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 چکیده 

. است یکدیگر با مطلوب های رابطه داشتن و روانی سالمت از آن افراد برخورداری به مشروط سالم خانواده تحقق

 همراهی عدم سکوت، به بردن پناه مکرر، انتقادهای فراوان، منازعات شود، می متوقف صمیمانه رابطه که نگامیه

 برقراری در شکست. شودمی منجر زناشویی دلزدگی به مرور به و آمده پدید مشکالت ماندن الینحل و عاطفی

 به کمك اخیر هایسال در. شود می ابراز ناراضی همسران سوی از که است مشکالتی ترین رایج از یکی ارتباط

 داشتن است گرفته قرار توجه مورد درمان مختلف هایروش از استفاده با خود زناشویی روابط بهبود برای هازوج

 ترین مهم از یکی فرزندان و همسر والدین، چون زندگی نزدیك افراد با عاطفی دلبستگی و صمیمانه یرابطه

 تمام در و بوده انگیزشی اصل یك زندگی مهم افراد با رابطه حفظ و جستجو جهت در تالش. است بشری نیازهای

 هیجانی سالمت و شخصیت تکوین روانی، رشد برای رابطه داشتن و دلبستگی. است همراه فرد با زندگی طول

 و هماهنگ ارتباط. گذاردمی تاثیر هاانسان روان بهداشت و امنیت احساس هیجانی، سالمت بر و است ضروری

 تواندمی که است متغیرهایی از دلبستگی سبك .شودمی مربوط فرد دلبستگی سبك نوع به دیگران با موزون

 که نگردمی اجتماعی موجودی عنوان به را انسان دلبستگی، ینظریه. کند تعدیل را هاآن نامطلوب آثار و هاتنیدگی

 احساس او به نسبت که پذیردمی صورت فردی با امن ی رابطه یك. دارد را هاانسان سایر با ارتباط برقراری ظرفیت

 یعمده منبع و دلبستگی یاولیه شکل همسر و گیردمی لشک همسر با بیشتر امن ارتباط این. بشود دلبستگی

 و تر منسجم تر، روشن دلبستگی خود همسر به کنندمی ایمنی احساس که افرادی. است آرامش احساس و امنیت

 یکدیگر به نسبت دارند ایمن دلبستگی که زوجینی. دارند خود به نسبت مثبتی احساس و داشته تری پیوسته

 بین رابطه تداوم سبب امر این و کنندمی رضایت احساس بیشتر خود فردی بین یرابطه از نهاآ. هستند متعهدتر

  .گرددمی آنها

 .زناشویی دلزدگی دلبستگی، هایسبك روان، سالمت  زوجین،واژگان كلیدی: 
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  مقدمه

 که دهندمی نشان افراد ازدواج با. شودمی مدادقل انسانی هر زندگی برای مهم رویداد ترین پراسترس و انگیزترین هیجان عنوان به ازدواج

 امان) است انسان تکامل و آرامش به رسیدن نیازهای پیش از یکی رضایتمند زندگی داشتن. اند گذاشته جلو به قدمی خود رشد فرایند در

 و مؤثر عوامل یافتن برای محققان انگیزة زوجین، روابط هایآشفتگی و تعارضات وجود و طالق آمار صعودی سیر(. 1931 همکاران، و الهی

 به که شناختی روان هاینابهنجاری و آشفتگیها این از یکی. است داده افزایش را رابطه فروپاشی این با مقابله جهت مناسب کارهای راه

 ادامۀ روانی، و روحی مشکالت موجبات و کندمی محو کامل طور به گاهی و کرده ترکمرنگ را زوجین بین عالقه و عشق زمان مرور

 دلزدگی مفهوم(. 7002 پاینز،) است زناشویی دلزدگی کند،می فراهم را آنها رسمی طالق و( عاطفی طالق) تفاوتی بی و سرد یروابط

 در و کنندمی تجربه رضایتمندی میزان در را جزئی تغییرات خود، مشترك زندگی در هازوج اکثر و نیست ثابت و ایستا مفهومی زناشویی،

 و کمایی) کنند سازگار خود محیط روانی و اجتماعی فیزیکی، تغییرپذیر و گوناگون هایجنبه با فعاالنه را خود ناگزیرند همواره آن یجهنت

. شودمی ناشی ها واقعیت و توقعات بین عدم از که عاطفی و روانی جسمی، افتادن پا از از، است عبارت دلزدگی(. 1931 فرد، صداقتی

 کم شکمی، دردهای مزمن، سردردهای حالی، بی کسالت، خستگی، احساس مانند نشانگانی جسمی افتادن پا از قبیل از ئمیعال با دلزدگی

 ناامیدی، مشکالت، حل به تمایل عدم آزردگی، احساس قبیل از نشانگانی با عاطفی افتادن پا از. دارد دنبال به را پرخوری و اشتهایی

 و عاطفی آشفتگی بیهودگی افتادگی، دام در انگیزگی، بی احساس کسی، بی احساس افسردگی، ایی،معن بی بودن، تهی احساس غمگینی،

 و یأس احساس همسر، به نسبت منفی نظر خودباوری، کاهش شکل به که روانی افتادن پا از. شود می مشخص خودکشی هایانگیزه حتی

