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هاي فرزند پروري، دلبستگي و تعهد زناشويي در زنان ي بين سبكرابطه
  متاهل دانشگاه عالمه طباطبايي

 و كيومرث 3، معصومه اسمعيلي2*، ابوالفضل حاتمي ورزنه1بهرام علي قنبري هاشم آبادي
 4فرحبخش

    
  چكيده
تعهد زناشويي در ي بين سبك فرزند پروري، دلبستگي و با هدف بررسي رابطهپژوهش    اين 

ژوهش دانشجويان زن متاهل دانشگاه پ ي مورد مطالعهيجامعه .دانشجويان زن متاهل انجام گرفت
 دانشجوي متاهل 120 مورد نظر شامل يكه نمونه  بودند89-88عالمه طباطبايي در سال تحصيلي 

ها توزيع ش بين آن ابزارهاي پژوه. ودسترس از اين جامعه انتخاب گرديدند  دريگونه به  كهبود
، سبك )فرم پدر و فرم مادر(  اقتدار والدينيهايابزارهاي پژوهش پرسشنامه. تكميل شدو گرديد 

هاي بدست آمده از پژوهش از روش همبستگي  براي تحليل داده.دلبستگي و تعهد زناشويي است
گي به صورت كلي نتايج بدست آمده نشان داد كه بين سبك فرزندپروري و دلبست. استفاده گرديد

چنين، نتايج حاكي از اين بود كه هم. ي نخست تاييد گرديدرابطه وجود دارد به اين ترتيب فرضيه
ي ي معنادار وجود ندارد بنابراين، فرضيهبه صورت كلي بين سبك دلبستگي و تعهد زناشويي رابطه

يي به صورت كلي چنين، بين سبك فرزند پروري و تعهد زناشوهم. دوم به صورت كلي رد شد
 ي سوم پژوهش تاييد گرديدي معنادار يافت گرديد و از اين رو، فرضيهرابطه
.  

  .ييزناشود  دلبستگي، تعههاي سبكفرزند پروري،هاي سبك: هاي كليديواژه
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  masesmaeily@yahoo.com .ي دانشگاه عالمه طباطبايياستاديار و عضو هيئت علمي گروه مشاوره -3
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  پيشگفتار
    ازدواج يكي از بنيادهاي تقريبا جهان شمول بشري است و هيچ بنيادي اين چنين صميمانه افراد 

هاي اخير طالق رشد هاي مركز آمار ايران در سالبر اساس داده. ر را تحت تاثير قرار نداده استبش
 بوده است كه اين 7,9 و 7,5و 7,2 به ترتيب 1375 تا 1373اين رشد از . فزاينده اي داشته است

  ).1389سايت مركز آمار ايران،( درصد رسيده است8,5 به 1386رقم در سال 
هايي كه براي تعريف ازدواج سالم وجود داشته، باور بر اين است كه در  بحث    تاكنون عمده

هاي حل صميميت، تعهد، ارتباط عاطفي، مهارت: واحدهاي زناشويي قوي عناصر زير موجود است
فهميده شده است كه تعهد زناشويي بين همسران يك . )Sherwood, 2008(تعارض و معنويت 
بخش و پايدار است، تعهد مادام العمر به ازدواج، هاي رضايتازدواجي مهم براي پيش بيني كننده

هاي اخالقي قوي، احترام نسبت به همسر خويش به عنوان وفاداري نسبت به همسر خويش، ارزش
بخش با عمري هاي رضايتهاي ازدواجبهترين دوست و تعهد نسبت به وفاداري جنسي از ويژگي

  . (Lindsey; Ellliot, Huei; 2007) سال هستند20بيش از 
  

  مباني نظري  
، ي اجرا شده در اين حوزهي مطالعات گستردهرا به وسيلهعلوم اجتماعي اهميت درك ازدواج     
توجه خود را پژوهشگران ازدواج،  .)Bradbury; Fincham; Beach,2000( يي كرده استاساشن

 .)Karney and Bradbury, 1995( اندهد متمركز كر در روابط زناشوييپايداري رضايت وتر بر بيش
داراي اهميت در ازدواج هستند، متغيرهاي هاي مولفهپايداري از  در حالي كه مطمئنا رضايت و

تري خواهد بود،  توجه بيشي متغيري كه شايستهولي ، فزاينده هستنديديگر نيز سزاوار توجه
 .استتعهد زناشويي 

ه معني حضور م ب ازدواج سال);quoted by Sherwood, 2008) anderson,1994 اندرسون باوربه     
 و خيانت  عدم وجود عناصري نظير خشونت وارتباط ،رضايت زناشويي چندين عنصر مثل تعهد،

اي موفقيت يك  بر به نهاد ازدواج نسبترسد هم تعهد نسبت به همسر و هم تعهدبنظر مي. تسا
 نفر از 2300ز ا ايابي تلفني اكالهامدر زمينه. )Lambert & Dollahite, 2008( ازدواج مهم باشد

ها شده است؟ از  شد كه چه چيز موجب طالق آنپرسيده ،ساكنان اكالهاما كه طالق گرفته بودند
زناشويي كه   درصد خيانت يا روابط فرا58ها فقدان تعهد و  درصد آن85 عامل معرفي شده 10

 .)Stanley, 2002( اندليل عمده براي طالق خود دانسته نزديكي با فقدان تعهد دارد را ديرابطه
 تعهد زناشويي حدي است كه در آن افـراد ديـدگاه بلنـد مـدتي روي ازدواجـشان دارنـد، بـراي                          

دارنـد و بـا      بـر مـي    گـام  همبـستگي اتحادشـان       و  تقويـت  ، براي حفظ  .كنندشان فداكاري مي  رابطه
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اگرچـه  .)harmon, 2005( ماننـد  مـي ،دهنده نيستهمسرشان حتي هنگامي كه ازدواجشان پاداش 
شـود، صـراحتا بـه سـه نـوع          اي كلي در نظر گرفته مي      رابطه، اغلب سازه   يتعهد يا قصد براي ادامه    

: اين سه نوع تعهد شامل (Adams & Jones, 1997; Johnson. etal, 1999). گرددمتمايز تقسيم مي
تعهـد بـه    ) اس تمايل به باقي ماندن در رابطـه، ب        بر اس ) خصيش تعهد(تعهد نسبت به همسر     ) الف
هاي يكپارچگي و مـسئوليت و      مرتبط با تعهدات اجتماعي يا مذهبي و پيمان       ) تعهد اخالقي  (جازدوا

ها و مشكالت موجـود   در يك رابطه به دليل هزينه   نر اساس احساس به دام افتاد      ب تعهد اجباري ) ج
  .( Adams and Jones, 1997; Johnson and etal. 1999) در فسخ كردن پيوند است

دلبستگي پيوند هيجاني نسبتاً پايداري است كه بين كودك و مادر يا افرادي كه نوزاد در تعامل     
   .)papalia, 2002( شود ايجاد مي،هاستمنظم با آن

 كالسيك دلبستگي، بزرگساالن داراي دلبستگي ايمن آن دسته افرادي يدر اصطالح نظريه    
ستند كه يك حس مثبت نسبت به خود و درك مثبتي از ديگران دارند و از لحاظ اجتماعي ه

. )Cann; Norman; Welbourne and Calhoun, 2008( ترندتري دارند و موفقاعتماد به نفس بيش
بينند و افراد داراي بزرگساالن داراي سبك دلبستگي اجتنابي خودشان را به صورت خودبسنده مي

