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 چكيده

ی از عوامل مهم در درونی برای دلبست ی است که یکصمیمیت زناشویی، به عنوان یک فرآیند پویای مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل و یک نیاز : زمينه

بینی ی در پیشورزی نقشگری تعهد عشوهای دلبست ی با میانجیرو، مس له پژوهش حاضر این بود که آیا سبکاز این زمینه بهبود روابط زوجین است.

ورزی  لفه تعهد عشوگری مؤهای دلبست ی با میانجیسبک بینی صمیمیت زناشویی بر اساسارائه ال وی ساختاری پیشهدف: صمیمیت زناشویی دارد؟ 

دانشجویان مشغول تحصیل در دانش اه آزاد اسالمی واحد آماری، شامل کلیه ة . جامعهمبست ی بود - توصیفیاز نوع روش:  .بوددر دانشجویان مت هل 

(، 0153امپسون )کر و تلمقیاس صمیمیت زناشویی واد. ابزار عبارتند از: ی به عنوان نمونه انتخاب شدناطبقهبه روش تصادفی  نفر ۱11تعداد  گچساران بود.

ش براز و ماتریس همبست ی، تحلیل رگرسیون (. نتایج با روش015۳های دلبست ی هازن و شاور )پرسشنامه سبک( و 0159)مقیاس عشو مثلثی استرنبرگ 

(. سبک دلبست ی P<10/1ورزی اثر مثبت و معنادار دارد )و تعهد عشو دلبست ی ایمن بر صمیمیت زناشویی سبک ها:يافته. شدندتحلیل  تحلیل مسیر

همچنین سبک دلبست ی دوسوگرا بر  .(P<18/1اما بر تعهد عشو اثر منفی و معنادار دارد ) ،(P>18/1صمیمیت زناشویی اثر معناداری ندارد ) راجتنابی ب

های عنوان یکی از مؤلفهتعهد بهگيری: نتيجه .(P<18/1بر تعهد عشو اثر منفی و معنادار دارد ) ، اما(P>18/1ندارد ) صمیمیت زناشویی اثر معناداری

میمیت زناشویی، ص ها:واژه كليد .داشته باشدرا های دلبست ی و صمیمیت زناشویی در جامعه مورد نظر تواند نقش میانجی بین سبکورزی، نمیعشو

 ورزیتعهدعشو دلبست ی، هایسبک
Background: Marital intimacy, as a dynamic process based on mutual trust and respect and an intrinsic need for 
attachment, is one of the important factors in improving couples' relationships. Therefore, the question of the 
present study was whether attachment styles mediated by love commitment play a role in predicting marital 
intimacy? Aims: To present a structural model for predicting marital intimacy based on attachment styles mediated 
by the love commitment component of married students. Method: This was a descriptive-correlational study. The 
statistical population consisted of all students studying at Gachsaran Islamic Azad University. A sample of 400 
people was selected by stratified random sampling. The instruments include the Walker and Thompson Marital 
Intimacy Scale (1983), the Sternberg Triangular Love Scale (1986), and the Hazen and Shaver Attachment Styles 
Questionnaire (1987). Results were analyzed by correlation matrix, regression analysis and path analysis.  
Results: Safe attachment style had a significant positive effect on marital intimacy and love commitment (P<0/01). 
Avoidant attachment style had no significant effect on marital intimacy (P<0/05), but it had a significant negative 
effect on love commitment (P<0/05). Also, ambivalent attachment style had no significant effect on marital 
intimacy (P<0/05), but it had a significant negative effect on love commitment (P<0/05).  
Conclusions: Commitment as one of the components of love cannot play a mediating role between attachment 
styles and marital intimacy in the target community. Key Words: Marital intimacy, attachment styles, love 
commitment 
Corresponding Author: f.bagheri@srbiau.ac 
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 مقدمه

 سالم و یهاانسان، وجود تعامل یاجتماع یمظاهر زندگ جمله از

 تیمیو ابراز صم نوعهم بهنسبت برقرار بودن عشو  ،هاآن انیسازنده م

 ،0عشو به نیاز .(2101)ادالتی و ردزوان،  است  ریکدیبه  یو همدل

 -عاطفی  نیازهای ارضای و همسر با صمیمانه رابطه ایجاد ،2صمیمیت

 است ازدواج برای امروزی هایزوج اصلی دالیل از جمله روانی

 بخشی عنوانبه کلی طورچرا که صمیمیت به(. 035۳ اعتمادی،)

(. 2118شود )استیونس، گرفته می نظر در رابطه یک از ضروری

 است درقا کند، تجربه را باالتری زنشوییصمیمت  میزان که فردی

 را خود نیازهای و کرده عرضه روابط در تریمطلوب به شیوه را خود

 (.2115)دونینگ،  نماید ابراز خود همسر به مؤثرتری شکل به

توان کلید موفقیت زندگی زناشویی، از سوی دی ر، عشو را می

و و )آلفاسی، گرامزروابط دوستانه و شاد بین زوجین به حساب آورد 

عشو شده که از این  با رابطه (. تعاریف متعددی در2101کارنلی، 

 مسئولیت، عالقه، ،3تعهد» هایی چونتوان به کلیدواژهجمله می

 اعتیاد تی،شناخ فعالیت شدن غیرفعال درک متقابل، صمیمیت، احترام،

اشاره کرد )آتاک و تستان،  «معشوق به بدن حساس واکنش دائمی،

کند که صمیمیت، فرض می ۱(. نظریه مثلث عشو استرنبرگ0221

شور و تعهد، عناصر الزم برای دست یافتن به عشو کامل است. تعهد 

مدت، شامل این تصمیم است که فرد به شخ  دی ری در کوتاه

عشو بورزد و در بلندمدت، تعهد شامل تصمیمی برای حفظ کردن 

آوربیک، کمپ و این لر (. 2119همان عشو است )استرنبرگ، 

ی ورز( در تحلیل رگرسیون خود نشان دادند که مؤلفه عشو211۳)

 تواند تداوم روابط صمیمانه زوجین را پیشتعهد به طور معناداری می

 بینی کند.

