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هاي موفقيت و بينهاي دلبستگي بزرگسالي و متغيرهاي جمعيت شناختي به عنوان پيشسبك

  هاي متقاضي طالق و عادي شهر اصفهانزناشويي در زوجشكست رابطة 

  17مهدي كمالي-16دكتر ابولقاسم نوري-15ايران مهديزادگان-14محمدرضا غفوري ورنوسفادراني

  

  چكيده

-و متغيرهاي جمعيت) شامل سبك دلبستگي اجتنابي، دوسوگرا و ايمن(هاي دلبستگي بزرگساليدر اين پژوهش سبك

هاي موفقيت و شكست رابطة زناشويي در   بينبه عنوان پيش) يلي و زمان ازدواجشامل سن، تفاوت تحص(شناختي

زوج متقاضي طالق و  49نمونة پژوهش شامل . هاي متقاضي طالق و عادي شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتندزوج

در دسترس از جامعة گيري هاي متقاضي طالق با استفاده از روش نمونهزوج. بودند) نفر202جمعاً(زوج عادي  52

. اي تصادفي انتخاب گرديدندهاي عادي با استفاده از روش چند مرحلههاي متقاضي طالق انتخاب شدند و زوجزوج

شناختي محقق ساخته هاي جمعيتهاي دلبستگي بزرگسالي و پرسشنامة ويژگيابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامة سبك

شواهد . استفاده شد) تحليل تشخيص(هاي آمار توصيفي و تحليل تمايزات وشها از ربراي تجزيه و تحليل داده. بودند

به دست آمده فرضية مورد بررسي در اين پژوهش را مورد حمايت قرار دادند و نشان دادند كه شكست و موفقيت در 

  .  بيني نموديششناختي پهاي دلبستگي بزرگسالي و متغيرهاي جمعيتتوان با استفاده از سبكرابطة زناشويي را مي

    هاي جمعيت شناختي، طالقسبك دلبستگي اجتنابي،سبك دلبستگي ايمن،سبك دلبستگي دوسوگرا،ويژگي:كليدي گانواژ

                                                 
1
  وازكارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اه -35

1
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان - 36

1
  دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه اصفهان - 37

1
  كارشناس روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان -38
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  مقدمه

گري است كه الگوهايي براي جان بالبي نخستين روان تحليل. به سبك دلبستگي توجه نمود) 1(اولين بار بالبي

گيري پيوندهاي اي براي شكلفة اساسي طبيعت انسان را وجود زمينهوي مؤل. تحول شخصيت پيشنهاد كرده است

باورها، انتظارات و الگوهاي ذهني پايدار نوزاد درمورد مادر و ) 1(طبق نظرية دلبستگي. داندصميمي با افراد ديگر مي

-زلة تجسم ذهني تجربهنظريه پردازان دلبستگي اين باورها را به من. گيردنوزاد شكل مي - خود در چارچوب رابطة مادر

در واقع وي با . گيردنظرية بالبي در ابعاد مهي از نظرية فرويد فاصله مي). 3و2(گيرندهاي فرد درمورد خود درنظر مي

هاي هاي رفتارشناسي طبيعي، سيبرنتيك و بر اساس مشاهدة روابط مستقيم كودك با مادر در موقعيتتكيه بر يافته

هاي زيادي دربارة نقش دلبستگي بر بخش پژوهشامروزه اين نظريه الهام. وين كرده استمختلف نظرية دلبستگي را تد

هاي رواني مانند افسردگي، اضطراب جدايي، مدرسه هراسي، هراس اجتماعي، اختالل رشد اجتماعي، انواع اختالل

  ). 4(باشدمي..... شخصيت ضد اجتماعي و 

كند نزديكي يا ين دو فرد است به طوري كه يكي از طرفين كوشش ميهاي هيجاني پايدار بدلبستگي پيوند يا گره

از نظر ). 1(يابداي عمل نمايد تا مطمئن شود كه ارتباط ادامه ميگونهمجاورت با موضوع دلبستگي را حفظ كرده و به

كي از مفيدترين نظرية دلبستگي ي. بالبي دلبستگي نگهدارندة نزديكي متقابل بين دو فرد در تمام مراحل زندگي است

طور كه معتقد است كودك همان) 5(بالبي. هاي مفهومي براي درك روابط بين فردي و تنظيمات هيجاني استچارچوب

دهد و كند، الگوهاي دروني بازنمايي از خود، ديگران و الگوي تعامل با ديگران را در زمينة روابط شكل ميرشد مي

أثير رابطه با اولين مراقبين قرار دارند، در طول زندگي طبق الگوي مؤثر هاي دلبستگي در عين حالي كه تحت تسبك

  ).4و 3(دهندرواني به افراد ديگر منتقل شده و ديدگاه فرد را نسبت به روابط نزديك با ديگران شكل مي