تمايل  كنند كه نيازي به روابط نزديك ندارند وكنند و ادعا ميآسيب پذيري را انكار مياين سبك 
 . )Wearden; Peters; Berry; Barrowclough & Liversidge, 2008( به اجتناب از صميميت دارند

 تعهد ترين سطح پايين،شان ترديد دارند و بنابرايناين افراد براي سرمايه گزاري در روابط رومانتيك
دوسوگرا  /ستگي اضطرابيببزرگساالن داراي سبك دل . ) Morgan & Shaver, 1990( را دارا هستند

مورد ارزش خودشان  ها اغلب درآن. تر به داشتن ديدگاه مثبتي در مورد خودشان گرايش دارندكم
 ندكني همسرشان سرزنش ميويبه عنوان يك همسر شك دارند و خودشان را براي فقدان پاسخگ

)Bogaerts; Dallder; Knnap; Kunst & Buschman, 2008(.  
 اين باور وجود  امادهند، افراد در دوران كودكي نوعي سبك دلبستگي را شكل ميياگرچه همه    

 رفتارهاي مراقبتي نمادهاي دلبستگي يبه وسيلههاي فردي در دلبستگي مستقيما دارد كه تفاوت
 پور حسين. )Clements; Barnett, 2004( گرددود كودك تعيين مي فاكتورهاي خيبه وسيلهو نه 

)Pourhossein,2001( بيان كرده كه نوع دلبستگي و ميزان ايمن يا ناايمن بودن آن به چندين 
  . پروري است فرزنديعامل بستگي دارد كه يكي از عوامل شيوه

 يشيوه پاسخگو بودن در ت وهميت حساسي ا،(bowlby,1980; quoted by Steiger, 2008) بالبي
فرزندپروري را در شكل دادن رشد بهنجار و ناسازگار در دوران كودكي مورد تاكيد قرار داد و 

شناختي  بعدي ثابت كردند كه دلبستگي پيامدهاي مهمي براي ايمني و سازگاري روانهايپژوهش
   .در نوجواني و بزرگسالي دارد
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ابت كرده است كه حساسيت و پاسخگري نماد دلبستگي  سه دهه پژوهش به صورت موثري ث   
 زندگي نخستنخستين كه معموال مادر است، اساسي براي ايمني دلبستگي كودك در چند سال 

فرزند پروري با كيفيت باال ايمني دلبستگي را در . )Karavasilis.and etal, 2003( كندفراهم مي
هايي كه داراي شرايط پزشكي مزمن هستند، ن آنهاي متنوع و حتي در مياكودكان داراي پيشينه

  .)Clements; Barnett, 2004( كندپيش بيني مي
هاي مراقبتي والدين و هاي زيادي براي يك ارتباط نظري بين سبك حمايت،در متون موجود    

مادران . )Wearden; Barrowclough & Liversidge, 2008( هاي دلبستگي كودك وجود داردسبك
 تر، اي كه به صورت ايمن دلبسته شده بودند، نسبت به نوزادانشان بامحبتان يك سالهكودك
  .)Karavasilis.and etal, 2003( تر بودندتر، پاسخگوتر و حساسمثبت

هاي مراقبتي والدين ارتباط بنابراين، سبك دلبستگي خود گزارش شده در بزرگسالي با گزارش    
 .)Wearden; Peters; Berry; Barrowclough & Liversidge, 2008( دارد

اي پروري را به عنوان منظومه سبك فرزند)Darling & steinberg, 1993 (دارلينگ واشتنبرگ     
هاي والد كند كه ماهيت تعاملها و رفتارها تعريف كردند كه جو عاطفي فراگيري ايجاد مياز نگرش

ه ايهاي فرزندپروري را ارسه الگو از سبك (Baumrind, 1971) باومريند. سازدكودك را مشخص مي
سبك . )Hillstrom, 2009(د گيرانه ناميو سهل  مستبدانهه،كرده است كه وي اين الگوها را مقتدران

 كنترل،: ي خصايص زير توصيف گرديده استفرزند پروري مقتدرانه به صورت نمايش دهنده

  بهكودكانشان را  اين والدين،. )Babiarz, 2009( دن بوو پذيرا گري، گرمي، عقالنيتهمطالب
ها از كودكانشان با محبت و روابط نزديك آن. كنند ابراز كالمي و جسماني حمايت مييوسيله

. )Önder; Gülay, 2009(  كودكانشان تناسب داردهايتواناييكنند و انتظاراتشان با مراقبت مي
دهند در حالي كه بده و بستان كالمي، تاكيد قرار ميوالدين مستبد پيروي كردن و كنترل را مورد 

گير نسبت به رفتار كودك والدين سهل. )Goplan, 2009(كند خود مختاري و استقالل را منع مي
اين والدين در . )Hillstrom, 2009(كنند مي از حداقل تنبيه ممكن استفاده هستند و پذيرا  وگرم

هاي اندك يا هيچ خواسته اي در مورد رفتار يا خود  خواسته،عين بردباري، پذيرش و گرمي
 .)Goplan, 2009( تنظيمي ندارند

  
  ي پژوهشپيشينه

 بمنظور بررسي سازمان دلبستگي و Pistol and  lorance, 1999)(در پژوهش پيستول ولورانس     
ا تكميل  تعهد ري دلبستگي و سياههي پرسشنامهگوناگون مرد از نژادهاي 30 زن و 101تعهد، 
مشغول يا ايمن را تصديق كرده بودند، دلبستگي دلي  اشخاصي كه رابطهند نتايج نشان داد.كردند
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نسبت به افرادي كه دلبستگي اجتنابي بيمناك يا دلبستگي اجتنابي را تصديق كرده بودند، وفاداري 
  .تري گزارش دادندشخصي قوي

با هدف (Karavasilis and etal, 2003)  ران و همكاكارواسيليس يبه وسيلهدر پژوهشي كه     
 بين سبك فرزند پروري و كيفيت دلبستگي به مادر در دوران كودكي و نوجواني يبررسي رابطه
، جايي كه فرزند شد مثبت بين فرزند پروري مقتدرانه و دلبستگي ايمن يافت ي ارتباط،انجام گرفت

  .كردميپروري مسامحه كار دلبستگي اجتنابي را پيش بيني 
 چين اجرا شد، ي نمونه اي از جامعه در مورد)Fang, 2004 ( فانگ يبه وسيلهدر پژوهشي كه     

 مثبت و معني دار با ايمني دلبستگي ايگونه كه سبك فرزند پروري مقتدرانه به ندنتايج نشان داد
معني داري با هاي مايلند همبستگي دارد و سبك فرزند پروري استبدادي به صورت منفي و چيني

  .هاي مايلند، همبستگي داردايمني دلبستگي در چيني
        مادر يبه وسيلهشده نوجوانان بزرگ"پژوهشي با عنوان  در )Peterman, 2005(پيترمن 

-نوه  به اين نتيجه رسيد كه"شان از سبك فرزند پروري و بازنمايي دلبستگيادراك: هايشانگزرب
 مراقبت متناسب با سن نوه يهاي گرم و درگير كه فراهم كننده بزرگ مادريبه وسيلههايي كه 
تري دارد كه به صورت ايمن به مادر  بزرگ شد اند،  احتمال بيش،)سبك مقتدرانه( هستند هايشان
  .شان دلبسته باشندبزرگ