 اهمدل بررسی، در جامعه ما معنوی - بسترهای فرهن یبا توجه به 

قرار  با مدنظرخانواده نوبنیاد در عرصه مشاوره زناشویی و های و نظریه

یری پیش  سازی روابط زناشویی و به منظوردادن عوامل مؤثر در غنی

فردی )زناشویی، خانوادگی و غیره( و همچنین  درمان تعارض بین  و

اهمیت  از ضرورت وباال بردن صمیمیت و کیفیت زناشویی استفاده 

 ای برخوردار باشد.ویژه

                                                           
1. Love 
2. intimate 
3. commitment 
4. Strenberg 

های شناسایی عوامل مؤثر در این یکی از مهمترین گامرو، از این

 اطفیع رابطه نوع یا و مراقبان با زوجین زمینه، بررسی تجارب اولیه

ارتقای سازگاری،  جهت کودکی در دوران در والدین خود با وی

کاران، و هم است )بری افزایش صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی

210۱.) 

، بلکه ر شخصیتیروابط اولیه بین کودک و مادر، نه تنها در ساختا

درآمدی و در کارآمدی روابط زوجی )بلوم، ترجمه شریفی

(، صمیمیت و رضایت زناشویی کامالً مؤثر است 0350کامکاری، 

 (.2111)آیزنک، 

( معتقد هستند که انواع 015۳بر همین مبنا، هازن و شاور )

، سبک دهیمهای دلبست ی که در دوران کودکی تشکیل میزنجیره

میزان صمیمیت زناشویی را در دوران بزرگسالی تحت ورزی و عشو

 .(2111ت ثیر قرار دهد )میکولینسر، شاور و گیالث، 

 که  ردنمی اجتماعی عنوان موجودیبه را انسان دلبست ی، نظریه

ک اینزورث، سه سب. دارد را هاانسان سایر با ارتباط برقراری ظرفیت

را بر اساس درجه اعتماد کودک به پرستاران )والدین( به  8دلبست ی

(. 2119)ورنون،  5و اجتنابی ۳، دوسوگرا9کند: ایمنسه دسته تقسیم می

اند که افراد با سبک دلبست ی ایمن در مقایسه با مطالعات نشان داده

افراد نا ایمن سطوح باالتری از صمیمیت، انتظارات مطلوب نسبت به 

بت به بینی بیشتر نست زناشویی بهتر و خوششریک خود، کیفی

نند کازدواج و عشو و تعهد بیشتری را نسبت به یکدی ر گزارش می

 (.211۳)شارانیا و ایکس، 

احساس  وا به نسبت که پذیردمی صورت فردی با ایمن رابطه یک

 همسر با تربیش امن ارتباط در دوران بزرگسالی، این. بشود دلبست ی

 و منیتا عمده منبع و دلبست ی اولیه شکل همسر و گیردمی شکل

 همسر به کنند،می ایمنی احساس کهافرادی .است آرامش احساس

 احساس و داشته تریپیوسته و ترمنسجم تر،روشن دلبست ی خود

نشین طارمی و ؛ به نقل از کوه0152دارند )بالبی،  خود به نسبت مثبتی

 .(0318کاکابرایی، 

که در دوره کودکی دلبست ی دوسوگرا و در مقابل، کسانی

 اند، ن ران این هستند که شریک زندگیناایمنی را از خود نشان داده

ای که مایلند، واقعاً آنها را دوست نداشته باشند. آنها شان به اندازه

5. Attachment Style 
6. Secure Attachment 
7. Insecure Attachment Ambivalent 
8. Insecure Attachment Avoidant 
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؛ به نقل از 2113ثبات هستند )اردمان و کفری، مضطرب، مردد و بی