 آيد روابط دلبستگي هميشه موجودند و در سراسر چرخة زندگي فعالچه از توضيحات ارائه شده بر ميچنان

هاي هاي دلبستگي ساير جنبهنيز تصريح نموده است كه سبك) 7(رابرسون). 6(هستند و بر كار و روابط اجتماعي مؤثرند

با طراحي ) 8(18اينثورث. باشدگيرد و بر روابط بعد از دوران كودكي با ساير افراد تأثيرگذار ميزندگي فردي را در بر مي

                                                 
18. Ainsworth  
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شد، ها جدا مياز آن) معموالً مادر(هاي كودكان را هنگامي كه مراقبشان ادراكات و رفتار 19آزمايش موقعيت ناآشنا

سبك  -1گيري معرفي سه طبقه يا سه سبك مهم دلبستگي بود كه شاملنتيجة اين آزمايش و اندازه. نمودارزيابي مي

 - طرابياض( 22سبك دلبستگي دوسوگرا -3و ) اجتنابي - اضطرابي( 21سبك دلبستگي اجتنابي - 2 20دلبستگي ايمن

 هاي ارتباطي مثبت شامل صميميت و خرسندي، دلبستگي اجتنابي با سطوحدلبستگي ايمن با ويژگي. بودند) دوسوگرا

مشغولي درمورد روابط توأم با خرسندي كم، تري از صميميت و تعهد و دلبستگي دوسوگرا با شور و هيجان و دلپايين

هاي جديد در اين زمينه بوده و نتايج به تحول، موضوع پژوهشاستمرار سبك دلبستگي در فرايند ). 9(مرتبط است

كودك نيست بلكه نظرية تحول در  23نظرية دلبستگي تنها نظرية تحولي). 3(كننددست آمده اين استمرار را تأييد مي

ه دلبستگي بزرگساالن را به عنوان روابط دو ب) 11( 25كلر-وست و شلدون). 10و  5، 2، 1(نيز هست 24گسترة حيات

  .  دانند كه در كنار يك شخص ويژه دست يافتن به احساس ايمني را در پي دارنددويي مي

بزرگساالن ايمن از اعتماد . اندهاي زير را براي افراد ايمن، اجتنابي و دوسوگرا بيان نمودهويژگي) 13(هازن و شيور

. بخش برخوردارندي نسبتاً پايدار و رضايتهاي اجتماعي و توانايي برقراري روابط عاطفي و صميمبه نفس،    مهارت

بزرگساالن اجتنابي ممكن است عالقمند به برقراري روابط عاطفي و صميمي باشند، اما در هر حال از اين نوع روابط 

هراسانند و از  26ناراضي هستند و تمايلي به برقراري روابط صميمي دراز مدت ندارند، اين افراد از خودافشاگري

افراد دوسوگرا از طرد شدن و ترك شدن نگرانند، در روابط با ديگران مستعد بي . اندبهره جتماعي بيهاي امهارت

اي اعتمادي هستند، علي رغم مخاطرات روابط صميمي، مشتاق برقراري چنين روابطي هستند و ممكن است به گونه

هاي مكرر ك نگاه عاشق شوند و قهر و آشتينامناسب به خودافشاگري صميمانه بپردازند، چنين افرادي ممكن است با ي

  . داشته باشند

                                                 
19. Strange situation  
20. Secure   
21. Avoidant  
22. Ambivalent  
23. Developmental theory  
24. Life span  
25. West, & Sheldon-Keller  
26. Self- disclosure  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                ����� روا������ و �ر�د 	ن � �����    

                                                  14  ����  	زاد ا*()� وا'& %$ود#"دا!�                                1387	

  

 

كه از ) 14و  13، 12(نظرية دلبستگي بزرگسال. در اين پژوهش از نظرية دلبستگي بزرگسال استفاده شده است

ها، در شناخت 27هاي فردينشأت گرفته است براي تبيين تفاوت) 15(و اينثورث و بالبي) 1(نظرية دلبستگي بالبي

بر طبق . دهند، مطرح شده استدر دورة جواني رخ مي) صميمي( 28و رفتارهايي كه در زمينة روابط نزديك احساسات

گيرند، كه اين شان نشأت ميهاي فردي در سبك دلبستگي از تجربيات افراد از روابط نزديك قبلياين نظريه تفاوت

، هنگامي 1987از سال ). 16(شودشروع  مي) مادرمعموالً (اش تجربيات با رابطة دلبستگي بين كودك و مراقب اوليه

مورد بازبيني ] 14[كه توسط مكالينسر و شيور(بار مطرح شد، مطالعات زيادي كه نظرية دلبستگي بزرگسال براي اولين

 چون فرايندهاي ذهني مرتبط با روابطاند كه نمرات سبك دلبستگي با متغيرهاي مختلفي همنشان داده) اندقرار گرفته