سبك دلبستگي رومانتيك را  هاي حسادت، تعهد وسازهد ر پژوهش خود ) Judy, 2006(جودي     
 مثبت يها يك رابطه از تحليل دادهبدست آمده نتايج . دانشجو بررسي كرد372اي از در نمونه

 منفي و معني دار نيز يتعهد شخصي را آشكار ساخت و يك رابطه معني دار بين دلبستگي ايمن و
 .تعهد شخصي تاييد گرديد بين سبك دلبستگي اجتنابي و

 بمنظور بررسي تعهد )Lambert & Dollahite, 2008(    در پژوهشي كه المبرت و دوالهيت 
ها كمك ها گزارش كردند كه باورها و اعمال مذهبي به آنزناشويي زوجين مذهبي انجام دادند، زوج

شان در ازدواج خويش شامل كنند، به ازدواج به عنوان يك نهاد كرده تا خدا را به عنوان شريك
  .عهد نسبت به ازدواج معنا پيدا كنندمذهبي كه دوام دارد، باور داشته و در ت

 ي بين سبك فرزند پروري باز نگرانهي كه با هدف بررسي رابطه پژوهشيرد ،)Heer, 2008(هير     
 يدانشجويان و سبك دلبستگي خودسنجي انجام داد، نتايج آشكار ساخت كه يادآوري بازنگرانه

       .كنندستگي را پيش بيني ميهاي دلبپروري خاص به صورت مثبتي سبكهاي فرزندسبك
 روشن شد كه فرزند پروري مقتدرانه، همبستگي مثبتي با دلبستگي ايمن دارد و اين ،چنينهم

، سبك فرزند پروري افزون بر اين . پدر و مادر كشف شديبندي مقتدرانهنتيجه در هر دو درجه
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   معني دار و مثبت بهايگونهبه مقتدرانه كه به صورت باز نگرانه در مورد مادران گزارش شد، 
  .كردبيني خرده مقياس دلبستگي ايمن كمك ميپيش

بررسي روابط ساده و "در پژوهش خود با عنوان )(Attary and etal, 2007عطاري و همكاران     
 با رضايت زناشويي در دانشجويان مرد ،ي نگرش مذهبي، خوش بيني و سبك دلبستگيچندگانه

 به اين نتيجه رسيدند كه بين سبك دلبستگي ايمن و رضايت "هيد چمران اهوازمتاهل دانشگاه ش
ي مثبت معني دار وجود دارد و بين سبك دلبستگي ناايمن و زناشويي دانشجويان مرد متاهل رابطه

  .داردي منفي معنادار وجود رضايت زناشويي رابطه
ي الگوهاي  عنوان رابطه باهش خوددر پژو )Kamachali and etal,2008( همكاران و كماچالي    

فرزند پروري با ميزان سالمت رواني و موفقيت تحصيلي، به اين نتيجه رسيدند كه سالمت رواني و 
شوند، بيش مي موفقيت تحصيلي در بين فرزنداني كه با الگوهاي مقتدرانه و اطمينان بخش تربيت

  .اند استبدادي يا سهل گيرانه تربيت شدهاز سالمت رواني و موفقيت در فرزنداني است كه با الگوي
مندي رضايت هاي دلبستگي با سبكيوهشي با هدف بررسي رابطهژپ )Hamidy,2008( حميدي    

    كه دانشجويان متاهل با ند نتايج نشان داد.زناشويي در دانشجويان متاهل دبيري انجام داد
دارند و برعكس، يعني دانشجوياني كه از مندي زناشويي باالتري برخورهاي ايمن، از رضايتسبك
مندي زناشويي آنان نيز هاي دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا برخوردارند، ميزان رضايتسبك

 .تر از افراد ايمن بود معنادار كمايگونهبه 
  دلبستگي وگوناگونهاي پژوهشي با عنوان سبك در )Rajae and etal,2008( همكاران رجايي و    
مندي زناشويي با سبك دلبستگي ايمن مندي زناشويي به اين نتيجه دست يافتند كه رضايتضايتر

  .معني دار دارد  مثبت ويرابطه
ي ميان انواع بررسي رابطه"در پژوهشي با عنوان  )Momeni and Amiri,2008(     مومني و اميري

ي شهر   ساله17 تا 14ن نوجوان هاي فرزند پروري و بروز عاليم بي اشتهايي رواني دختراسبك
هاي فرزندپروري مقتدرانه و اطمينان بخش والدين با  به اين نتيجه رسيدند كه بين سبك"اصفهان

ي منفي و معني دار و بين سبك فرزند پروري بروز عاليم بي اشتهايي رواني در دختران رابطه
ي مثبت معني دار ها رابطه آزمودنيي والدين با بروز عاليم بي اشتهايي رواني در اينمستبدانه
اي معني دار بين سبك فرزند پروري سهل گيرانه با بروز چنين در اين پژوهش رابطههم. وجود دارد

  .عاليم بي اشتهايي رواني مشاهده شد
هاي دلبستگي و سبك" در پژوهش خود با عنوان)Ghafuri and etal, 2010(همكاران      غفوري و

 به اين نتيجه "ي زناشوييهاي موفقيت و شكست  رابطه به عنوان پيش بينهاي مذهبينگرش
توان از راه متغيرهاي سبك دلبستگي و ي زناشويي را ميرسيدند كه موفقيت و شكست در رابطه
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هاي هاي مذهبي پيش بيني كرد، هرچه زوجين داراي سبك دلبستگي ايمن باالتر و سبكنگرش
هاي مذهبي در سطحي چنين از نظر نگرشي پايين تري باشند و همدلبستگي اجتنابي و دوسوگرا

  . ها باالتر استي زناشويي آنباالتر باشند، احتمال موفقيت در رابطه
؛ )Karavasilis.and etal, 2003(  كاراواسيليس و همكارانيبه وسيلههاي انجام شده ژوهش    پ
و  (Sumer &Guengoer, 1999 )ر يونگوج سيومر و ؛ (Heer, 2008)؛ هير (fang,2004)فانگ

 مثبت و معني دار بين سبك  فرزند پروري اي كه رابطهندنشان دادPeterman, 2005) (پيترمن 
       جودييبه وسيلههاي انجام شده مقتدرانه و سبك دلبستگي ايمن وجود دارد و پژوهش

)Judy, 2006 ( توماس؛ (Thomas, 2009) يستول ولورانسو پ(Pistol and lorance, 1999)نيز  
  .ندادد نشان داري را بين سبك دلبستگي و تعهد مثبت و معنييرابطه

 سبك فرزند پروري مقتدرانه و سبك ي پيشين رابطههايپژوهش، در شدبا توجه به آنچه ذكر     
در   سبك دلبستگي ايمن و تعهد شخصي در روابط زناشوييي رابطه،چنيندلبستگي ايمن و هم

،  مشخص شده است)ها در خارج از كشور انجام شدهي آنكه تقريبا همه(ايهاي جداگانهپژوهش
از سوي ديگر، . ولي پژوهشي كه در آن اين سه متغير همزمان مورد مطالعه قرار بگيرند، يافت نشد

يي، متغير تعهد زناشويي در ايران از متغيرهايي است كه با وجود اهميت بسيار در پايداري زناشو
با توجه به اهميت تعهد در روابط زناشويي، اين پژوهش با . مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است