 هانشانه و عالئم این از کدام هر(. 7002 پاینز،) شود می مشخص ودخ نداشتن دوست و خود مورد در ناکامی همسر، به نسبت سرخوردگی

 تحقیقات(. 1937 گودرزی،) دارند سزایی به نقش خانواده کارکردهای شدن مختل عبارتی به و خانواده عملکرد کاهش در حدی تا

 با خود ازدواج در زوجین از درصد 00 که طوری به. است شده بیشتر زناشویی دلزدگی شیوع امروزه که دهدمی نشان خانواده کارشناسان

 هایتالش علیرغم که شوندمی متوجه زوجین که کندمی بروز زمانی دلزدگی(. 1937 همکاران، و پور عبادت) شوندمی مواجهه دلزدگی

 برای ای کننده دلسرد دثهحا هر گیرند،می فاصله شیفتگی و ازعشق شوهر و زن وقتی. داد نخواهد و نداده معنا زندگی به شان رابطه شان،

 فرد یك نداد، نشان حساسیت بار یك اگر حتی شرایط این در شوهر. رسدمی نظر به کافی همسرشان به منفی زدن برچسب توجیه

 نفقدا(. 1931 فرد، صداقتی و کمایی) شودمی نامهربان نکند، برآورده را شوهر محبت انتظار بار یك ولو زن اگر. شودمی تلقی احساسبی

 آن مهلك و مخرب آثار که شود طالق و جدایی به تصمیم برای محرکی ایجاد سبب تواندمی خود زناشویی رضایتمندی احساس کاهش یا

 به عشق و صمیمیت واقع در. کندمی بروز ناگهانی طور به ندرت به و است تدریجی روند یك عشق از دلزدگی. نیست پوشیده کسی بر نیز

 و کارایی کاهش با است برابر دلزدگی آن نوع شدیدترین در که شودمی عارض عمومی خستگی احساس آن همراه به و بازدمی رنگ تدریج

 که داد نشان طالق حال در زوجین مطالعه(. 1937 گودرزی،) باشدمی روابط فروپاشی نهایتاً و خانواده عملکرد در اختالل عبارتی به

 هم و دارد رابطه قید بی و گونه مرج و هرج خانوادگی کارکرد با داری معنی طور به تركمش زندگی برای حلی راه به رسیدن در شکست

 با خانواده، کارکرد زمینۀ در اند کرده مطرح خانواده اعضای روانی و جسمی سالمت در را خانواده کارکرد نقش مختلف تحقیقات چنین

 است آنها بین روابط و اعضاء شناسی آسیب تحول، و تغییر التیام، و رشد کانون و است اجتماعی و عاطفی واحدی خانواده که این به توجه

 ارتباطات و شغل در موفقیت زندگی، از رضایت جسمانی، روانی، سالمت میزان بر زناشویی رضایت(. 1937 همکاران، و پور عبادت)

 روابط بر یافتگی، تمایز و دلبستگی سبك هایازنظریه یکی. است زندگی از رضایت هایشاخص مهمترین از یکی و بوده موثر اجتماعی

 و پایدار عوامل عنوان به را تمایزیافتگی و دلبستگی هایسبك آنها دانندمی موثر بعدی روابط بر را آن و کرده تاکید خانواده محیط در اولیه
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 Goldenberg and)  بگذارد اثر او شوییزنا روابط بر میتواند شخص مبدا یخانواده چگونه که کنندمی پیشنهاد و کرده تلقی چندنسلی

Goldenberg, 2012.) این با است، ازدواج انحالل به متمایل که کند می ایجاد را زناشوئی ثباتی بی معموال زناشویی دلزدگی هرچند 

 و زن بین صحیح و مسال ارتباط در مشکل وجود نماد عاطفی طالق. دارد بدنبال را عاطفی طالق اما نباشد نهایی نتیجه است ممکن حال

 را انسانی ارتباط و یابد گسترش و شیوع نیز( جامعه) تروسیع بعد در تواندمی( خانواده) کوچك سطح در ارتباطی مشکل این. است شوهر

 .نماید مختل

 نیز زندگی یفراخنا در تحول ینظریه بلکه نیست، کودك تحول ینظریه یك تنها دلبستگی ینظریه که که بود عقیده این بر بالبی

 حمایت میزان مادر، به دسترسی قابلیت میزان و زندگی یاولیه هایسال در  کودك -مادر یرابطه نوع است معتقد نظریه این. باشدمی

 کندمی معین را فرد دلبستگی سبك کودك، برای مادر بودن ایمن گاه تکیه و مادرانه حساسیت ی درجه خطر، احساس هنگام مادر

 طرف دو از یکی که طوری به باشدمی فرد دو بین پایدار هیجانی پیوند دلبستگی که داردمی اظهار فوگل(. 1930 جانی،خان و عیدی)

 بالبی. یابدمی ادامه ارتباط که شود مطمئن تا کند عمل ایگونه به و کرده حفظ را دلبستگی موضوع با مجاورت و نزدیکی کندمی کوشش

 محسوب دلبستگی هایتجلی نخستین شود،می منجر کودك و مادر نزدیکی به که متقابل هیجانی هایگره این که است باور این بر