مانند (شوند و پيامدهاي چنين روابطي كه هم پيامدهاي ذهني نزديك، رفتارهايي كه در چنين روابطي مشاهده مي

الگوهاي حمايت كردن و . شوند، رابطه دارندرا شامل مي) مانند جدايي يا طالق(و هم پيامدهاي عيني ) خشنودي

روابط و عملكردها مانند خشنودي از زندگي، كار،  هاي دلبستگي هستند، بر سايرحمايت خواستن كه همراه با سبك

  ).18و  17(باشندنزديكي و عشق بين دو شريك اثرگذار مي

توان دريافت كه مي) ها مورد اشاره قرار گرفتكه برخي از آن(بر طبق مروري كه بر تحقيقات دلبستگي انجام شد

ندگي و پيامدهاي روابط نزديك شامل خشنودي هاي دلبستگي در روابط نزديك و صميمي، عشق بين دو شريك زسبك

كه اولين تحقيق  1938از سال . نقش عمده و مهمي را بر عهده دارند) 18و  17، 14(از زندگي و يا جدايي و طالق

، تا به حال اطالعات زيادي توسط متخصصين در مورد فرايند )19(منتشر شد29در باب ازدواج توسط لويس ترمن

از جمله رويكردهاي نظري . كنند، مطرح شده استي كه زن و مرد در زندگي مشترك طي ميازدواج و طالق و مسير

ها را اين انديشه) 20(بشارت. مهم و با نفوذي كه در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است نظرية دلبستگي است

ز رابطه در دورة بزرگسالي تا حد مستقيماً در روابط بزرگسالي به كار برد و بر اين باور بود كه خشنودي و رضايت ا

زيادي به ارضاي نيازهاي اساسي مربوط به آسايش، مراقبت و كامروايي جنسي بستگي دارد كه از سبك دلبستگي 

هاي به اين نتيجه رسيدند كه موقعيت بوم شناختي و ويژگي) 21(كارني و برادبوري. پذيرداي ميزوجين تأثير عمده

                                                 
27. Individual differences  
28. Close relationships  
29. Louis Terman  
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هاي دلبستگي را در روابط زناشويي دچار ممكن است تأثير سبك) شناختي هاي جمعيتويژگي(ها شخصي ثابت زوج

  .تغيير نمايد

گويي هاي جمعيت شناختي در پي پاسخهاي دلبستگي بزرگسالي و ويژگيپژوهش حاضر با توجه به اهميت سبك

بيني شناختي قادر به پيش هاي دلبستگي بزرگسالي و متغيرهاي جمعيتبه اين سؤال است كه آيا تركيب خطي سبك

ريزي گويي به اين سؤال طرحباشند؟ بنابراين پژوهش حاضر به منظور پاسخموفقيت و شكست رابطة زناشويي    مي

-افزايش آمار طالق در چند دهة اخير و پيامدهاي منفي فراواني كه به همراه دارد مانند خطر ابتال به بيماري. شده است

ايش ميزان تصادفات منجر به مرگ، خودكشي، افسردگي، انزوا و احساس ناتوانمندي و عدم هاي جسمي و رواني، افز

بنابراين، در . دهدشناسي پژوهش حاضر را نشان ميبه صورت آشكاري اهميت نظري، كاربردي و روش) 19(كارايي

  :باشداين پژوهش به طور اخص بررسي فرضية زير مدنظر مي

بيني موفقيت و شكست زرگسالي و متغيرهاي جمعيت شناختي قادر به پيشهاي دلبستگي بتركيب خطي سبك

  . باشندرابطة زناشويي       مي

  روش پژوهش

هاي دلبستگي بيني موفقيت و شكست رابطة زناشويي با استفاده از سبكجا كه هدف پژوهش حاضر پيشاز آن

موفقيت (بيني عضويت گروهيستگي از نوع پيشباشد، از روش پژوهش همببزرگسالي و متغيرهاي جمعيت شناختي مي

  .استفاده شده است) يا شكست رابطة زناشويي

كه از طرف (هاي متقاضي طالق هاي عادي شهر اصفهان و زوجپژوهش حاضر را كلية زوججامعة آماري 

ي متقاضي طالق از هابراي انتخاب زوج. دادندتشكيل مي) دادگستري اصفهان به مراكز مشاوره ارجاع داده شده بودند

-براي انتخاب زوج. زوج متقاضي طالق انتخاب گرديدند 49استفاده شد و بدين وسيله  گيري در دسترسنمونهروش 

استفاده به عمل آمد، به اين صورت كه ابتدا به صورت تصادفي  اي تصادفيگيري چندمرحلهنمونههاي عادي از روش 