  .هدف بررسي متغيرهاي مرتبط با اين متغير انجام گرفت
 

 هاي پژوهش فرضيه

  .ي معنادار وجود داردهاي فرزندپروري و دلبستگي زنان متاهل رابطه بين سبك:1ي فرضيه
  .ي معنادار استهاي دلبستگي زنان متاهل با تعهد زناشويي آنان داراي رابطهك سب:2ي فرضيه
  .ي معنادار وجود داردهاي فرزندپروري و تعهد زناشويي زنان متاهل رابطه بين سبك:3ي فرضيه

  
  

  روش پژوهش
مه  مورد مطالعه دانشجويان زن متاهل دانشگاه عاليجامعه.     اين پژوهش از نوع همبستگي است

 دانشجوي زن متاهل دانشگاه 120ي پژوهش نيز نمونه.  بودند89- 88طباطبايي در سال تحصيلي 
  ابتدا. عالمه طباطبايي بود كه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند

هاي مورد نظر به صورت جذابي آماده گرديد و براي هر بسته كه شامل چهار پرسشنامه پرسشنامه
سن، مدت زمان (شناختي جمعيت هايداده ميزان اهميت آن و ، براي معرفي پژوهشايصفحه ،بود
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ها تر آنكه بيش(  بعد تعدادي خوابگاهيدر مرحله. اختصاص داده شد) ازدواج، تعداد فرزندان
ها بين دانشجويان متاهل زن ساكن اين پرسشنامهي  بسته130انتخاب گرديد و ) متاهلي بودند

ها به مدت چند روز در طول يك هفته مراجعه  براي گردآوري پرسشنامه.ها توزيع شدخوابگاه
 نفر مورد تحليل قرار 120اي به حجم ي ناقص، نمونه پرسشنامه10در نهايت، با حذف گرديد و 
  .گرفتند

  
   پژوهشابزارهاي

دار والدين  اقتيپرسشنامه:  فرم پدر و فرم مادر،(PAQ)١ اقتدار والديني يپرسشنامه    
(PAQ) هاي  نوجوانان و جوانان از سبكي است كه ادراكات بازنگرانهپرسشي 30، پرسشنامه اي

اين پرسشنامه از بعد . )Buri, 1991( سنجد والدينشان را مييبه وسيلهپروري اعمال شده  فرزند
به والد هر . مبتني است )Baumrind, 1971( پروري بامريند نظري بر سنخ شناسي سبك فرزند

    در پرسشنامه عنوان پدر يا مادر مشخص ( اما مخصوص پدر يا مادر ، يك فرم مشابهيوسيله
اين . شوندمورد سنجش قرار گرفته و براي سه سبك فرزندپروري رتبه بندي مي) شودمي

 ينمره» كامالً مخالف« هاياي ليكرت است كه براي پاسخپرسشنامه داراي يك مقياس پنج درجه
  . شود در نظر گرفته مي5 ينمره» كامالً موافق«هاي و براي پاسخ 1

 هر سه سبك فرزندپروري يجهت تعيين روايي سازه، ابتدا متخصصين توصيفات بامريند درباره    
 36 ،در نهايت. بكار بستند PAQ اصلي پرسشي 48 ي پرسشنامهيرا به عنوان راهنما براي تهيه

 36هاي بامريند از بعد نظري شناخته شدند و از  سازهين نمايندهعنواه  پرسش ب48پرسش از 
ضريب پايايي  .انتخاب شدند)  پرسش10هر سبك ( پرسش براي فرم نهايي پرسشنامه 30پرسش، 

: ، مادران مستبد/.78:مادران مقتدر:  بدين شرح است)Buri, 1991(  بورييبه وسيلهگزارش شده 
. /74: ، پدران سهل گير/.87: ، پدران مستبد/.85: دران مقتدر، پ/.75: ، مادران سهل گير/.85

مادران : شده استبه اين ترتيب گزارش در ايران  آزمودني 310ها براي ضرايب پايايي خرده مقياس
 در اين پژوهش نيز ضرايب پايايي ./.66:  و مادران مقتدر/.71: ، مادران مستبد/.66: سهل گير

تفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه ضرايب زير بدست ها با استمامي خرده مقياس
، پدران /.86: ، پدران مقتدر/.75: ، مادران سهل گير/.76: ، مادران مستبد/.82: مقتدر مادران:آمدند
  /. 81: گير ، پدران سهل/.82: مستبد

  

                                                 
1 - Parenting Authoritative Questionnaire 
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  1هاي دلبستگيي سبكپرسشنامه
ساخته و   دلبستگي هازن و شيورياز مواد پرسشنامهمقياس دلبستگي بزرگساالن كه با استفاده     

 است و سه سبك پرسشي 15 پرسشنامههنجاريابي شده است، يك  در دانشجويان دانشگاه تهران
 ،، كم، متوسط كم خيلي( اي ليكرت درجه5را در مقياس  دلبستگي ايمن، اجتنابي و دو سوگرا

هاي پرسشنامه به ر خرده مقياس د آزمودنيه نمريكمينه و بيشينه. سنجدمي)  خيلي زياداد،زي
هاي ايمن، مقياس هاي خردهپرسش) پايايي( ضريب آلفاي كرونباخ.  خواهد بود25 و 5ترتيب 

)  پسر620 دختر و 860 نفر شامل 1480(  دانشجوييياجتنابي و دو سوگرا در مورد يك نمونه
 و 84/0، 83/0، 86/0ي دانشجويان دختر برا (85/0 ، 84/0 ، 86/0ها به ترتيب براي كل آزمودني

 همساني دروني خوب مقياس يمحاسبه شد كه نشانه ) 86/0 و 85/0، 84/0براي دانشجويان پسر 
اجتنابي و  هاي دلبستگي ايمن، براي سبك)يرواي( ضرايب توافق كندال. دلبستگي بزرگسال است

در اين . )(Doost Mohammdi, 2011  محاسبه شد75/0 و 61/0 ،80/0دو سوگرا به ترتيب 
ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد پژوهش نيز ضرايب پايايي تمامي خرده مقياس

  /.77:و دلبستگي دوسوگرا/. 87:،دلبستگي ايمن/.77:دلبستگي اجتنابي: كه ضرايب زير بدست آمدند
  

   2 زناشويي تعهديپرسشنامه
. كندگيري ميي افراد به همسر و ازدواجشان و ابعاد آن را اندازهبنداين پرسشنامه ميزان پاي    

 براي مقاصد پژوهشي تهيه و )Adams and Jones, 1997(  آدامز و جونزيبه وسيلهاين پرسشنامه 
تعهد شخصي، تعهد اخالقي و  :شامل  كهكندگيري ميتدوين شده و سه بعد تعهد زناشويي را اندازه

  . ) quoted by abbasy, 2010(تعهد ساختاري است 
  بمنظور بدست آوردن پايايي وگوناگون پژوهش 6 در)Adams and Jones, 1997( آدامز وجونز     

.  نفر مطلقه اجرا كردند46 نفر مجرد و 347 نفر متاهل، 417 در موردروايي پرسشنامه، آن را 
 كلي يگونهعنادار بود و به  كل پرسشنامه باال و ميدراين مطالعات همبستگي هر پرسش با نمره

     جونز آدامز و. ترين حمايت تجربي و نظري برخوردار بودابعاد اين پرسشنامه از بيش
)Adamsand Jones, 1997(ي نمونهدر مورد ،هاي اين پرسشنامه ميزان پايايي هر يك از مقياس 