 (.1931 خانجانی،) است زندگی مراحل تمام در فرد دو بین متقابل نزدیکی ینگهدارنده دلبستگی،. شودمی

 درونکاری هایمدل فعالیت حاصل زناشویی، روابط اخصوص و اجتماعی روابط کنترل در بزرگساالن دلبستگی الگوهای تاثیر رسدمی نظر به

 چون شناختی مفهومی بین معناداری روابط که داشت انتظار توانمی هستند هیجانی شناختی مفهومی هامدل این که آنجا از است؛

 .باشد داشته وجود بزرگساالن دلبستگی الگوهای و اولیه ناسازگار هایروانسازه

 مفهومی تعاریف -1
 و رویایی عشق دارند توقع که را کسانی که است روانی و عاطفی، جسمی فرسودگی دردناك وضعیت زناشویی دلزدگی: زناشویی دلزدگی

، هایشان تالش تمام علیرغم شوند می متوجه زوجین که کندمی بروز هنگامی دلزدگی. سازدمی متاثر را ببخشد معنا شان زندگی به ازدواج

 (.1931)امان الهی و همکاران،  داد نخواهد و نداده معنا زندگی به شان رابطه

در  مساعدی شرایط بلکه، دارد داللت روانی اختالالت نبود به تنها نه، بهداشت جهانی سازمان تعریف به بنا، روانی سالمت روان: سالمت

 شکل به؛ شده سازگار زندگی معمول های رسبا است؛ بخشیده تحقق را خود هایتوانایی و استعدادها، بتوانند افراد که شودمی گرفته نظر

  (.WHO, 2014) دهند انجام جامعه برای اقدامات مفیدی و کرده کار ای ورانه بهره

توانند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل و های دلبستگی از منابع درون فردی هستند که میهای دلبستگی: سبكسبك

  (.Berant et al., 2001) ر جلوه دهندترنگاثرات منفی تنش را کم

 روان سالمت -2
 کند:می تعریف زیر شرح به را روان سالمتی( 1331) تودور

 نسبی ارزیابی و انتزاعی مفهوم روان سالمت. است دردسر وجود بدون و وری بهره، شادی با همراه کردن زندگی توانایی شامل روان سالمت

 موازاتی به را فرد که فهمید عاملی چند هایپدیده سایر از جدای را آن تواننمی و است هایشارزش و هجامع، خود با انسان روابط از گری

 و هستند راضی و شاد، موثر که هاییانسان، دنیاست با آدمی سازگاری شیوه، روان سالمت. سازندمی، پردازدمی عمل به جامعه در که

 موضوعات و هادیدگاه که است برچسبی و عنوان روان سالمت. کنندمی حفظ را شاد رایشگ و گرانه مالحظه رفتار خلقی یکنواختی حالت

 مورد در تئوری یك ارائه برای. گیردمی بر در را آن مانند و معنوی و اخالقی بهزیستی با مرتبط احساسات عالیم وجود  عدم مانند  مختلف

 شخصی نمو و رشد ظرفیت روان سالمت. آوریم حساب به را روانی رونید سالمت باید نیست کافی روانی برون موفقیت، روان سالمت

 نتیجه در و افراد عمل حوزه در هانگرش و عالیق، هاارزش بین هماهنگی یعنی روان سالمت. است پختگی به مربوط موضوع یك و باشدمی

 سطح و دیدگاه به بلکه نیست جسم سالمت، وانر سالمت. است زندگی مفاهیم هدفمند تحقق و زندگی برای بینانه واقع ریزی برنامه

 وسیله به سالمتی به مربوط تعامالت تمامی زیرا است روان سالمت، سالمت مرکزی بخش. دارد اشاره محیط، فرد ارتباطات روانشناختی

 به و کندمی خود طبیعی هایظرفیت درك به قادر را ما که است ای شیوه به کردن زندگی کامل ظرفیت روان سالمت. شود می انجام روان

 عشق توانایی، روان سالمت .آوردمی بوجود دیگران و ما بین وحدت نوعی، سازندمی را ما دنیای که هاییانسان سایر از ما کردن جدا جای
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 و درون واقعیت درك با است همراه که، فرد قدرت عامل و موضوع عنوان به خود تجربه بر هویت حس نوعی، است کردن خلق و ورزیدن

 (.1937)شاملو،  استدالل و بینی واقع رشد و خود از بیرون

 روانعوامل تعیین كننده سالمت  -1-2

در تعریف جدید سازمان جهانی بهداشت سالمت نه تنها به معنای عادی بودن انسان از امراض گوناگون بلکه شامل رفاه احساسی، روانی و 

اجتماعی تعیین کننده سالمت به شرایط اجتماعی که انسان ها در طول چرخه حیاتشان در اجتماعی نیز می باشد. بر این اساس، عوامل 

 وسیع مقیاس در سیاسی و اقتصادی مسایل ها، سیاست از ناهمگونی ترکیب گفت توان می تنهاآن زندگی و کار می کنند توجه دارد. 