 دهند )حناریرا نشان می یسعشو وسوا هایسبک ( و0312خالقی، 

عالوه بر این، همواره ن ران این هستند که  (.2108ی، و صارم

همسرشان ممکن است آنها را نپذیرد یا رها کند )باتزر و کمپل، 

(. اگر کسی سبک دلبست ی دوسوگرا داشته باشد، روابط خود 2115

بیند و همسر خود را عامل این تهدید را بیشتر در معرض خطر می

 (.2100داند )گراهام، یم

 معکوس طورهب ،اجتنابی -ناایمن  دلبست ی ال وهای به مبتال افراد

)بری و  دنگیرمی فاصله از نظر اجتماعی، و گرفته قرار ت ثیر تحت

از نزدیکی و وابست ی به دی ران زوجین، این  (.210۱همکاران، 

یح ترجکنند و جدایی عاطفی و خوداتکایی را احساس ناراحتی می

(. بر همین اساس، تمایل کمتری 2103دهند )گیورتز و همکاران، می

به مجاورت جسمی و نزدیکی روانشناختی با همسرشان دارند )اسلوتر 

ستند میل ه( و نسبت به تعهد در رابطه عاشقانه شان بی210۱و لوچیز، 

( معتقد 2119و میلر ) است یهال(. 211۳)برونل، پیلکین تون و وبستر، 

ت که افراد دارای سبک دلبست ی اجتنابی، درکی منفی از روابط اس

تری از اعتماد، صمیمیت و تعهد را نشان خود دارند و سطوح پایین

ورت صدهند. در دوران بزرگسالی، دلبست ی اجتنابی، خود را بهمی

ترس از صمیمیت در روابط عاشقانه، فراز و فرودهای عاطفی شدید 

(. 2118و میلر،  است یهالدهد )شان میو تجربه حسادت عاطفی ن

 تعهد و دلبست ی و پایدار صمیمیت سطوح با اجتنابی دلبست ی

 با توأم روابط مورد در و دل مشغولی شور و هیجان دوسوگرا با

نقل از حیدرئی ؛ به0111ونولر،  )فینی خرسندی، ارتباط کمتری دارند

 ددنیرس جهینت نیبه ا زی( ن211۳و نولر ) ینیف نیهمچن(. 0311و اقبال، 

 یط خانوادگبه رواب یشتریب اداعتم من،یا یکه افراد با سبک دلبست 

 افراد با سبک کهیدر صورت دارند،یداشته و در روابط عاشقانه پا

ا سبک به تجربه عشو داشته و افراد ب یکم اقیاشت یاجتناب یدلبست 

روابط  یبه تعهد در رابطه داشتند ول لیدوسوگرا هر چند تما یدلبست 

 کم بود. اریگروه بس نیا انیعاشقانه در م

از آنجاکه هریک از زوجین سبک دلبست ی متفاوتی را با خود 

ن ام پردازان دلبست ی، افراد هآورند و به اعتقاد نظریهبه این رابطه می

 اورود به روابط عاشقانه، اغلب بر پایه روابط صمیمانه قبلی که ب

 ند؛ میکناند، با همسرشان ارتباط برقرار میمراقبان اولیه خود داشته

تواند میزان رضایت، صمیمیت و کیفیت تعامالت زناشویی را تحت 

رو، از اینت ثیر قرار دهد و از اهمیت به سزایی برخوردار باشد. 

-سبک آیاکه  پرسش است این گویی بهدرصدد پاس پژوهش حاضر 

ینی ورزی نقشی در پیش بگری تعهد عشومیانجیهای دلبست ی با 

 صمیمیت زناشویی دارد؟

 

 

 

 
 

 ینب رابطه ورزی درتعهد عشو گریبر میانجی مبنی فرضی . ال وی0شکل

 های دلبست ی با صمیمیت زناشوییسبک
 

 روش

های سبک تدوین مدل ساختاریپژوهش حاضر، با هد  

شو انجام های عگری مؤلفهبا میانجیدلبست ی و صمیمیت زناشویی 

شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مت هل )زن و مرد( دانش اه 

نفر بود که در سال  00۳۳آزاد اسالمی واحد گچساران با تعداد 

بودند. نمونه پژوهش با روش مشغول به تحصیل  0319-1۳تحصیلی 

ای و بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی مورگان با تصادفی طبقه

 کاربردی،از نوع تحقیقات نفر انتخاب شدند. پژوهش  ۱11تعداد 

بود.  یساختار معادالت ابییمدل از نوع خاص همبست ی وتوصیفی، 

ای ربه صورتی که مدل ارائه شده بر اساس مطالعه پیشینه موجود و اج

ابزار پژوهشی توسط پژوهش ر تدوین شد. این مدل بر این اساس 

 های عشو ازهای دلبست ی و مؤلفههای سبکطراحی شد که سازه

ها دا آزمودنیگردند. در ابتطریو ت ثیر بر صمیمیت زناشویی تبیین می

از حیث معیارهای ورود به پژوهش )از جمله، مت هل بودن، دارا بودن 

سال، رضایت آگاهانه به شرکت در پژوهش،  38تا  21حداقل 

دانشجوی در حال تحصیل دانش اه، عدم شرکت همزمان در 

مداخالت روانشناختی دی ر و عدم ابتال به اختالالت شناختی و روانی 

شدید(، مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با رعایت مالحظات اخالقی 

 اصل عایتهای پژوهش )شامل ردر استفاده از نتایج پرسشنامه

 اهدا  از داوطلبین، تشریح آگاهانه رضایت رازداری، کسب

 کنندگان، در نظر گرفتن حو آزادی شرکتشرکت برای پژوهش

 و تعیین و درج های پژوهشکنندگان جهت عدم تکمیل پرسشنامه

های دهداها( اجرا گردید. در پایان، کد برای پرسشنامه کلیه آزمودنی

آمار  یهابا استفاده از روش ،پژوهش یآمده از اجرا به دست

 همبست ی، تحلیلاز جمله ماتریس آمار استنباطی و توصیفی 

 دلبستگی ایمن

 دلبستگی اجتنابی

 دلبستگی دوسوگرا

صمیمیت 

 زناشویی

 تعهد

 ورزیعشق
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و  SPSS-21افزار کمک نرمرگرسیون، برازش تحلیل مسیر، به 

 .قرار گرفتتجزیه و تحلیل آماری  مورد 22ایموس نسخه 

 ابزار

صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون: مقیاس صمیمیت مقیاس  

( برای سنجش مهر و 0153زناشویی که توسط واکر و تامپسون )

باشد. این مقیاس جزئی از یک گویه می 0۳صمیمیت تهیه شد، شامل 

، اما گیردمیبرتر است که چندین بعد صمیمیت را درابزار بزرگ

 صورت مقیاس مستقلی گزارش شده است.کنندگان آن بهتوسط تهیه

یت از طریو جمع نمرات سؤاالت و نمره آزمودنی در مقیاس صمیم

است و  ۳تا  0شود. دامنه نمرات بین حاصل می 0۳تقسیم آن بر عدد 

اکابرایی، نشین طارمی و کنمره باالتر نشانه صمیمیت بیشتر است )کوه

مقیاس را از طریو آلفای  (، پایایی0153(. واکر و تامپسون )0318

( 0358ادی و همکاران )اند. اعتمگزارش کرده 1۳/1تا  10/1کرونباخ 

گزارش  19/1ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس را 

زمان با گرای آزمون از طریو اجرای هم. همچنین، روایی هماندکرده

دست آمد. در این پژوهش نیز به 52/1پرسشنامه صمیمیت باگاروزی 

ر روی بپایایی مقیاس به وسیله آزمون آلفای کرونباخ در مطالعه اولیه 

 دست آمد.به ۳8/1نفر از زنان جامعه هد   011

های سبک: هازن و شاور یدلبست  هایپرسشنامه سبک 

ای دلبست ی هکنندگان با استفاده از سیاهه سبکدلبست ی مشارکت

 سؤالی را بشارت 20سنجیده شد. این پرسشنامه ( AII)بزرگساالن 

بزرگساالن هازن و گیری از مواد آزمون دلبست ی با بهره (03۳1)