  تعهد ساختاري،و. /89؛ تعهد اخالقي، 91/0تعهد شخصي، :  به اين شرح بدست آوردندياد شده،
ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در اين پژوهش نيز ضرايب پايايي تمامي خرده مقياس. 86/0

و تعهد ساختاري، /. 80، تعهد اخالقي، /. 79تعهد شخصي، : محاسبه گرديد كه به اين صورت بودند
                                                 

1- Attachment styles Questionnaire 
2- Marital commitment Questionnaire  
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روايي محتوايي اين  abbasy, 2010)(  عباسييبه وسيله در مطالعه اي مقدماتي چنين،هم/. . 82
  .پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت

كامال مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم  : درجه اي5هر پرسش پرسشنامه داراي يك مقياس     
 كامال موافقم يبه گزينه. گيرد تعلق مي5 تا 1اي بين و كامال موافقم است كه به هر گزينه نمره

هاي پرسشنامه به  پرسشتربيش. شود داده مي1ي  كامال مخالفم نمرهي و به گزينه5 ينمره
 ي نمره است و نمره172 تا 1 افراد بين هايه كلي نمريد دامنهنشوگذاري ميصورت مستقيم نمره

   (Abbasy, 2010).د دهباالتر در اين پرسشنامه، باال بودن تعهد كلي زوجين را نشان مي
  

  هايافته
  .ه گرديده استي ارا1ها در جدول هاي جمعيت شناختي آزمودنيبرخي از ويژگيابتدا     
  

  فرزندت ها از نظر سن، مدت ازدواج و وضعيتوزيع نمونه - 1جدول
وضعيت  فراواني درصد

 فرزند

 سن فراواني درصد مدت ازدواج فراواني درصد

 25تا20 20 16,7 سال2تا 49 40,8 دارد 27 22,5

 30تا26 67 55,8 سال4تا2 33 27,5 ندارد 93 77,5

 35تا31 23 19,2 سال6تا4 18 15,0 جمع 120 100

سال و 6 20 16,7   
 باالتر

و 36 10 8,3
 باالتر

                
 جمع 120 100 جمع 120 100   

  
. سال تعلق دارد30تا26 گروه سني  بهترين درصد سني بيش1 هاي موجود در جدول  دادهبر اساس

به گروه درصد مدت ازدواج ترين دهد كه بيش راواني از نظر مدت ازدواج نشان ميهاي توزيع ف داده
 دهد  از نظر وضعيت فرزند نيز نشان ميپژوهشهاي  توزيع فراواني نمونه. ال ازدواج تعلق دارد س2تا 

  .ها فرزند ندارند درصد از آن5/77 درصد افراد داراي فرزند هستند و 5/22كه 
ها كه به روش آلفاي ي متغيرهاي پژوهش به همراه ضرايب پايايي آنهاي توصيف     شاخص

  . گزارش شده است2كرونباخ محاسبه شده است، در جدول 
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  هاي توصيفي و ضرايب پايايي متغيرها شاخص- 2جدول
  α  بيشينه  كمينه  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  86/0  47  10  78/6  29/33  سبك مقتدر پدر
  82/0  46  13  68/6  65/28  سبك مستبدانه پدر
  81/0  47  10  13/6  30/33  سبك سهلگيرانه پدر
  82/0  47  19  60/5  80/35  سبك مقتدر مادر

  76/0  47  19  07/5  35/27  سبك مستبدانه مادر
  75/0  46  21  21/5  61/33  سبك سهلگيرانه مادر

  77/0  19  5  48/3  72/11  سبك دلبستگي اجتنابي
  87/0  25  9  79/2  25/17  سبك دلبستگي ايمن

  77/0  20  5  26/3  26/12  سبك دلبستگي دوسوگرا
  79/0  83  51  59/7  15/69  تعهد شخصي
  /.80  61  27  15/8  23/41  تعهد اخالقي
  82/0  57  17  65/7  33/34  تعهد ساختاري

بنابراين، . ها داراي ضريب پايايي متوسط به باال هستندي خرده مقياس، همه2    با توجه به جدول
 .يج بدست آمده از ابزارهاي پژوهش را معتبر دانستتوان نتامي

 براي .ي معنادار وجود داردهاي فرزند پروري و دلبستگي زنان متاهل رابطهبين سبك: 1ي فرضيه
هاي فرزندپروري با ضرايب همبستگي صفر مرتبه پيرسون سبك ي نخست پژوهش،بررسي فرضيه

  .ست گزارش شده ا3دلبستگي محاسبه شد كه در جدول 
  هاي فرزندپروري با دلبستگي همبستگي سبك- 3جدول

  سبك دلبستگي
  دوسوگرا  ايمن  اجتنابي  سبك فرزندپروري
  003/0  13/0  -15/0  سبك مقتدر پدر

  22/0*  -20/0*  -15/0  ي پدرسبك مستبدانه
  02/0  21/0*  -11/0  ي پدرگيرانهسبك سهل

  13/0  31/0**  -14/0  سبك مقتدر مادر
  23/0*  -28/0**  17/0  ي مادرتبدانهسبك مس
  ي مادرگيرانهسبك سهل

  

**41/0-  **28/0  *17/0  
**: P< 01/0 , *: P< 05/0  
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ي منفي معنادار با ي مادر داراي رابطهگيرانه، تنها سبك سهل3هاي جدول     بر اساس همبستگي
بك مقتدر پدر با هاي فرزندپروري به جز سي سبكي همهرابطه. سبك دلبستگي اجتنابي است

ي ي پدر و مستبدانههاي مستبدانهسبك دلبستگي ايمن معنادار است كه اين رابطه براي سبك
 .گيرانه و نيز مقتدر مادر مستقيم استي پدر و سهلهاي سهلگيرانهمادر معكوس و براي سبك

 مادر با دلبستگي يگيرانهي مادر و سهلي پدر، مستبدانهمستبدانه هاي فرزندپروريي سبكرابطه
ي نخست پژوهش مبني بر وجود توان فرضيهبر اين اساس، مي. دوسوگرا نيز مثبت و معنادار است

  .هاي فرزندپروري و دلبستگي را به طور كلي پذيرفتي بين سبكرابطه
 ي معنادار استهاي دلبستگي زنان متاهل با تعهد زناشويي آنان داراي رابطه سبك:2ي فرضيه
هاي دلبستگي و تعهد ي پژوهش نيز ضرايب همبستگي بين سبكبررسي دومين فرضيهبراي 

 . آمده است4زناشويي محاسبه گرديد كه در جدول
 

  هاي دلبستگي همبستگي تعهد زناشويي با سبك- 4جدول
  سبك دلبستگي  

  دوسوگرا  ايمن  اجتنابي    نوع تعهد زناشويي
  06/0  15/0  -14/0    تعهد شخصي
  -03/0  03/0  -22/0*    تعهد اخالقي
  -12/0  10/0  -03/0    تعهد ساختاري

 *: P< 05/0  
، تنها بين سبك دلبستگي اجتنابي و تعهد 4    با توجه به ضرايب همبستگي ارايه شده در جدول 

تر اجتنابي باشد، تعهد پس هرچه دلبستگي فرد بيش. ي معنادار معكوس وجود دارداخالقي رابطه
ي دوم پژوهش به  بنابراين، با توجه به معنادار نبودن ديگر ضرايب، فرضيه.تر استاخالقي او كم

  .شودطور كلي رد مي
 .ي معنادار وجود داردهاي فرزندپروري و تعهد زناشويي زنان متاهل رابطه بين سبك:3ي فرضيه