ريزي رديد و سپس با استفاده از فهرستي كه از سازمان مديريت و برنامهساده چهار منطقه در شهر اصفهان انتخاب گ
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ها زوج آن 9زوج انتخاب شدند كه تعداد  61گيري تصادفي ساده استان اصفهان تهيه شده بود، با استفاده از روش نمونه

كنار گذاشته شدند، بنابراين  هاي عادي تشخيص داده نشدند و از نمونهبه دليل مراجعه به دادگاه خانواده به عنوان زوج

  . هاي عادي اين پژوهش را تشكيل دادندزوج  نمونة زوج 52تعداد 

 

 

 

  

  ابزارهاي پژوهش

و  30هاي پرسشنامة سبك دلبستگي بزرگساليدر اين پژوهش بر اساس اهداف مورد نظر، از دو پرسشنامه به نام

  .اندهاي مورد استفاده معرفي شدهير پرسشنامهدر ز. هاي جمعيت شناختي استفاده شده استپرسشنامة ويژگي

) 13(سؤال است و توسط هازن و شيور 15اين پرسشنامه داراي : پرسشنامة سبك دلبستگي بزرگسالي - 1

به طور ) 2هرگز ) 1اي از نوع مقياس ليكرت در پيوستاري از براي اين پرسشنامه مقياسي پنج درجه. ساخته شده است

و به تقريباً  1تقريباً هميشه در نظر گرفته شده است، كه به هرگز نمرة ) 5اغلب اوقات ) 4قات بعضي از او) 3اتفاقي 

. باشدسؤال مي 5اين پرسشنامه شامل سه خرده مقياس است و هر خرده مقياس شامل . يابداختصاص مي 5هميشه نمرة 

) 13(سازندگان آزمون. امل عمده منجر شدبه استخراج سه ع) 22( 31تحليل عاملي اين پرسشنامه توسط كولينز و رايد

به دست آوردند كه پايايي  78/0و پايايي با استفاده از آلفاي كرانباخ را  81/0پايايي بازآزمايي كل اين پرسشنامه را 

محاسبه گرديد كه ) 23(روايي همزمان اين ابزار با استفاده از مصاحبة ساختمند توسط ماين. دهدمطلوبي را نشان مي

بود و  78/0و براي سبك دلبستگي دوسوگرا  84/0، براي سبك دلبستگي اجتنابي 79/0سبك دلبستگي ايمن  براي

در پژوهش حاضر نيز ضرايب پايايي اين پرسشنامه به روش آلفاي . به دست آمد 80/0روايي همزمان كل آزمون 

، براي خرده مقياس 85/0اجتنابي  اين ضرايب به ترتيب براي خرده مقياس سبك دلبستگي. كرونباخ محاسبه گرديد

  .  حاصل شد 85/0، براي خرده مقياس سبك دلبستگي دوسوگرا 88/0سبك دلبستگي ايمن 

                                                 
30. Adult Attachment Inventory (AAI)  
31. Collins, & Read  
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- هاي جمعيتاين پرسشنامه توسط محقق تدوين گرديد و براي سنجش ويژگي: پرسشنامة جمعيت شناختي - 2

  .ج مورد استفاده قرار گرفته استشناختي زوجين از قبيل سن، جنس، ميزان تفاوت تحصيلي و زمان ازدوا

  هاروش تجزيه و تحليل داده

موفقيت يا (بيني عضويت گروهيهاي جمع آوري شده در اين پژوهش به منظور پيشبراي تجزيه و تحليل داده 

 .استفاده شد) تحليل تشخيص(و دستيابي به معادلة مميز از روش آماري تحليل مميز) شكست رابطة زناشويي

  

  پژوهش هاييافته

هاي متقاضي طالق و بين پژوهش به تفكيك براي زوجمتغيرهاي پيش) ميانگين و انحراف معيار(هاي توصيفييافته

  .اندارائه شده 1عادي در جدول 

  بينهاي متقاضي طالق و عادي در متغيرهاي پيشميانگين و انحراف معيار زوج: 1جدول 

  بينمتغرهاي پيش
  اي عاديهزوج  هاي متقاضي طالقزوج

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  89/4  74/14  95/3  32/17  سبك دلبستگي اجتنابي

  79/1  92/18  66/1  800/13  سبك دلبستگي ايمن

  20/5  76/16  29/2  97/17  سبك دلبستگي دوسوگرا

  73/8  81/33  80/7  85/33  سن

  68/0  21/1  60/0  52/2  تفاوت تحصيلي

  92/7  38/12  67/6  37/7  زمان ازدواج

  

هاي متقاضي طالق در سبك دلبستگي اجتنابي، سبك دلبستگي شود، زوجمشاهده مي 1چه در جدول چنان

هاي عادي در مقابل زوج. اندهاي عادي ميانگين نمرات باالتري كسب نمودهدوسوگرا و تفاوت تحصيلي نسبت به زوج