برای ارزیابی سه سبک دلبست ی ایمن، اجتنابی و  (01۳5شیور )

دوسوگرا ساخت. در این آزمون برای سنجش هریک از سه سبک 

گیرد. انطباق گویه تعلو می ۳دلبست ی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا 

( را با هریک از خرده AAIهای دلبست ی )های پرسشنامه سبکگویه

-های پرسشنامه سبکانطباق گویه. در دهدنشان می های آنمقیاس

، خرده مقیاس ها( با خرده مقیاسAAIهای دلبست ی هازن و شاور )

مقیاس ایمن شامل (، خرده8تا  0های )ناایمن اجتنابی شامل گویه

مقیاس ناایمن دوسوگرا شامل گویه های ( و خرده01تا  9های )گویه

ستفاده از یک مقیاس لیکرت پنج این آزمون با ا ( است.08تا  00)

 «تقریباً همیشه»و به  0نمره « هرگز»شود و به گذاری میای نمرهدرجه

( روایی محتوایی این مقیاس را 03۳1گیرد. بشارت )تعلو می 8نمره 

 های چهار متخص  روانشناسی بهبا سنجش ضرایب همبست ی نمره

ضرایب زمان این مقیاس را با سنجش دست آورد. اجرای هم

مان زدست آورد. اجرای همهمبست ی چهار متخص  روانشناسی به

 نفس کوپراسمیت روایی پرسشنامه سبکاین مقیاس با مقیاس عزت

های دلبست ی را ت یید کرد. روایی همزمان این پرسشنامه توسط 

 مبارکهبوگر، نوری، عریضی سامانی، مولوی و فروغی رحیمیان

 ۳۳/1برای این پرسشنامه به ترتیب برای سبک دلبست ی ایمن  (0359)

-به 53/1و برای ناایمن دوسوگرا  50/1برای سبک ناایمن اجتنابی 

(. هازن و شاور 0312فر، دست آمده است )صدیقی ارفعی و تمنایی

و پایایی با آلفای  50/1( پایایی بازآزمایی کل پرسشنامه را 015۳)

( 0111آوردند )همان(. کولینز و رید ) دستبه ۳5/1کرونباخ را 

اند را در مورد این ابزار گزارش کرده ۳1/1پایایی با آلفای کرونباخ را 

( برای تعیین پایایی این پرسشنامه از روش 03۳1)همان(. بشارت )

محاسبه آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده کرد. محاسبه ضریب 

رتیب تتنابی و دوسوگرا بههای ایمن، اجآلفای کرونباخ برای سبک

دست آمد. در بازآزمایی، ضریب همبست ی به 91/1و  ۳0/1، ۳۱/1

گر پایایی بسیار مطلوب پرسشنامه بود که نشان 12/1بین دو اجرا 

( برای احراز روایی، 0310است. در پژوهش لطیفیان و دالورپور )

 ای ایمن،هضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج برای سبک

بود. همچنین، پایایی  ۳3/1و  95/1، ۳۳/1ترتیب اجتنابی و دوسوگرا به

ر فبا آلفای کرونباخ در پژوهش نجاریان، صدیقی ارفعی و تمنایی

 محاسبه شد. ۳9/1( 0312)

 سؤالی ۱8این پرسشنامه : (STLSاسترنبرگ ) یعشو مثلث اسیمق 

 رشو ت،یمیصم سه جزء ( طراحی شده،0159که توسط استرنبرگ )

سؤال مورد سنجش قرار  08را هرکدام با  می/ تصم تعهد، اقیاشت و

 (وجه چیبه ه یبه معنا) 0 نیب یاسؤال نمره هر ها بهآزمودنی دهد.می

 ت،یمیصم یمعنا به باالتر. نمرات (دهندزیاد می اریبس یبه معنا) ۳و 

، باییقمرانی و سادات جعفر طباط) باشدمی شتریشوریدگی و یا تعهد ب

سؤال دوم مربوط به  08سؤال اول مربوط به صمیمیت،  08(. 0358

ره که نمباشد. زمانیسؤال سوم مربوط به تعهد می 08شور و اشتیاق و 

فرد مساوی و کمتر از میان ین شد، نمره ضعیف و وقتی باالتر از 

گیرد. پس با مشخ  شدن این که فرد میان ین باشد، نمره قوی می

نمره ضعیف یا قوی به دست آورده است، سبک مقیاس در هر خرده

 5شود. از این طریو سبک عاشقانه فرد در عاشقانه او مشخ  می

شود: فقدان عشو، همدلی، شیفت ی، عشو پوچ، زمینه مشخ  می

عشو رومانتیک، دوست داشتن، عشو احمقانه و عشو آرمانی 

 (.0351الکتب، نقل از محمودی و حافظ؛ به011۳)استرنبرگ، 
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این  پایایی( 0312) یفظرآبادی و هاشمباج یرانی، قنبریقناعت

 یهامؤلفه یو برا 12/1 کرونباخ یپرسشنامه را با استفاده از روش آلفا

اند و گزارش کرده 50/1 و تعهد 51/1 شوریدگی ،51/1 تیمیصم

 بیشوریدگی و تعهد به ترت ت،یمیصمی هامؤلفه یضرایب روایی برا

 .دست آوردندهب 12/1و  ۳۳/1، 99/1

 هايافته

روه شناختی گبر اساس نتایج توصیف آماری وضعیت جمعیت

 22-05ها، بیشترین میان ین مربوط به مقطع کارشناسی با متوسط سن 

 سال و مقطع کارشناسی بود.