هاي فرزندپروري با تعهد ي سوم ضرايب همبستگي صفر مرتبه پيرسون سبكجهت آزمون فرضيه
  . گزارش شده است5اين ضرايب در جدول . ناشويي محاسبه شدز
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  هاي فرزندپروري با تعهد زناشويي همبستگي سبك- 5جدول
  انواع تعهد زناشويي  

  ساختاري  اخالقي  شخصي  هاي فرزندپروريسبك
  12/0  26/0**  22/0*  سبك مقتدر پدر

  17/0  -17/0  01/0  سبك مستبدانه پدر
  12/0  23/0*  10/0  رسبك سهلگيرانه پد
  12/0  08/0  26/0**  سبك مقتدر مادر

  12/0  -06/0  -09/0  سبك مستبدانه مادر
  سبك سهلگيرانه مادر

  

10/0  *20/0  05/0  
**: P<01/0, *: P<05/0  

ي مثبت معنادار ، تنها بين سبك مقتدر پدر و مادر با تعهد شخصي رابطه5    با توجه به جدول
ي گير مادر با تعهد اخالقي رابطهگير پدر و سهلهاي مقتدر پدر، سهلچنين، سبكهم. وجود دارد

تر باشد، تعهد زناشويي بنابراين، هرچه سبك فرزندپروري پدر و مادر مقتدرانه. مثبت معنادار دارند
تر خواهد بود كه سبك چنين تعهد اخالقي فرد هنگامي بيشهم. تر استشخصي فرد بيش

با توجه به . تر باشدگيري مادر بيشتر مقتدرانه يا سهل گيرانه باشد و يا سهلر بيشفرزندپروري پد
هاي فرزندپروري و تعهد را ي وجود رابطه بين سبكتوان روي هم رفته، فرضيهشده ميضرايب ارايه

  . پذيرفت
  

  گيريبحث و نتيجه
دهد  پيرسون نشان مينتايج ضريب همبستگي. ي نخست به صورت كلي تاييد گرديد    فرضيه

  . ي مادر با سبك دلبستگي ايمن معنادار استسبك مقتدرانه بين يرابطه
هاي پيشين از جمله نتايج پژوهش كاراواسيليس و همكاران هاي پژوهشاين يافته با يافته

)Karavasilis.and etal, 2003(، هير )Heer, 2008( فانگ ،)Fang, 2004( ،پيترمن        
)Peterman, 2005(،  حسيني نسب و همكاران)Hosseininasab and etal,2006(،  مومني و اميري
)Momeni and Amiri,2008(كماچالي و همكاران  و )Kamachali and etal,2008( باشدهمسو مي. 

شود كه هم مطالبه گري و هم پاسخ گري بااليي سبك فرزند پروري مقتدرانه، والديني را شامل مي
 والدين هم براي رفتار خودمختارانه و هم براي انضباط ارزش قايلند زيرا بر اين باورند كه اين. دارند

شود كه كودكان قوانين و اصول رفتارهاي كنترل منطقي و نيز آزادي حساب شده موجب مي
  .صحيح را دروني كنند و در قبال اعمال و رفتار خود احساس مسئوليت كنند
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  شان را به طرف استقالل سوقن كه گرم و با محبت هستند، كودكان اين والدين افزون بر اي   
 و داليل پشت قوانين و تصميم هايشان را توضيح داده )Hosseininasab and etal,2006( دهندمي

   .)Goplan, 2009( كنندو بده و بستان كالمي را ترغيب مي
كند تا كودك احساس را فراهم مياي مناسب هايي كه در باال گفته شد، زمينه    مجموعه عامل

چنين، والدين خود را به ارزشمندي كند و ارزش مراقبت شدن از سوي والدين را داراست و هم
هاي افراد داراي سبك و اين خصايص گفته شده از ويژگي. صورت قابل اتكاء و در دسترس ببيند

ي شناختي  به اين نتيجهدلبستگي ايمن است كه در الگوهاي فعال سازي دروني خود و ديگران
جا در اين( رسند كه خودشان ارزشمند هستند و ارزش مراقبت شدن را دارند و ديگران هم مي

افرادي مراقبت كننده و پاسخگو خواهند بود كه در مواقع الزم حاضر خواهند بود و ) والدين
رسد كه  شد، طبيعي بنظر ميبا توجه به توضيحاتي كه در باال ارايه. نيازهايشان را ارضا خواهند كرد

  . كودكان والدين داراي سبك فرزند پروري مقتدرانه در سبك دلبستگي خود ايمن باشند
ي مادر و نه پدر با دلبستگي ايمن ارتباط دارد، كه چرا سبك فرزند پروري مقتدرانه    در تبيين اين

را در قبال فرزندان بر عهده دارند توانيم اين مطلب را عنوان كنيم كه چون مادران مراقبت اصلي مي
 سال داشتند 20ي پژوهش حاضر سني بيش از تر خارج از خانه هستند و چون نمونهو پدرها بيش

تر مادران نقش فرزند پروري را بويژه در سنين كودكي كه دلبستگي و الگوهاي و در آن دوران بيش
شود كه مادران تاثير ده اند، اين باعث ميكرگيرد، ايفا ميفعال سازي دروني مرتبط با آن شكل مي

  . تري بر ايجاد دلبستگي و نوع آن داشته باشندبيش
ي مادر و ي ديگر بدست آمده از اين فرضيه اين بود كه سبك فرزند پروري سهل گيرانه    يافته

 از پژوهش ي بدست آمدهاين يافته با نتيجه. اي مثبت و معني دار داردپدر با دلبستگي ايمن رابطه
والدين سهل گير در بعد .  همسوست)Hosseininasab and etal, 2006( حسيني نسب و همكاران

به اين صورت كه اين والدين با وجود . پاسخ گري باال ولي در بعد مطالبه گري پايين هستند
ند اي از كودكان خود ندارهاي اندك يا در واقع هيچ خواستهبردباري، پذيرش و گرمي، خواسته

)Goplan, 2009(  كه اين خصايص)تواند اين حس را در مي) گرمي، پذيرا بودن، بردباري و نظاير آن
كودك ايجاد كند كه ارزشمند بوده و داراي ارزش مراقبت كردن است؛ از سوي ديگر، والدين نيز در 

     ين تر نيز گفته شد، امواقع الزم در دسترس و پاسخگو خواهند بود و همان گونه كه پيش
از ويژگي بارز افراد داراي سبك ) الگوي فعال سازي دروني از خود و ديگران(گيري شناختي نتيجه

گري پايين هستند، يعني هيچ نوع البته، اين والدين چون در بعد مطالبه . دلبستگي ايمن است
ها در آنشود كه فرزندان محدوديت و مقرراتي براي رفتار فرزند خود قايل نيستند، باعث مي

توان گفت و مي )Goplan, 2009(هايي نظير خود تنظيمي و مسئوليت اجتماعي پايين باشند ويژگي
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كه اين نوع فرزند پروري در مقايسه با نوع مقتدرانه داراي مضراتي است، ولي به هرحال اين نوع 
 مثبت تري دارند و والدين در مقايسه با سبك مستبدانه و بي اعتناء، رفتارهاي فرزند پروري بهتر و

نظير خود تنظيمي پايين و عدم مسئوليت (با اين كه منجر به برخي خصايص منفي در فرزند 
  . شود، ولي در ايجاد دلبستگي مشكلي ندارندمي) پذيري اجتماعي