توان بيان نمود كه زن و به طور كلي مي. اندات باالتري كسب نمودهدر سبك دلبستگي ايمن و زمان ازدواج ميانگين نمر

دهند، تفاوت تحصيلي بيشتري هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا را بيشتر نشان ميمردها در گروه متقاضي طالق ويژگي

هاي سبك ويژگيبه همين ترتيب زنان و مردان در گروه عادي . گذردها ميدارند و مدت زمان كمتري از ازدواج آن
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باشند، تفاوت تحصيلي كمتري با همديگر دارند و زمان بيشتري از دلبستگي ايمن را بيشتر از دو سبك ديگر دارا مي

  .گذردها ميازدواج آن

بين انجام شده است، نتايج تحليل واريانس يك راهه كه به منظور بررسي تفاوت بين متغيرهاي پيش 2در جدول 

 . ارائه گرديده است

 

 

 

  

  بين پژوهشراهه براي بررسي تفاوت بين متغيرهاي پيشنتايج تحليل واريانس يك: 2جدول 

  المبداي ويلكز  داريمعني  F  متغيرهاي پژوهش

  924/0  003/0  159/9  سبك دلبستگي اجتنابي

  328/0  000/0  470/227  سبك دلبستگي ايمن

  980/0  134/0  274/2  سبك دلبستگي دوسوگرا

  000/1  982/0  001/0  سن

  998/0  564/0  335/0  تفاوت تحصيلي

  985/0  195/0  702/1  زمان ازدواج

  

و ) F=159/9و  P>01/0(شود، تنها در دو متغير سبك دلبستگي اجتنابيمالحظه مي 2طور كه در جدول همان

ت بين دو گروه زوجين متقاضي طالق و عادي شهر اصفهان تفاو) F=470/227و  P>01/0(سبك دلبستگي ايمن

آزمون چند ).  P<05/0(بين اين دو گروه در ساير متغيرها تفاوت معني داري وجود ندارد. داري وجود داردمعني

ها تر باشد، يعني تفاوتهرچه مقدار اين آزمون به يك نزديك(نمايدمتغيري المبداي ويلكز نيز چنين نتايجي را تأييد مي

  ).دار نيستندمعني

  به دو روش همزمان و گام به گام) مميز(تشخيصاطالعات مهم تابع : 3جدول 

  تحليل مميز به روش گام به گام  تحليل مميز به روش همزمان  اطالعات مهم تابع مميز

  1  1  تعداد تابع
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  182/2  366/2  مقدار ويژه

  100  100  درصد واريانس
  100  100  درصد تراكمي
  824/0  838/0  همبستگي متعارف

  679/0  702/0  مجذور اتا

  314/0  297/0  بداي ويلكزالم

  309/127  469/130  مجذور كاي

  000/0  000/0  داريمعني

  -042/1  -085/1  ميانگين مقدار تابع مميز براي زوجين متقاضي طالق

  057/2  142/2  ميانگين مقدار تابع مميز براي زوجين عادي

  %7/89  %2/91  بيني عضويت گروهيپيش

دهد كه بيانگر اين است كه تنها تابع مميزي را نشان مي 1تعداد تابع عدد شود، مالحظه مي 3چه در جدول چنان

و در روش گام به گام  366/2مقدار ويژه در روش همزمان . است كه با دو سطح از متغير مالك به دست آمده است

هرچه مقدار  طور كليباشد كه بيانگر اين است كه تابع مميز از قدرت تشخيص خوبي برخوردار است، بهمي 182/2

است كه بديهي  100درصد واريانس برابر با . ويژه  تابع بيشتر باشد، تابع از قدرت تشخيصي بيشتري برخوردار است

است، چون يك تابع وجود دارد، در مواردي كه چند تابع مميز وجود داشته باشد، آن تابعي بيشتر ارزش داردكه مقدار 

و به روش تحليل گام به گام  838/0متعارف به روش تحليل همزمان همبستگي . درصد واريانس آن بيشتر باشد

براي روش تحليل گام به گام  679/0براي روش تحليل همزمان و  702/0) مجذور اتا(است و مجذور آن 824/0

د، باشمي 314/0و بر اي تابع مميز به روش گام به گام  297/0المبداي ويلكز براي تابع مميز به روش همزمان . است

- مي 309/127و براي تابع مميز به روش گام به گام  469/130مجذور كاي نيز براي تابع مميز به روش همزمان 

- دارند، بنابراين، فرضية تحقيق تأييد ميمعني   P>001/0هم آزمون المبداي ويلكز و هم مجذور كاي در سطح . باشد

داري از قدرت تشخيص قابل توجهي براي دو سطح از عنيتوان گفت كه تابع مميز به دست آمده به صورت مشود و مي

 -042/1به روش همزمان و  - 085/1ميانگين مقدار تابع مميز براي گروه متقاضي طالق . متغير مالك برخوردار است