و انحرا   95/55زناشویی میان ین کل گروه نمونه در صمیمیت 

با انحرا   29/1۳ورزی تعهد عشو مؤلفه، 831/32استاندارد آن 

بوط های دلبست ی بیشترین میان ین مرو از بین سبک 155/1استاندارد 

ترین میان ین کم و 521/۳با انحرا  استاندارد  ۳1/21ایمن  به سبک

 با است. ۳۳1/۳با انحرا  استاندارد  13/08 یاجتناب مربوط به سبک

+ نشان 8و  -8+ و کشیدگی بین 3تا -3توجه به دامنه چول ی بین 

 دهد که توزیع متغیرها نرمال است.می

باتوجه به جدول ماتریس همبست ی، بین متغیرهای پژوهش 

وجود دارد. آلفای کرونباخ برای  10/1همبست ی معناداری درسطح 

بک ایمن (، س11۱/1است: مؤلفه تعهد ) ۳/1ها، باالی کلیه پرسشنامه

 و( 1822/1(، سبک دوسوگرا )183/1(، سبک اجتنابی )190/1)

گرایی باالیی جهت برازش ( که اعتبار هم111/1صمیمیت زناشویی )

دهد. بنابراین هیچ سؤالی از تحلیل حذ  شد. مقادیر مدل را نشان می

گزارش شده است:  ۳/1ها باالتر از مقدار پایایی ترکیبی برای سازه

(، سبک 192/1(، سبک اجتنابی )195/1(، سبک ایمن )11۱/1تعهد )

دهد  ( که نشان می111/1( و صمیمیت زناشویی )190/1دوسوگرا )

از پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار است. مقدار میان ین  که، سازه

(، 535/1(، سبک ایمن )125/1( برای شاخ  تعهد )AVEواریانس )

( و صمیمیت 515/1(، سبک دوسوگرا )502/1سبک اجتنابی )

 دهد مقدار واریانساست که نشان می 8/1( و باالی 598/1زناشویی )

 تبیین شده متغیر مکنون توسط متغیر مشاهده شده مناسب است.

، اثر مستقیم سبک ایمن بر صمیمیت 3بر حسب نتایج جدول 

و اثر غیر مستقیم آن از طریو متغیر میانجی  1۳5/1زناشویی برابر با 

باشد. همچنین نتایج درونی مدل نشان می 151/1ر با صمیمیت براب

( 1۳5/1دهد که ت ثیر مستقیم سبک ایمن بر صمیمیت زناشویی )می

( 151/1کمتر از ت ثیر غیر مستقیم سبک ایمن بر صمیمیت زناشویی )

نتیجه آزمون سوبل نشان داد که در بررسی نقش میانجی  .باشدمی

، دلبست ی )ایمن، اجتنابیهای گری متغیر تعهد در ت ثیر سبک

شد ندکه ( 38/0، 0، 32/0دوسوگرا( بر صمیمیت زناشویی به ترتیب )

توان اظهار داشت که تعهد در ت ثیر می 19/0به دلیل کمتر بودن از 

 های دلبست ی بر صمیمیت زناشویی نقش میانجی ندارد.سبک
 

 های دلبست ی )ایمن، اجتنابی و دوسوگرا(ورزی و سبکنمرات صمیمیت زناشویی، تعهد عشوتوصیف . 0جدول

 بیشترین کمترین کشیدگی چول ی انحرا  استاندارد میان ین متغیر

 11/020 11/28 019/0- ۳93/1- 835/32 95/55 صمیمیت زناشویی

 11/038 11/09 392/0- ۳19/1- 155/۱۱ 28/1۳ تعهد

 11/31 11/۳ 310/0- 88۱/1- 501/۳ ۳1/21 سبک ایمن

 11/21 11/9 3۳۱/0- 885/1- ۳55/۳ 13/08 سبک اجتنابی

 11/31 11/9 312/0- 891/1- 891/۳ 3۳/09 سبک دوسوگرا
 

 

 . ماتریس همبست ی بین متغیرهای پژوهش2جدول

 ۳ 9 8 ۱ 3 2 0 متغیرها

 -5۱0/1** -509/1** ۳51/1** 52۱/1** ۳51/1** 538/1** 0 صمیمیت زناشویی

 -۳13/1** -992/1** ۳13/1** 0 - - - ورزیتعهد عشو

 -1750۳** -۳52/1** 0 - - - - سبک ایمن

 113/1** 0 - - - - - سبک اجتنابی

 0 - - - - - - سبک دوسوگرا
 

 معنادار است>p 10/1معنادار است     **در سطح  >p 18/1*در سطح 
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 تحقیو در حالت استاندارد. مدل آزمون شده 0شکل

 

 . ضرایب اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل مدل پژوهش3جدول

 اثر کل اثرغیرمستقیم اثر مستقیم به متغیر مسیر از متغیر

 سبک ایمن

 صمیمیت زناشویی تعهد

171۳5 1۱1/1 005/1 

 -181/1 -120/1 -135/1 سبک اجتنابی

 -199/1 -120/1 -1۱8/1 سبک دوسوگرا
 

 

های حاصتتتل از آزمون مدل درونی تحقیو نشتتتان داد که       یافته  

ر زناشتتویی دانشتتجویان مت هل اثستتبک دلبستتت ی ایمن بر صتتمیمیت 

(. به عبارت =1۳5/1βو  =t 195/2و  P<18/1دار دارد )مثبت و معنی

دی ر با افزایش ستبک دلبستت ی ایمن، صتمیمیت زناشتویی افزایش     

ست   می سبک دلب  =P ،153/0 t>18/1ی اجتنابی )یابد. عالوه بر این، 

 ،135/1- =β          شویی صمیمیت زنا سوگرا بر  ست ی دو سبک دلب ( و 

ت ثیر معنی        هل  ت  یان م ندارد ) دانشتتتجو و  =9۱9/0tو  P>18/1دار 

1۱8/1- β= مؤلفه تعهد بر صمیمیت زناشویی دانشجویان مت هل اثر .)