سبك فرزندپروري ي ديگري كه مرتبط با اين فرضيه در پژوهش بدست آمد، اين بود كه     يافته
دارد، به اين ) اضطرابي(اي مثبت و معنادار با سبك دلبستگي دوسوگرا ادر رابطهي مگيرانهسهل

ي مادر باعث باال رفتن سبك دلبستگي دو سو گرا نيز    صورت كه سبك دلبستگي سهل گيرانه
  . شودمي

ي بدست آمده، در ابتدا ويژگي افراد داراي سبك دلبستگي دوسوگرا     در تبيين اين نتيجه
افراد داراي . گرددشود و سپس چگونگي ارتباط اين دو مولفه با يكديگر تبيين ميمييادآوري 

تر مثبتي در مورد خودشان داشته باشند و در سبك دلبستگي دوسوگرا گرايش دارند كه ديدگاه كم
روابط رومانتيك خود اغلب نسبت به ارزش خودشان به عنوان يك شريك زندگي شك داشته 

گر، اين بعد دلبستگي با الگوي فعال سازي خود در روابط مرتبط است، يعني اين  به بيان دي.باشند
افراد گرايش دارند كه در روابط الگوي ضعيفي از خود داشته باشند، نگران آنند كه دوست داشته 

ي عاطفي منفي هستند آفريني دوباره و تجربهنشوند يا ترك گردند و در جستجوي اطمينان
)Wearden; Peters; Berry; Barrowclough & Liversidge, 2008( . بزرگساالن داراي اين سبك

نهند ي پذيرش و تاييد از سوي ديگران بسيار ارزش ميارزيابي مثبتي از افراد ديگر دارند، بر مسئله
ها بماند ها را دوست نداشته باشد يا نخواهد كه با آنو اغلب نگرانند كه شريك زندگيشان واقعا آن

)Wearden; Peters; Berry; Barrowclough & Liversidge, 2008(. ،همان گونه كه گفته شد 
اي را براي انضباط كودك ها مقررات ويژهگري پايين هستند، آنگير در بعد مطالبهوالدين سهل

ي اين مسايل شايد باعث اين موضوع شود كه كودكان دچار سردرگمي گردند كنند و همهوضع نمي
ابسته به والدين باقي بمانند و اگر والدين مواقعي براي مراقبت در دسترس نباشند، به و هميشه و
ي والدين ارضاء شده ها بدون تالش از سوي خودشان، به وسيلهكه هميشه نيازهاي آندليل اين

البته، براي تبيين اين موضوع كه چگونه . است، دچار پريشاني شوند و سبك اضطرابي را شكل دهند
توان بيان كرد سهل گيرانه، هم با دلبستگي ايمن و هم با دلبستگي اضطرابي رابطه دارد، ميسبك 

در اين رابطه ميانجي ) به غير از والدين(هاي خود فرزند و حتي چگونگي محيط او كه شايد ويژگي
 ويژگي مشترك دلبستگي ايمن و اضطرابي اين است كه هر دو. باشند و باعث نتايج متفاوتي گردد

  . ارزيابي مثبتي از ديگران دارند
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ي ي مادر رابطهگيرانهي ديگر اين است كه سبك فرزند پروري سهلي فرعي بدست آمده    يافته
ي مادر باعث گيرانهبه بيان ديگر، سبك سهل. معكوس و معنادار با سبك دلبستگي اجتنابي دارد

 ي بدست آمده از پژوهشه با نتيجهاين يافت. شود و بالعكسكاهش سبك دلبستگي اجتنابي مي
 با ويژگي مادران اجتنابي همسوست و )Hosseininasab and etal,2006( حسيني نسب و همكاران

اين گونه . كه كودكان خود را طرد كرده و سطح پاييني از ابرازگري هيجاني دارند، مطابقت دارد
تي خود به اين نتيجه رسيده اند كه سازي شناخهاي فعالافراد بر اثر تجارب كودكي خود در مدل

ديگران پاسخگو نخواهند بود و خودشان بايد براي ارضاي نيازهايشان تالش كنند، خودشان را 
ي مطالب گفته كنند كه همهارزشمند دانسته و در بزرگسالي نيز از روابط نزديك و صميمي فرار مي

نه است كه پاسخگو، گرم و پذيرا هاي سبك فرزند پروري سهل گيراشده در جهت مخالف ويژگي
  .هستند
ي مادر و ي فرعي ديگر مرتبط با اين فرضيه اين بود كه بين سبك فرزند پروري مستبدانه    يافته

اين يافته نيز با . ي منفي و معني دار وجود داردپدر با سبك دلبستگي ايمن در دانشجويان رابطه
همسو  )Hosseininasab and etal,2006(اران نتيجه بدست آمده از پژوهش حسيني نسب و همك

والدين مستبد بر خالف والدين مقتدر، تحريك پذير، انعطاف ناپذير، زورگو و خشن  و . باشدمي
اين والدين طرد . )Momeni and Amiri,2008(توجه هستند نسبت به نيازهاي فرزند خود بي

هاي يص كامال در مقابل ويژگيكننده و سرد و در بعد پاسخگري پايين هستند و اين خصا
چه گفته َشد، طبيعي بنظر       با توجه به آن.فرزندپروري مراقبان داراي فرزندان ايمن قرار دارد

اي معكوس با دلبستگي ايمن باشد، يعني استبداد پروري مستبد داراي رابطهرسد كه فرزندمي
ي چنين، نتايج بدست آمده رابطهمه. والدين منجر به كاهش ايمني دلبستگي در فرزندان گردد

ي مادر با ي پدر و سبك فرزند پروري مستبدانهمستقيم و معنادار بين سبك فرزند پروري مستبدانه
سبك فرزند پروري مستبدانه به صورت . دلبستكي دوسوگرا در دانشجويان متاهل زن را تاييد كرد

والدين پيروي كردن و كنترل را د؛ اين گردنپايين در پاسخگري و باال در مطالبه گري مشخص مي
 كننددهند در حالي كه بده و بستان كالمي، خود مختاري و استقالل را منع ميمورد تاكيد قرار مي

گير سرد و طرد كننده هستند و پايين  و برخالف والدين مقتدر و يا سهل)Goplan, 2009(كاپالن 
ها  آن بچههاي گرمي عاطفي كه در پيدر مولفهها در بعد پاسخگري به اين معناست كه بودن آن

، حمايت از خواهند در گير باشندكنند و ميها مراقبت ميفهمند كه والدينشان از آنمي
 كه اين خصايص )Babiarz, 2009(خودمختاري و ايجاد روابط تقابلي با فرزندان خود، پايين هستند 

رسد كه شايد او گيري شناختي ميصميمكند كه در آن كودك به اين تمحيطي را فراهم مي
ارزشمند نبوده و مورد اعتماد نيست، يعني در الگوهاي فعال سازي دروني خود در بعد مربوط به 
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پروراند كه بايد هميشه مطمئن باشد دهد و اين تفكر را در سر ميخودش ديدگاهي منفي شكل مي
ز ويژگي افراد داراي دلبستگي اضطرابي يا كه ديگران حضور دارند كه از وي مراقبت كنند كه اين ا

  .دوسوگراست
ي تنها بين سبك دلبستگي اجتنابي و تعهد اخالقي رابطهي دوم پژوهش رد شد و     فرضيه