 مناسب برخوردار نباشند. روان از مردم از سالمتوند تا عده کثیری ش می منجر و داشته عهده به را پدیده این مسئولیت

 توان این چنین نام برد:را می روان برخی از عوامل نابرابری و بی عدالتی در سالمت

 ـ محل اقامت )تفاوت بین شهر و روستا، گروههای منطقه ای، پایتخت در مقابل سایر مناطق( و بخش های دیگر شهرها1

   ـ نژاد 7

 های درآمدی یـ شغل و آسیب پذیر9

 ـ جنسیت که اغلب نشان دهنده آسیب پذیری های ناشی از قوانین و هنجارهای مرتبط با جنسیت می باشد.1

 هاـ فرهنگ و ارزش0

 ـ تحصیالت1

 ـ وضعیت اقتصادی و اجتماعی2

 ـ سرمایه اجتماعی8

 شرایط اقتصادی و اجتماعی )نقش کار و بیکاری( -

بر سالمت روان فرد تاثیر گذار است. افرادی که به مدت طوالنی در معرض  زندگی طول در یاجتماع و اقتصادی وضعیت و شرایط

محدودیت های اقتصادی و اجتماعی و تبعات آن از جمله سرمایه کم خانواده، تحصیالت پایین، شغل نامطمئن، زندگی در خانه های 

انی خصوصاً افسردگی قرار دارند. یکی از مهمترین پدیده های نامطلوب نامناسب و غیره قرار دارند بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای رو

اقتصادی و اجتماعی مشکل بیکاری است. شواهد نشان می دهد که افراد بیکار و خانواده هایشان به طور قابل توجهی در معرض خطر مرگ 

ایل مالی به وجود می آید. این عوارض مس و روانی و یروح مسایل در نتیجه سالمتی روی بر بیکاری اثرات ها می باشند.زودرس و بیماری

از زمانی آغاز می شود که فرد احساس کند در معرض تهدید شغلی قرار دارد و این فرآیند بسیار پیشتر از واقعه بیکاری رخ می دهد. 

ایتی شغلی نیز یکی نارض همچنین بنابراین اضطراب ناشی از ناامنی شغلی بصورت بالقوه یکی تعیین کننده های سالمت محسوب می شود.

دیگر از عوامل تأثیر گذار بر سالمت و بیماری محسوب می شود. بدین ترتیب صرف داشتن شغل به تنهایی ضامن سالمتی جسم و روان 

 نقش توان می بیماری و سالمت در موثر شغلی عوامل دیگر ازنیست و در این خصوص کیفیت شغل نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. 

س در محیط کار را نام برد. شواهد نشان می دهد افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از سالمت بهتری برخوردارند. استر

همچنین فرصت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، فرصت ارتقاء و بهبود مهارتها، حمایت های اجتماعی در محیط کار و 

کننده سالمتی در محیط کار االدستان و زیردستان، دریافت پاداش های به موقع و مناسب از دیگر عوامل تعیینروابط با همکاران، ب

 محسوب می شود.

 حمایت و انسجام اجتماعی و خانوادگی -

 کمك افراد عاطفی و واقعی نیازهای تحقق جهت در اجتماعی حمایت. دارند سالمت در چشمگیری سهم اجتماعی خوب روابط و حمایت

ننده است. تعلق به یك شبکه اجتماعی از جامعه و الزامات متقابل موجب می شود تا افراد احساس محبت، دوستی، احترام و ارزش ک

 و افسردگی اضطراب، به ابتال معرض در بیشتر دارند کمتری خانوادگی و اجتماعی های حمایت که افرادی دهد می نشان شواهد نمایند.

جسمی از جمله بیماریهای قلبی و عروقی قراردارند. یکی از مهمترین ریسك فاکتورها در این زمینه فقر است  یهایبیمار از وسیعی طیف

که می تواند منجر به اختالل در شبکه اجتماعی و انزوای فردی گردد. جوامعی که دارای سطح باالیی از نابرابری های درآمدی هستند 

 و در نتیجه میزان خشونت در آنها باالتر است.  تمایل کمتری به انسجام اجتماعی داشته
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 زمان که گذشته دهه مثال عنوان به. دارد اقتصادی اجتماعی عیوب عالیم با نزدیکی ارتباط دخانیات و مخدر مواد الکل، به افراد وابستگی

د، مرگ های ناشی از استفاده از الکل از بو یشرق و مرکزی اروپای در بزرگی اقتصادی اجتماعی تحول زمان که اقتصادی اجتماعی تحول

بدون شك وابستگی به مواد مخدر،  قبیل تصادفات خشونت، مسمومیت، خودکشی و صدمات عمدی بطور قابل توجهی افزایش یافت.