تایج      (. P  ،۱۳0/0 t= ،15۱/1=β>18/1دار ندارد ) معنی به ن با توجه 

شجویان مت هل           شویی دان صمیمیت زنا سوگرا بر  ست ی دو سبک دلب

ندارد ) ت ثیر معنی  ستتتبک  ( و β= 1۱8/1و  =9۱9/0tو  P>18/1دار 

شجویان مت هل اثر مثبت و معنی      شو دان ست ی ایمن بر تعهد ع ار ددلب

با افزایش    t= ۱۳3/1 =β 0۱9/5و  P<10/1دارد ) (. به عبارت دی ر 

ورزی دانشتتجویان نیز افزایش  دلبستتت ی ایمن، تعهد عشتتو  ستتبک  

 یابد.می

دستتت آمده، متغیر و ضتترایب تعیین به 8با توجه به نتایج جدول 

 19درصتتتد از تغییرات تعهد و  12های دلبستتتت ی زای ستتتبکبرون

 .ندکرا تبیین می صمیمیت زناشویی درصد از تغییرات واریانس
 

 . تحلیل فرضیات پژوهش۱جدول

 نتیجه آزمون فرضیات β T جهت مسیر ردیف

 ت یید 195/2 1۳5/1 سبک دلبست ی ایمن بر صمیمیت زناشویی دانشجویان مت هل ت ثیر مستقیم دارد. 0

 رد 153/0 -135/1 ر مستقیم دارد.ت ثیسبک دلبست ی اجتنابی بر صمیمیت زناشویی دانشجویان مت هل  2

 رد 9۱9/0 -1۱8/1 سبک دلبست ی دوسوگرا بر صمیمیت زناشویی دانشجویان مت هل ت ثیر مستقیم دارد. 3

 رد ۱۳0/0 15۱/1 مؤلفه تعهد بر صمیمیت زناشویی دانشجویان مت هل ت ثیر مستقیم دارد. ۱

 ت یید 0۱9/5 ۱3۳/1 مت هل ت ثیر مستقیم دارد.سبک دلبست ی ایمن بر مؤلفه تعهد دانشجویان  8

 ت یید 909/۱ -288/1 سبک دلبست ی اجتنابی بر تعهد دانشجویان مت هل ت ثیر مستقیم دارد 9

 ت یید 219/۱ -280/1 .سبک دلبست ی دوسوگرا بر تعهد دانشجویان مت هل ت ثیر مستقیم دارد ۳
 

1/96≤T≤1/96 
 

 نتایج بررسی ضریب تبیین متوسط. 8جدول

 (R2میان ین ) R Square سازه

 1018۳9/1 تعهد
13/1 

 193208/1 صمیمیت زناشویی
 

کیفت کل ار مقدشود، ه میمشاهد 9طور که در نتایج جدول نهما

بنابراین ست. اصفر  یباالار مثبت و ین مقدن اچواست.  5/1ا بر بابرل مد

 ست.ردار ابرخوی کیفیت قول از کل مد
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 نتایج بررسی اشتراک متوسط. 9جدول

 میان ین اشتراک اشتراک سازه

 535813/1 سبک ایمن

59/1 

 515039/1 سبک دوسوگرا

 50223۳/1 سبک اجتنابی

 1253۳9/1 تعهد

 598052/1 صمیمیت زناشویی
 
 

 بحث و نتيجه گيری

یمیت بینی صمپژوهش حاضر با هد  ارائه ال وی ساختاری پیش

ه تعهد گری مؤلفهای دلبست ی با میانجیزناشویی بر اساس سبک

ورزی در دانشجویان مت هل انجام شد. نتایج به دست آمده عشو

حاکی از ت ثیر مستقیم سبک دلبست ی ایمن بر صمیمیت زناشویی 

؛ 211۳، )شارانیا و ایکسدانشجویان بود. یافته به دست آمده با نتایج 

سو بود. در هم( 211۳؛ فینی و نولر، 2101آلفاسی، گرامزو و کارنلی، 

نوان عتوان بیان داشت، تجارب دوران کودکی بهتبیین این یافته می

یک عامل اساسی در افزایش و یا کاهش روابط صمیمانه محسوب 

توان گفت میزان صمیمیت در روابط زناشویی را شود. بنابراین میمی

های دلبست ی زوجین جستجو کرد )میکولینسر، توان در سبکمی

 .(2111شاور و گیالث، 

یت به صورت امن شکل ب یرد، این امنکه سبک دلبست ی زمانی

ود. از شفردی آینده و به ویژه روابط با همسر منتقل میبه روابط میان

رو، ارتباط همسر را مملو از آرامش و امنیت می ن رند، از این

برقراری ارتباط واهمه ندارند و روابط برقرار شده را مملو از صمیمیت 

در جامعه مورد بررسی به  .(2105دارند )جانسون، و عشو بیان می

دلیل غلبه فرهنگ سنتی و مبتنی بر اهمیت پیوند احساسی بین اعضای 

خانواده، پررنگ بودن روابط عاطفی بین مادر و فرزندان و پذیرش 

 ترها به ویژه همسر بهعنوان مقدم دانستن سخن بزرگنقش زن به

 عنوان وظیفه محوله از سوی فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، به