چنان چه . باشدبه روش گام به گام مي 057/2به روش همزمان و  142/2به روش گام به گام، براي گروه عادي 

شود، اين مقدار براي گروه متقاضي طالق منفي و براي گروه عادي مثبت است كه بيانگر اين است كه نقطه مالحظه مي
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برش شكست و موفقيت در رابطة زناشويي براي تابع مميز به دست آمده صفر است كه حاكي از اين است كه تابع مميز 

بنابراين، . باشدهاي متقاضي طالق و عادي ميوجبه دست آمده تابع تشخيصي بسيار مناسبي در متمايز نمودن گروه ز

شود كه بيني ميهاي يك زوج در معادله مميز به دست آمده گذاشته شود و نمرة به دست آمده مثبت باشد، پيشاگر نمره

در آخرين رديف جدول نيز ميزان . شود كه آن زوج ناموفق خواهند بودبيني ميآن زوج موفق و اگر منفي باشد پيش

در  درصد 2/91بيني عضويت گروهي براي دو روش تحليل همزمان و گام به گام ارائه شده است كه اين مقدار شپي

هاي درصد زوج 2/91به عبارتي، در تابع مميز همزمان . درصد در روش گام به گام است 7/89روش همزمان و 

- الق به اشتباه در گروه عادي قرار گرفتهدرصد زوج متقاضي ط 8/8متقاضي طالق به درستي در گروه متقاضي طالق و 

زوج به درستي در گروه  45زوج متقاضي طالق گروه نمونه در حدود  49توان گفت از بين مي به صورت واضح. اند

طور كلي پس از همة اين توضيحات با توجه به به. اندزوج به اشتباه در گروه عادي قرار گرفته 4متقاضي طالق و حدود 

-هم در تحليل مميز به روش همزمان كه تركيبي از شش متغير پيش: توان اين نتيجه گيري كلي را بيان نمودمي 3جدول 

اند و هم در تحليل مميز به روش گام به گام كه پس از ارائة هر شش متغير تنها دو متغير بين با هم وارد تحليل شده

جه به مقدار المبداي كوچك و مجذور كاي بزرگ و سطح سبك دلبستگي ايمن و اجتنابي در تحليل باقي ماندند، با تو

دست آمده از قدرت تشخيصي خوبي براي تبيين متغير وابسته يعني گروه به) تشخيص(، تابع مميزP>001/0داري معني

  . شودبنابراين فرضية تحقيق تأييد مي. برخوردار است) هاي متقاضي طالق و عاديدر دو سطح زوج(

  :باشدحاسبه شده در روش تحليل همزمان به شرح زير ميبيني ممعادلة پيش

+ 579/0) ايمن( -018/0)دوسوگرا( -033/0)سن+ (175/0) تفاوت تحصيلي+ (550/0) زمان ازدواج(

  ý=32D= -377/7 -440/0)اجتنابي(

  :باشدبيني محاسبه شده در روش تحليل گام به گام نيز به شرح زير ميمعادلة پيش

  ý=D=-995/7 -058/0) نابياجت+ (576/0) ايمن(

                                                 

  .شدة هر زوج است بينيهمان نمرة مميز يا پيش Dيا  ýالزم به ذكر است كه منظور از  . 32
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  بحث و نتيجه گيري

بيني موفقيت و شكست رابطة نتايج به دست آمده از تحليل آماري حاكي از تأييد فرضية پژوهش مبني بر پيش

نتايج به دست آمده گوياي . باشندهاي جمعيت شناختي ميهاي دلبستگي بزرگسالي و ويژگيزناشويي با استفاده از سبك

هاي مربوط هاي جمعيت شناختي زوجين بيشتر باشد و هرچه زوجين از ويژگيقدر تفاوت در  ويژگي اين است كه هر

هاي مربوط به سبك دلبستگي ايمن به ميزان هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا به ميزان بيشتر و از ويژگيبه سبك

هاي برعكس هرچه تفاوت در ويژگي. دبيني شكست در رابطة زناشويي بيشتر خواهد بوكمتري برخوردار باشند، پيش

هاي سبك دلبستگي ايمن باشند و از جمعيت شناختي زوجين كمتر باشد و زوجين به ميزان زيادي داراي ويژگي

ها باشند، موفقيت در رابطة زناشويي هاي اجتنابي و دوسوگرا به ميزان اندكي برخوردار باشند يا فاقد آنهاي سبكويژگي

  .بيشتر خواهد بود

، )24(، بوچارد و همكاران)18(، ديتوماسو و همكاران)14(هاي مكالينسر و شيورهاي اين پژوهش با يافتهيافته

چه چنان. باشدهمسو مي) 11(و سيمپسون و همكاران) 25(، كوردك)11(كلر -، وست و شلدن)21(كارني و برادبوري