افراد به  دخانیات و الکل مسیر علیتی دو طرفه دارد. بدین ترتیب که شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی منجر به روآوردن

 (.7011)صبوری،  استفاده از این مواد خود منجر به افت شرایط اقتصادی و اجتماعی می گردد استعمال مواد گردیده و از طرفی دیگر سوء

 ارتقاءدهنده سالمت یرفتارهابا عوامل مرتبط  -2-2

ی و حت یآگاه یزانم ی،است مانند عوامل اجتماع یدمتعد عوامل دارد که سالم بودن، وابسته به یناشاره به اروان سالمت  یدجد یمپارادا

 ی جامعهو سالمت یدر ساختار بهداشت یمهم یارسالمت افراد نقش بس که است ینفاکتورها، ا ینبر ا یادز یدتأک یل. دلیتیشخص یهاویژگی

بر اساس  ی دنیااساس، تمام کشورها ینموفق افراد و جوامع است. بر هم کارکرد و اساس یبشر یهاول یازسالمت ن یگر،د به عبارت. دارد

 یدمنشور تأک یندر ا آنچه ملزم شدند در جهت ارتقاء سالمت مردم جامعه خود بکوشند، ید،رسیب به تصو 1381ه در سال ا کمنشور اتاو

شورها، در درک یدرمان ی وهداشتی بباشد و سازمان ها یدر تمام کشورها و فرهنگ ها م ی مشتركموضوع یشود آن است که سالمت یم

دارند با برنامه  یداشته باشند، سع ی درمانیها یآنکه تنها تمرکز بر استراتژ یبه جا یابه آن تالش کنند. امروزه در تمام دن یابیجهت دست

و نوع  یمشکالت، سبك زندگ یناز ا بسیاری نشان داده که علت یقاتسالمت را گسترش دهند، تحق جامعه، و آموزش به مردم یزیر

 ی تواننداست که مردم با کمك آن م ییها ین راهاز بهتر یکیارتقاء دهنده سالمت  یاست و انجام رفتارها ی مردمبهداشت یارفتاره

 .(7019)حسینی و همکاران،  یندکنترل نما و خود را حفظروان  یسالمت

مثبت کمك  یزندگ یفیتک به رفتارها ینا باشد و انجام یکننده سالمت م نییعمده تع معیارهای از یکیارتقاء دهنده سالمت  یرفتارها

گروه صورت  یافرد  ییو خود شکوفا سالمتی سطح ینگهدار یاو  یشافزا یاست که برا یهرگونه اقدام نظر پندر رفتارها از ین. ای کندم

 یزندگ ی ومطلوب، تکامل فرد یستیبه بهز منجر است که یانسان به تعال یلکننده تما نیاارتقادهنده سالمت ب رفتار نظر پندر . ازگیردیم

 یم یتموفق یی واست که به حفظ و باال بردن سطح سالمت، خودشکوفا ادراکی از اعمال داوطلبانه و یچند بعد یو مدل ی گرددخالق م

کامل  ییسطح رفاه و خود شکوفا یا ارتقاحفظ و  ی،از خودکارآمد یچند بعد یارتقا سالمت الگو شیوه کرلوا یدگاهاز د ینهمچن .انجامد

 یسالمت یتمهم وضع یکننده ها نتعیی اشخاص از یاجتماع ی،ارتقاء دهنده سالمت و رفاه روان رفتارهای رو نیا باشد و از یاشخاص م

 فرد در یبا سبك زندگ یگونه ا به یماریهادرصد ب 20اند،  کرده ثابت یقاتبس که تحق ینرفتارها هم ینا یترعا یتمورد اهم در .هستند

 یرمستقیم ازو غ یمانسان به طور مستق یها یماریب یرو سا یعضالن ی وحرکت یستمو س یویر -یاختالالت قلب ی کهنحو ت، بهاس ارتباط

 .(7008)حبیبی و همکاران،  باشد یآن م یرشود و تحت تأث یم یفرد ناش یزندگ یوهش

 دلبستگی -3
 تعامل آنها با وقتی شودمی باعث که طوری کنیم،برقرار می خود دگیزن در خاص افراد با که عمیقی عاطفی پیوند از است عبارت دلبستگی

 بالبی .(1931، 1کنیم)جیمز آرامش احساس داریم، خود کنار در را هاآن اینکه از استرس هنگام و به کرده شعف و نشاط احساس کنیم،می

 و یابدمی ادامه بزرگسالی زندگی تا دلبستگی ظر بالبین به «انسان دو بین پایدار روانی ارتباط»: است کرده توصیف چنین را دلبستگی

 او توانند بهمی که دارند خود کنار در را کسی که هستند مطمئن که است زمانی زندگیشان شادترین زمان باشند که سنی هر در هاانسان

 .بگیرند کمك او از مشکالت هنگام و کنند تکیه

 های دلبستگیانواع سبک -1-3

 اضطرابی یدلبستگ . سبك1

 و هم، سر پشت های پیغام فرستادن پی، در پی هایگرفتن تماس. شود می مشخص حد از بیش چسبندگی با اضطرابی دلبستگی سبك

. باشد گفته ترك را شهر یا شما شما، شریك مبادا که همیشگی نگرانی این داشتن و هستند کاری چه انجام حال در دیگران اینکه فهمیدن

 و بوده عصبی همواره آنها. کنند می توجه خود نیازهای به تنها و بوده دیگران با ارتباط نیازمند همواره اضطرابی بستگیدل سبك با افراد

 شریك با را خود رابطه آن پی در و آید حساب به تهدید حتی یا و بزرگ مشکلی آنها نظر در تواند می اشتباه حرکتی یا سخیف حرفی
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 دوست و من که اینه نمیاد خوشت کردم درست من که سوپی از تو که دلیلی: بگویند است ممکن مثال نوانع به. ببرند بین از شان زندگی