فردی به ویژه روابط زوجی، احتمال بیشتری افراد در روابط میان

ر و تاحساس ایمنی کنند، به همسر خود دلبست ی روشن تر، منسجم

رو ز ایناتری داشته و احساس مثبتی نسبت به خود داشته باشند. پیوسته

 دست آمده حاکی از ت ثیر مستقیم دلبست ی ایمن بر صمیمیتنتایج به

 گیرد.ورد ت یید قرار میزناشویی، م

نتایج به دست آمده نشان داد سبک دلبست ی اجتنابی بر صمیمیت 

داری ندارد. نتیجه به دست آمده زناشویی دانشجویان مت هل اثر معنی

( و هالیست و میلر 210۱های بری و همکاران )با نتایج پژوهش

 اظهارتوان سو نبود. در تبیین این نتیجه میخوان و هم( هم2119)

دلبست ی اجتنابی از نزدیکی و وابست ی به زوجین دارای  کرد،

کنند و جدایی عاطفی و خوداتکایی را دی ران احساس ناراحتی می

(. بر همین اساس، تمایل 2103دهند )گیورتز و همکاران، ترجیح می

کمتری نسبت به مجاورت جسمی و نزدیکی روانشناختی با همسرشان 

(. عالوه بر این، فرهنگ غالب جامعه 210۱یز، دارند )اسلوتر و لوچ

مورد مطالعه به تداوم ارتباط زناشویی در آن و لزوم سازش در مقابل 

فرسای زندگی زناشویی ت کید فراوانی دارد. در تعارضات طاقت

حل اکثر زوجین در مقابل فاصله عاطفی به وجود آمده نتیجه راه

ودکشی و یا کاری، افسردگی، خمتمرکز بر تحمل، سازش

 گردد.دی رکشی می

از سوی دی ر، اولویت مطالبات همسر مرد نسبت به زن و 

عنوان فردی صبور که از نیازها و همچنین ت کید بر نقش زن به

کند، موجب نادیده ان اشته شدن پوشی های خود چشمدرخواست

نیازهای فرزند دختر در روابط اولیه با والدین، نسبت به فرزندان پسر 

های فردی و ده است به صورتی که عدم برآورده شدن درخواستش

د گیری سبک دلبست ی اجتنابی می گردایشان موجب شکلعاطفی

گیری و عدم توجه به تواند منجر به کنارهو این به نوبه خود، می

های شخصی و احساس لذت از صمیمیت موجود در درخواست

وابط رو رگردد. از این روابط بزرگسالی به ویژه در روابط زناشویی

که ارمغانی صمیمیت با خود به همراه بیاورد، زناشویی بیش از آن

 شود.لزوم اجرای وظایف همسری را برایش یادآور می

همچنین نتایج پژوهش نشان داد، سبک دلبست ی دوسوگرا بر 

ن داری ندارد. این بدیصمیمیت زناشویی دانشجویان مت هل اثر معنی

دلبست ی دوسوگرا موجب کاهش صمیمیت  معناست که سبک

ل گردد. بنابراین، نتایج این یافته با مطالعات باتزر و کمپزناشویی نمی

یان توان این گونه بباشد. درتببین این نتیجه میخوان می( هم2115)

کرد که، افراد دارای سبک دلبست ی دوسوگرا همواره ن ران این 

 نپذیرد یا رها کند. بنابراین هستند که همسرشان ممکن است آنها را

با توجه به سبک فرهن ی حاکم بر قومیت جامعه مورد نظر که تبعیض 

ای از دوران کودکی با شود، زنان به گونهمردان و زنان را شامل می

اند تهاند. درنتیجه آموخرا پذیرفتهفرهنگ مردساالری خو گرفته و آن

رای ادامه زندگی که باوجود تجربه احساس ناایمنی دوسوگرا ب
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درکنارهمسران خود به عنوان وظیفه صمیمیت زناشویی را حفظ 

 کنند.

ؤلفه های دلبست ی با مبخش چهارم نتایج پژوهش نشان داد سبک

ورزی تعهد ارتباط معنی داری دارند. این یافته با نتایج حاصل عشو

( که در آن مشخ  شد عشو 0352از تحقیو قمرانی و طباطبایی )

های به سو است. یافتهمهمی در رضایت زناشویی دارد، همنقش 

( که دریافتند افراد 2102دست آمده با پژوهش نوریس و همکاران )

ه روابط، گرایانه بدارای سبک دلبست ی اضطرابی به علت ن اه مادی

ه خوان است؛ چراکتوانند از عشو واقعی برخوردار باشند، نیز همنمی

 های دلبست ی ناایمن با مؤلفه تعهّد عشودر پژوهش حاضر نیز سبک

ورزی رابطه معنادار و منفی دارد. به این معنی که با کاهش دو سبک 

دلبست ی ناایمن اجتنابی و دو سو گرا میزان تعهد در افراد مت هل 

افراد  توان چنین استنباط کردیابد. در واقع از این نتایج میافزایش می

من، در صورتی از زندگی زناشویی های دلبست ی ناایدارای سبک

 خود راضی هستند که عاشو نباشند؛ چراکه عشو واقعی باعث کم

شود. در واقع عشو متعهدانه با از میان برداشتن رنگ شدن مادیات می

 ای از پایبندی به حفظگرایانه به رابطه زناشویی و آمیزهدید مادی

و رضایت را از  عشو در روابط زناشویی، بر اضطراب آنها دامن زده

 کند.رابطه با همسرشان حذ  می

نتایج پژوهش حاکی از ت ثیر مستقیم سبک دلبست ی در پایان، 

فه عنوان یکی از مؤلهرچند تعهد بهایمن بر صمیمیت زناشویی بود. 