و ) 13(دهدا در روابط نزديك و عاشقانه بروز ميدر پيشينة پژوهش نيز اشاره شد، دلبستگي نظامي است كه خود ر

اين در حالي است كه برخي . سزايي برخوردار استمفهوم دلبستگي به همسر در مباحث مربوط به ازدواج از اهميت به

ها، احساسات و اند افراد داراي سبك دلبستگي متفاوت در شناختنشان داده) 18و  17، 16، 15(از پژوهشگران 

و  17(هانتايج بعضي از پژوهش. باشندهاي بنيادي ميدهند داراي تفاوتكه در زمينة روابط نزديك بروز مي رفتارهايي

هاي دلبستگي بر فرايندهاي ذهني مرتبط با روابط عاشقانه، رفتارهاي افراد در چنين حاكي از اين است كه سبك) 18

ه مورد اشاره قرار گرفتند، نتايج پژوهش حاضر نيز بيانگر طور كهمان. بافتي و پيامدهاي چنين روابطي تأثير گذارند

  .هاي دلبستگي در موفقيت و شكست روابط زناشويي بودنداهميت سبك

وقتي در يك رابطة زناشويي زن و شوهر داراي سبك دلبستگي ايمن باشند و از نظر اين نوع سبك دلبستگي 

چنين . را دوست خواهند داشت و به هم عشق خواهند ورزيدتفاوت كمتري داشته باشند، به احتمال بيشتري يكديگر 

هاي اجتماعي مطلوب و توانايي برقراري روابط عاطفي و صميمي نسبتاً پايدار و همسراني از اعتماد به نفس باال،مهارت
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، بنابراين در زندگي خوش مشرب خواهند بود و هرگاه احساس درماندگي نمايند )13(رضايت بخش برخوردارند

چنين افرادي با اقدام به حل مسائل احساسات منفي . نماينداندگي خود را اعالم خواهند نمود و تقاضاي حمايت ميدرم

از سوي ديگر افراد داراي . كنندنمايند و براي حفظ روابط رضايت بخش طوالني تالش و كوشش ميخود را تعديل مي

هاي اعتماد به خود به عنوان يكي از ويژگي). 26(اليي دارندسبك دلبستگي ايمن هم به خود و هم به ديگران اعتماد با

دهد كه در روابط صميمانة بين فردي با مهارت، باشد به فرد اين توانايي را ميدروني فردي كه داراي دلبستگي ايمن مي

هاي اصلي ي از ويژگياطمينان و آرامش بيشتر به تعامل بپردازد، برآيند اعتماد به خود و اعتماد به ديگران به عنوان يك

برخورداري . نمايدهاي ناموفق يا كمتر موفق توجيه ميهاي موفق را نسبت به زوجدلبستگي ايمن، برتري موقعيت زوج

هاي پژوهش كه به منظور تبيين يافته) 27(باشدگري و نزديك شدن دو ويژگي مهم ديگر افراد ايمن مياز توان اكتشاف

-گري در افراد داراي سبك دلبستگي ايمن، انعطافواكنش طبيعي اكتشاف. يز استفاده نمودتوان از اين دو ويژگي نمي

ها باشد كه منجر به حل مسئلة سازنده و اختالف كمتر بين زوجهاي مختلف و كسب تجربه ميپذيري در برابر موقعيت

گردد و از طرف ديگر كيفيت د ميهاي ارتباطي فرقابليت نزديك شدن نيز از طرفي منجر به تقويت مهارت. گرددمي

بنابراين، با وجود روابط بين فردي و متقابل مطلوب، سازگاري بين . دهدروابط بين فردي و متقابل را افزايش مي

  . همسران افزايش خواهد يافت و احتمال موفقيت رابطة زناشويي بيشتر خواهد شد

هستند، به احتمال بيشتري از نوع روابط عاشقانه و هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا همسراني كه داراي سبك

نمايند و تمايلي به برقراري روابط صميمي دراز مدت ندارند، از خودافشاگري هراسانند زناشويي خود ابراز نارضايتي مي

، چنين همسراني همواره نگران طرد شدن و ترك شدن از سوي همسرشان هستند. اندبهرههاي اجتماعي بيو از مهارت

هايي در با وجود حضور چنين ويژگي). 13(هاي مكرر دارندباشند و در روابط خود قهر و آشتياعتمادي ميمستعد بي

ها كمتر به ارضاي نيازهاي اساسي فرد مقابل از جمله آرامش، مراقبت و كامرواسازي جنسي توجه بين همسران، آن

رند و كمتر با يكديگر به صحبت درمورد مسائل و مشكالت دارند، درمورد شريك خود وسواس و دلمشغولي بيشتري دا

لذا احتمال شكست در رابطة زناشويي و ). 20(پردازند و بنابراين احساس تعهد كمتري نسبت به همديگر دارندخود مي