 کار محل در که باشد مشکلی مورد در مقابل طرف ذهنی درگیری تواند می آن اصلی دلیل که درحالی کنی، ترکم خوای می یا و نداری

 .(1930)منصور و دادستان،  است شده ایجاد

 اجتنابی بستگیدل . سبك7

 شود، نزدیك دیگر شخصی به حتی یا و شود عصبانی داشته، مشکل حل در سعی اینکه جای به فرد که معناست این به اجتنابی دلبستگی

 دیگران به کنید می فکر غریزی طور به کنید، نمی صحبت آن مورد در و دهد می رخ مشکلی که زمانی. کند می نظر صرف یا و کرده فرار

 اضطرابی دلبستگی سبك دارای که روند می افرادی سراغ به معموالً اجتنابی دلبستگی سبك با افراد .باشید تنها اگر مخصوصاً ارید،ند نیاز

 او اختیار در را دارد نیاز اضطرابی سبك با فرد که پشتیبانی اجتنابی دلبستگی سبك با فرد. باشد می روابط ترین ریسك پر جزو که هستند

 مورد همواره را دارد نیاز اجتنابی سبك دارای فرد که خصوصی فضای اضطرابی دلبستگی سبگ دارای فرد دیگر طرف از و دهد نمی قرار

 و ناامید آنها رفتارهای از که زمانی ویژه به کند، می کمك افراد گونه این رفتارهای شناسایی در ما به بالبی .دهدمی قرار خود هجوم

 .ایم شده ناراحت

 بالبی توسط که گونه همان بنابراین. باشیم اضطرابی دیگر زمانی و اجتنابی زمانی است ممکن. نیستند اضطرابی یا اجتنابی تماماً افراد همه

 بین از سبب روابط در غارتگری همچون هاآن که نیست این معنای به روابط در سردی و تفاوت بی های رفتار گفت توان می شده، بیان

 نظریه، این بنابراین. اند خورده آسیب اطرافیان با صمیمیت از پیش، ها سال شاید که است دلیل این به تنها بلکه شوند،می هاآن رفتن

کنیم )منصور و دادستان،  استفاده آن از خود غیرعادی رفتارهای مجدد دهی شکل در بتوانیم تا دهدمی افزایش را ما شخصی اطالعات

1930). 
 

 ایمن دلبستگی . سبك9

 شما دلبستگی سبك که زمانی. افتد می اتفاق کم و است آل ایده که دلبستگی سبك. است ایمن دلبستگی دلبستگی، هایسبك یکی از

 اگر. شد نخواهید زده وحشت خود شریك های نقص فهمیدن با شما. کرد خواهید حل را آن آید، وجود به ای مسئله اگر باشد، ایمن

 به نسبت تواند نمی او اگرچه که چرا. بود نخواهد شدید شما واکنش  باشد، مزاحم حدودی تا یا پریشیان ناراحت، کمی شما زندگی شریك

 که زمانی. سازید برآورده نیز را او نیازهای از برخی حتی یا و کرده مراقبت خود از توانید می شما اما باشد داشته درستی برخورد شما

 که آمده پیش برایش مشکلی کار محل در شاید گوییدمی خود با و کرده تفسیر را نهاآ رفتار دارند، شما به نسبت شدیدی واکنش دیگران

 .(1930، 1ندارند )کرین تمایلی چندان افتاده اتفاق شما برای روز طول در که آنچه شنیدن برای

 

 دلبستگی هایویژگی -2-3
 :است مختلف ویژگی چهار دارای دلبستگی که داشت عقیده باولبی

 داریم دلبستگی هاآن به که کسانی به بودن نزدیك به تمایلنزدیکی:  حفظ. 

 تهدید یا خطر با شدن مواجه هنگام به داریم دلبستگی آن به که فردی نزد بازگشت امن: پناهگاه. 

 و محیط کشف به تا آوردمی وجود به کودك برای اتکایی قابل و مطمئن پایه، دارد وجود دلبستگی آن به که فردی مطمئن: پایه 

 .بپردازد پیرامونش جهان

 (.1930، کرین) دارد وجود دلبستگی آن به که فردی حضور عدم از ناشی اضطراب جدایی: اندوه 

 دلبستگی نظریه زیستی اساس -3-3

 معتقد( 1329) بالبی آن موجب به که شده گرفته نظر در زیستی اساس یك دلبستگی برای که است این دلبستگی نظریه اصلی موضوع

 کنترلی هایسیستم عنوان به «رفتاری کنترل هایسیستم. »شودمی تنظیم رفتاری کنترل هایسیستم سری یك با هاانسان رفتار که است

 .شود می فعال یا روشن محیطی، هایویژگی سری یك با کنترل سیستم که معنی بدین کنند،می عمل کننده تنظیم و
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 به فرد که هنگامی. شوندمی هدف یك به فرد رسیدن به منجر که شودمی خاصی اعمال موجب سیستم، شدن روشن یا شدن فعال این

 به و کنندمی دهیسازمان را رفتارها رفتار، کنترل های(. سیستم1981شود )خوشابی و ابوحمزه، می غیرفعال کنترل، سیسم رسید، هدف