تر تر اجتنابي باشد، تعهد اخالقي او كمپس هرچه دلبستگي فرد بيش. معنادار معكوس وجود داشت
گيري ر الگوي فعال سازي دروني خود به اين تصميم افراد داراي سبك دلبستگي اجتنابي د.است

جا در اين(اند كه خودشان ارزشمند و دوست داشتني هستند، ولي اين ديگرانند شناختي رسيده
دهند، در نتيجه ديدگاهي منفي در مورد كه كار مراقبت و پاسخگري خود را انجام نمي) والدين

زرگسالي نيز از صميميت و نزديك شدن به ديگران تر در باين افراد بيش. دهندديگران شكل مي
هاي متعدد نشان داده است كه  پژوهش.)Kardatzke , 2009(كنند هراس دارند و از آن دوري مي

تر مستعد افراد داراي اين نوع سبك دلبستگي اگر از لحاظ مذهبي در سطح بااليي نباشند، بيش
تر با افرادي كه نمي شناسند ي عاطفي خود بيشخيانت زناشويي هستند، چون براي ارضاي نيازها

كنند توانند داشته باشند، تكيه مياي در زندگي خود ميي گذراي چند دقيقهو فقط رابطه
)Jeanfreau, 2009(. تعهد به ازدواج به عنوان يك بنياد) اين احساس را در افراد )تعهد اخالقي ،

     ي اخالقي يا اجتماعي هستندا وظيفهبخشد كه ملزم به حفظ ازدواج به عنوانشدت مي
)Adams & Jones, 1997(.رسد كه افراد داراي دلبستگي  با توجه به توضيحات طبيعي بنظر مي

      اجتنابي داراي تعهد اخالقي پاييني باشند و اين موضوع در پژوهش غفوري و همكاران
)Ghafuri and etal, 2010(هاي مذهبي به عنوانرشهاي دلبستگي و نگسبك" با عنوان        

 كه به اين نتيجه رسيدند، كه هرچه زوجين "ي زناشوييهاي موفقيت و شكست رابطه بينپيش
هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگراي پايين تري باشند و داراي سبك دلبستگي ايمن باالتر و سبك

وفقيت در رابطه زناشويي هاي مذهبي در سطح باالتري باشند، احتمال مچنين، از نظر نگرشهم
  .ها باالتر است، تاييد گرديده استآن

ي بين ي سوم مبني بر وجود رابطهتوان روي هم رفته، فرضيه    با توجه به ضرايب ارايه شده، مي
دهند كه بين هاي بدست آمده نشان ميچنين، يافتههم. هاي فرزندپروري و تعهد را پذيرفتسبك

تعهد . ي مثبت معنادار وجود دارد پدر و مادر با تعهد شخصي رابطهسبك فرزند پروري مقتدر
شخصي در ازدواج به اين معني است كه فرد خواهان تداوم رابطه است و در اين باره احساس فشار 

ي، كشش به سوي رابطه، كشش به كند؛ اين نوع تعهد تحت تاثير سه مولفهو مجبور بودن نمي
ابطه قرار دارد، يعني افراد داراي تعهد شخصي نسبت به رابطه و سوي همسر و هويت مرتبط با ر

هاي يافته. همسر خود عالقمندند و اين نوع تعهد احتمال بسيار كمي دارد كه به طالق كشيده شود
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نسبتا استواري مبني بر اين موضوع وجود دارد كه زنان بيش از مردان گرايش دارند كه از لحاظ 
هاي پيشين توضيح چنان كه در بخش هم.)Harmon, 2005( باشند شخصي به همسرانشان متعهد

كه به دليل طوالني (هاي مثبتي رابطه دارد داده شد، فرزند پروري مقتدرانه سبكي است كه با مولفه
هاي متعددي ثابت شده است كه مفيدترين و در پژوهش) شدن بحث از تكرار آن خودداري گرديد

ي حاضر نيز قابل انتظار  بنابراين، بدست آمدن يافته.)Goplan, 2009(سبك فرزند پروري است 
  .است

ي مثبت هاي مقتدر پدر، سهلگير پدر و سهلگير مادر با تعهد اخالقي رابطهچنين، سبك    هم
تر باشد، تعهد زناشويي شخصي بنابراين، هرچه سبك فرزندپروري پدر و مادر مقتدرانه. معنادار دارد

چنين تعهد اخالقي فرد موقعي بيشتر خواهد بود كه سبك فرزندپروري پدر هم. تر استفرد بيش
 اين يافته با نتايج به دست .تر باشدبيشگيرانه باشد و يا سهلگيري مادر لبيشتر مقتدرانه يا سه

تعهد به ازدواج به . همسوست )Lambert & Dollahite, 2008(المبرت و دوالهيت آمده از پژوهش 
كه ملزم به حفظ ازدواج به  بخشد، اين احساس را در افراد شدت مي)تعهد اخالقي (ادعنوان يك بني

چنان كه در متون هم. )Adams & Jones, 1997( ي اخالقي يا اجتماعي هستندعنوان يك وظيفه
ي  مولفه است كه نخستين مولفه3نظري مرتبط با تعهد اخالقي آمده است، اين نوع تعهد تابعي از 

دانند و حفظ و به ارزش تداوم نهاد ازدواج است، چون اين افراد ازدواج را نهادي مقدس ميآن باور 
تر متون آمده است كه افرادي كه از در بيش. دانندتداوم آن را مسئوليتي اخالقي و مقدس مي

 يلحاظ مذهبي و معنويت در سطح باالتري هستند، از تعهد اخالقي باالتري برخوردارند و در جامعه
هاي مورد تاكيد و بسيار مهم در فرزند پروري مذهب و اخالقيات است و ايران نيز يكي از موضوع

هاي قبلي رسد، همچنان كه در بخشي بدست آمده از اين پژوهش طبيعي بنظر ميبنابراين، نتيجه
 و گرند كه داليل پشت قوانينگفته شد، والدين مقتدر، والديني پاسخگر و در عين حال مطالبه

دهند و طبيعتا موضوع رعايت اصول معيارهاي فرزند پروري خود را براي فرزندانشان توضيح مي
ي مذهبي ماست كه طبيعتا در اخالقي و مذهبي نيز بخشي از اين قوانين و معيارهاي جامعه

  .گرددبزرگسالي و روابط زناشويي نيز منجر به تعهد اخالقي مي
ي و پدر با تعهد اخالقي رابطه ي مادرگيرانهپروري سهلفرزند    در تببين اين يافته كه سبك 

گري باال، گير در بعد پاسختوان اين موضوع را يادآور شد كه والدين سهلدار دارد، ميمثبت و معني
به اين صورت كه اين والدين با وجود بردباري، پذيرش و . گري پايين هستندولي در بعد مطالبه

          ، كاپالناي از كودكان خود ندارندندك يا در واقع هيچ خواستههاي اگرمي، خواسته
)Goplan, 2009(كه اين خصايص )تواند اين حس را در مي) گرمي، پذيرا بودن، بردباري و نظاير آن

كردن است و از سوي ديگر والدين نيز در كودك ايجاد كند كه ارزشمند بوده و داراي ارزش مراقبت
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اي مذهبي ي ايران جامعهچنين، چون جامعههم.  دسترس و پاسخگو خواهند بودمواقع الزم در
توان هاي مذهبي است، پس ميدهند، آموزهاست، از مواردي كه والدين به فرزندان خود آموزش مي

  .رسدها وجود تعهد اخالقي طبيعي بنظر ميگفت كه در اين خانواده
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