ژگي داراي دو وي) اجتنابي و دوسوگرا(افراد داراي سبك دلبستگي ناايمن. باشدهاي بيشتر ميطالق در بين چنين زوج

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                ����� روا������ و �ر�د 	ن � �����    

                                                  14  ����  	زاد ا*()� وا'& %$ود#"دا!�                                1387	

  

 

فقدان اعتماد به خود و فقدان اعتماد به ديگران، كه اين دو ويژگي مبناي ديگري را براي تبيين : باشنداصلي ديگر نيز مي

گردد چنين افرادي توانمندي خود را براي مواجهه با فقدان اعتماد به خود باعث مي. آورندنتايج پژوهش فراهم  مي

. بردزا را به تحليل ميهاي مشكلبدهند و قدرت رويارويي فرد با موقعيت مشكالت و موانع روابط عاشقانه از دست

گردد، اين پريشاني و درماندگي نيز به نوبة خود به فقدان اعتماد به خود منجر به احساس درماندگي روانشناختي مي

-بين فردي، فرصت فقدان اعتماد به ديگران صميميت روابط. زنداحساسات خودكوچك بيني و اضطراب فرد دامن مي

برد و احتماالً منجر به تخريب و هاي ياري طلبي و جلب همدلي و همدردي ديگران و به ويژه همسر را از بين مي

  .گرددشكست روابط زناشويي مي

توان دريافت بيني ميهاي پيشچنين با مشاهدة معادلهچه، با توجه به تحليل مميز به روش گام به گام و همچنان

در تبيين . تري داشتندبيني موفقيت و شكست روابط زناشويي نقش و اهميت كمشناختي در پيشي   جمعيتمتغيرها

به عنوان مثال افرادي كه تحصيالت بااليي . توان بيان نمودنقش متغيرهاي جمعيت شناختي چند استدالل مختلف را مي

افراد . با همسران خود آشنايي كمتري داشته باشند ندارند يا با همسران خود تفاوت تحصيلي زيادي دارند، ممكن است

هاي هاي زناشويي نيستند، ممكن است در مواجهه با موقعيتداراي تحصيالت پايين به خوبي قادر به ايفاي نقش

فشارزاي زندگي از توانايي كمتري برخوردار باشند، اين افراد براي يكديگر جاذبة كمتري دارند و كمتر از زندگي 

هاي در بين همسران، شكست و جدايي زندگي زناشويي را به احتمال بيشتري وجود چنين ويژگي. برندذت ميمشترك ل

  .نمايدبيني ميپيش

هايي در اين پژوهش وجـود دارنـد كـه درمـورد تفسـير      در پايان اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه محدوديت

از جملـه ايـن   . نمايـد هايي را بر پژوهشگر و خوانندگان تحميـل مـي  گيري كلي احتياطهاي پژوهش و نتيجهقطعي يافته

گيري دردسـترس  ها كوچك بودن نمونة پژوهش و انتخاب گروه نمونة همسران متقاضي طالق به روش نمونهمحدوديت

 .امكان انتخاب تصادفي نمونه وجـود نداشـت  ) همسران متقاضي طالق(باشد، كه به علت ماهيت جامعة مورد پژوهشمي

ت پـژوهش نتيجـه   چنين پژوهش حاضر از نوع پژوهش مقطعي ميهم گيـري علّـي و تعمـيم نتـايج را بـا      باشد، لذا ماهيـ
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هـاي پژوهشـي بـه    هاي طولي و به كارگيري ساير طـرح اميد است در آينده با انجام پژوهش. سازدمحدوديت مواجه مي

  .نتايجي با قابليت تعميم باالتر دست يافت

  سپاسگزاري

ترين شاگردت بخشي از زحمات پرور، اكنون كه اين كوچكد گرانقدر و ارجمندم جناب آقاي دكتر محسن گلاستا

وقفه ها و زحمات بيداند كه به پاس همة تالشبي شائبة شما استاد عزيز را به تصوير كشيده است، خود را موظف مي

هايتان را تا پايان عمر و در همة مراحل نمايياستاد ارجمندم همة زحمات و راه. از شما تشكر و قدرداني نمايد

چنين از تمامي دوستاني كه پژوهشگران را در انجام اين هم. ها خواهم بودام به خاطر خواهم سپرد و قدردان آنتحصيلي

كه ريزي استان اصفهان پژوهش ياري رساندند و به ويژه مسئوالن مراكز مشاور شهر اصفهان و سازمان مديريت و برنامه

گردد و توفيق روزافزون هاي پژوهش از هيچ كمكي فروگذار ننمودند، صميمانه تشكر و قدرداني ميآوري دادهدر جمع

  .همة عزيزان را از درگاه خداوند منان خواهانيم

                           فهرست منابع                                                                                             
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