ی و های دلبست تواند نقش میانجی بین سبکورزی، نمیهای عشو

 ه باشد و دلیل آن را چهصمیمیت زناشویی در جامعه مورد نظر راداشت

های قومیتی و فرهن ی جامعه مورد نظر دانست، توان در مؤلفهبسا می

به بیان  اثر مستقیم دارند.ورزی های دلبست ی برتعهد عشواما سبک

(، درک تعهد به روابط عاشقانه، بدون در نظر 0111(مورگان و شاور 

پذیر نیست. ناهای دلبست ی بر تعهد زناشویی امکگرفتن ت ثیر سبک

ای ههای این پژوهش این است که نتایج و یافتهاز جمله محدودیت

رد در جامعه آماری پژوهش حاضر می بدست آمده تنها قابل کارب

ر د توان آن را به جامعه آماری دی ر تعمیم داد. همچنینباشد و نمی

و  های فرهن یاین پژوهش امکان کنترل متغیرهایی مثل ویژگی

ای هدر پی ت یید فرضیهوه مورد مطالعه وجود نداشت. شخصیتی گر

گردد تا مدل ساختاری مورد بررسی بر روی پژوهش، پیشنهاد می

اقشار مختلف سنی، اجتماعی، شغلی و تحصیلی، با در نظر گرفتن 

های موجود بر متغیرهای جمعیت شناختی و همچنین خرده فرهنگ

باتوجه به چنین روی دی ر شهرها درسطح کشور اجرا گردد. هم

ساختار مطلوب دلبست ی در صمیمیت و تعهد استقرار اهمیت 

گردد از زناشویی، به متخصصان حوزه رفتاری و پرورشی پیشنهاد می

این مدل آموزشی جهت نحوه برقراری دلبست ی ایمن، افزایش 

کیفیت صمیمیت و ارتقاء تعهد عشو در زندگی زناشویی زوجین 

زرگوارانی که با همکاری، راهنمایی و از همه باستفاده گردد. 

 گردد.مساعدت خود به اجرای پژوهش یاری رساندند، قدردانی می

 منابع
 هایتازه فصلنامهزناشویی.  صمیمیت (. افزایش035۳عذرا ) اعتمادی،

 .20-۱2(، 81و  ۱1)03، درمانیروان

اله نژاد، شکوه؛7 احمدی، سیداحمد؛ و فرزاد، ولیاعتمادی، عذرا؛ نوابی

(. بررسی ت ثیر زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی بر افزایش 0358)

صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. 

 .1-22(، 01)8، های مشاورهها و پژوهشتازه

پژمان، مهدی محمد و نامداریذاکر، باقر؛ نظری، علیامانی، احمد؛ ثنایی

درمانی و دلبست ی درمانی طرحواره (. اثربخشی دو رویکرد0311)

 ،درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و رواندر دانشجویان مرحله عقد. 

0(2 ،)010-0۳0. 

ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبست ی (. 03۳1بشارت، محمدعلی )
. تهران: دانشکده روانشناسی بزرگساالن )گزارش طرح پژوهشی(

 و علوم تربیتی دانش اه تهران.

. ترجمه پرویز گری شخصیتتحلیلهای رواننظریه(. 2112)بلوم، ج 

 (، اصفهان: مهرقایم.0350درآمدی و کامبیز کامکاری )شریفی

حل محور اثربخشی درمان هیجان محور و راه مقایسه(. 0311حسینی، بیتا )
آالیشی و سازگاری زناشویی زوجین و های بیبر بهبود مؤلفه

امه دکترای تخصصی روانشناسی. ن. پایانساختن مدل پیشنهادی

 دانش اه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

(. رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، 0311حیدرئی، علیرضا و اقبال، فرشته )

های دلبست ی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین سبک

 .003-032، های نو در روانشناسییافتهصنایع فوالد شهر اهواز. 

های های دلبست ی و ویژگیبررسی رابطه بین سبک(. 0312خالقی، محمد )
امه ن. پایانشخصیت با ابعاد عشو در دانشجویان دانش اه تهران

 کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانش اه تهران.

(. بررسی رابطه سبک 0310لطیفیان، مرتضی و آقا دالورپور، محمد )

های ازهتگری خالقیت هیجانی. روان با واسطهدلبست ی و سالمت
.۱8-92، 8۱، علوم شناختی



 زهره منصوری و همکاران                                                      ...                               هایسبک اساس بر زناشویی صمیمیت بینیپیش ساختاری ال وی ارائه

 

89 

 
 

 

(. بررسی روابط عاشقانه 0358سادات )قمرانی، امیر و طباطبایی، سمانه

ها و پژوهش تازهزوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت زناشویی، 
 .18-011(، 0۳)8، های مشاوره

آبادی، بهرامعلی و ظریف، فرزانه قناعت باج یرانی، سونه؛ قنبری هاشم

شو های عو سبک (. بررسی رابطه میان تمایزیافت ی خود0312)

 .91-53(،09)۱، درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روانورزی. 

رابطه بین وابست ی (. 0318نشین طارمی، فریبا و کاکابرایی، کیوان )کوه
 های دلبست ی با صمیمیت زناشوییخاص نسبت به همسر و سبک

. تهران: کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاهدر زوجین مراجعه

 المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری.بین کنفرانس

های (. بررسی رابطه بین سبک0319گراوند، فرهاد و میرزایی، شهاب )

دلبست ی و رضایت زناشویی دانشجویان: نقش میانجی قصه عشو. 

 .033-0۱1(، 2)3، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

های عشو (. رابطه سبک0351الکتب، لیلی )و حافظ محمودی، غالمرضا

(، 9)2، تحقیقات روانشناختیمندی زناشویی. ورزی و رضایت

00۱-010. 

(. 031۱فر، محمدرضا )تمنایی یه؛ صدیقی ارفعی، فریبرز ونجاریان، زک

های و ابراز وجود بر اساس سبک ایهای مقابلهبینی سبکپیش

ندیشه ا های کاشان.دلبست ی در دانشجویان دختر و پسر دانش اه
 .18-021، ۱3، های نوین تربیتی
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