 .دارد حیاتی ارزش بشر یسازگار و تطابق برای دهیجهت و سازماندهی همین که دهندمی جهت هاآن

 را کنونی دمای که است سنسورهایی دارای که کندمی عمل ترموستات مانند دلبستگی کنترل سیستم است معتقد( 1329) 1بالبی

 گرا کند،می روشن را سیستم. بود استاندارد سطح از ترپایین دما، درجه اگر. کندمی مقایسه استاندارد سطح یك با را آن و گیریاندازه

. داردمی نگاه( استاندارد) هدف مورد موقعیت به نزدیك را دما و کندمی خاموش را سیستم باشد، استاندارد سطح از باالتر کنونی دمای

 به خردسال کودك تمایل از است عبارت «رفتار هموستازی» که نمود عنوان و کرد صحبت نیز «رفتار هموستازی» مورد در( 1313) بالبی

 تغییر زمانی شرایط به بسته دلبستگی سیستم نظر مورد هدف دما درجه این که داشت اظهار بالبی عالقه، مورد شخص با مجاورت ادامه

 رفتارها این شودمی نوزاد و مادر بین مجاورت موجب زیرا هستند انگیزاننده بر که دارد خاصی رفتارهای تولد ابتدای از انسان نوزاد کندمی

 شود.می میدهنا «دلبستگی رفتارهای»

 تا شودمی قادر ماهگی 1 از بعد کودك...( کردن لمس زدن، لبخند گریه، مثل) برد نام را رفتارها این از نوع شانزده( 1312) اینسورت

 نسبت رفتارها سایر با دلبستگی رفتارهای آن طریق از که روشی کند سازماندهی هدف سمت به و هدف تعیین براساس را خود رفتارهای

 شخص به نسبت دلبستگی رفتارهای به افراد دلبستگی الگوی. شودمی نامیده دلبستگی الگوهای شودمی سازماندهی عالقه مورد شخص به

 .شودنمی گفته دلبستگی مورد

 دلبستگی نظریه اساسی هایمفروضه -4-3
 دهد.می قرار تاثیرتحت را فرد زندگی و دارد تداوم زندگی بعدی مراحل در و شودنمی محدود نوزادی دوره به فقط دلبستگی -1

 سازگاری ها،هیجان و عواطف مدیریت زندگی، مشکالت و هاتنیدگی با مواجهه دیگران، با فرد رابطه وقوع بزرگسالی دوران به دلبستگی -7

 .یابدمی تعمیم دیگر مسایل از ایپاره و زناشویی

 توجه اطرافشان محیط به باشند، گرابرون اجتماعی لحاظ از آینده در دارند، رانشانماد به شدید دلبستگی که کودکانی رودمی انتظار -9

 . کنند مقابله ناراحتی با بتوانند و کنند کاوش اطرافشان در که بخواهند و دهد نشان

 اجتماعی لحاظ از نناایم دلبسته کودکان برعکس هستند؛ قدم پیش هافعالیت در داشته، اجتماعی رهبری نقش ایمن دلبسته کودکان -1

 ندارد. کودکان هوش با ارتباطی هاتفاوت نوع این که هستند ضعیف هدف پیگیری پی در و فعالیت کم گیر،گوشه

 دهی،شکل طی هیجانی هایتنش از بسیاری گویدمی و هستند، ارتباط در دلبستگی با قویاً هاهیجان که است معتقد( 1380) بولبی -0

 . کنندمی بازی نقش دلبستگی ارتباطات زیبازسا و قطع نگهداری،

 یافته سازش هایهیجان تنظیم هایسبك بودند، برخوردار ایمن دلبستگی از که کسانی نمود، عنوان مطالعاتش طبق بر( 7001) بکندام -1

 دلبستگی از که کسانی مقابل رد. شدمی دیده هاآن در ناچیزی فردی آشفتگی و بودند برخوردار همدلی از فردی بین ارتباطات در داشتند،

 از بهرهکم و هیجانی ناتوانی دچار آشفته، ذهنی دچار جستند،می بهره نایافته سازش هیجانی تنظیم هایسبك از بودند، برخوردار ناایمن

 .بودند همدلی

 تنیدگی، با رویارویی اجتماعی، التمشک حل فردی، بین ارتباطات شامل ارتباطات و وظایف از متعددی شمار در ایمن دلبستگی با افراد -2

 .باشندمی موفق بسیار روانی و جسمانی سالمت

 زندگی، زای تنیدگی رویدادهای با مواجهه در افراد تا شودمی موجب ایمن دلبستگی سبك که دریافت تحقیقی در( 1987) نژادهادی -8

 .کنند اتخاذ کارآمد ایمقابله راهبردهای

 عمل محور هیجان یعنی شوند؛می برانگیخته سریعاً مشکالت، با مواجهه در ناایمن دلبسته کودکان که است شتهدا بیان( 1322) واترز -3

 .نیستند خود مراقب از گرفتن کمك به قادر و شوندمی ناامید راحتی به کنند،می

 که. )دهدمی شکل زاتنیدگی هایربهتج با را وی همسازی و سازیمواجهه روش فرد، دلبستگی سبك که است متعقد( 1329) لبیاب -10

 (.1980کاشانی و وزیری،  )لطفی (شودمی فعال زاتنیدگی شرایط تحت دلبستگی نظام
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 زناشویی مشکالت با دلبستگی های سبک رابطه -5-3
 که است آن نشانگر اه یافته شد، انجام نابارور زوجین در که زناشویی بامشکالت دلبستگی هایسبك رابطه بررسی عنوان با تحقیقی در

 .برند می رنج زناشویی مشکالت از ناایمن دلبستگی سبك دارای نابارور های زوج از کمتر ایمن دلبستگی سبك دارای نابارور های زوج
 مقایسه در است، ایمن آنها هردوی دلبستگی سبك که ناباروری هایزوج بین زناشویی مشکالت فزاینده کاهش پژوهش، این نتایج براساس

 از بیش را زناشویی مشکالت بر دلبستگی سبك کننده تعیین نقش باشد، می ناایمن آنان از یکی دلبستگی سبك تنها که هایی زوج با
 سازد.می نمایان پیش

 تعدادی از آنها. پرداختند زا تنیدگی شرایط در زوجین دلبستگی رفتار مطالعه به جالب آزمایشی موقعیت یك طی همکارانش و سیمپسون

 خواهد قرار دشوار شرایط یك در زن، زودی به که دادند اطالع آنها به و کنند شرکت آزمایشگاهی موقعیت یك در کردند دعوت جوان زوج

 ضبط سنجش منظور به زوجین حمایتی رفتار بسته مدار دوربین یك توسط. اتاقی منتظربمانند در بایستمی زوج آن از پیش اما گرفت

 :شد گیری اندازه رفتار دو شآزمای این در. شودمی

 حمایت( )جستجوی همسرانشان از زنان حمایت جستجوی میزان. 

 حمایت( )ارائه کردندمی همسرانشان نثار مردان که حمایتی میزان. 

 زنان برآمدند، حمایت جستجوی در باالیی میزان به شدند،می شدید اضطراب دچار وقتی ایمن دلبستگی دارای زنان داد نشان نتایج

 هنگامی ایمن دلبستگی سبك دارای مردان .دادندنشان می واکنش شوهرانشان از هیجانی و فیزیکی گیریکناره با شرایط این در اجتنابگر

 از حمایت به کمتر که اجتنابگر مردان تا بودند کننده حمایت بیشتر کردند،می مشاهده همسرشان در را اضطراب باالی سطح که

 .دندکر می مبادرت همسرشان
 فردی بین روابط جویی، حمایت ارتباط بررسی به گرفت صورت دلبستگی های سبك در موثر عوامل پیرامون که فینی و کولین تحقیق در

 صمیمی فردی بین روابط در بیشتری تداوم تا شود می باعث ایمن دلبستگی سبك که شد مشخص .شد پرداخته زناشویی تفاهم و صمیمی

 مضطرب دلبستگی سبك بعالوه .رودنمی موثر جویی حمایت بدنبال اجتناب دلبستگی سبك همواره و آید وجود به زناشویی تفاهم ایجاد و

 .(1930دهد )منصور و دادستان، می نشان خویش همسر به را ضعیفی توجهی بی

 

 زناشویی دلزدگی -4

 یا آتش یك شدن خاموش با مشابه که فرسودگی و ستگیخ فرایند یا حالت یك توصیف برای معموال که است ای کنایه یا استعاره دلزدگی

 فرسوده یا و شدن خسته کامالً، خوردن شکست عنوان به افتادن پا از واژه، لغت فرهنگ در .شودمی اطالق، است شمع یك فرونشاندن

 و زدایی شخصیت، عاطفی یخستگ عالیم مجموعه دلزدگی .است شده تعریف منابع یا نیرو، انرژی اندازه از بیش مطالبه بوسیله شدن

، شود می ایجاد فردی بین تقاضاهای وسیله به که عاطفی منابع شدن خالی یا شدن تهی به عاطفی خستگی. باشدمی وریبهره کاهش

 بعضی که دارد تاکید داشتن همسر به بدگمانانه و جویانه عیب و رحمانه بی گرایشات و منفی رشد به زدایی شخصیت. گرددبرمی

 .است متفاوت ها نشانه این روانپزشکی جنبه با کامالً که شود می شامل را ها پریشانی و هاآشفتگی

 با همراه مدت طوالنی درگیری شرایط در که ذهنی و عاطفی، جسمی خستگی حالت یك عنوان به را دلزدگی( 1387) پاینز و اندرسون

 از وسیعی تنوع و ضعف، مزمن خستگی ،انرژی کاهش با ذهنی خستگی تعریف این در. دانندمی، شودمی ایجاد عاطفی مطالبات

 .شود می مشخص تنی روان و جسمی هایشکایت

 به ازدواج و رویارویی عشق دارند توقع که را کسانی که است روانی و عاطفی، جسمی فرسودگی دردناك وضعیت، زناشویی دلزدگی

 تجربه لذت و رشایت عدم، خشنودی از عینی احساسات عدم را زناشویی دگیدلز( 1381) الیس .سازد می متاثر را ببخشد معنا زندگیشان

 بنابراین و است نگرشی متغیر یك رضایت. داند می، گیرند می نظر در را ازدواج های جنبه همه که موقعی شوهر و زن توسط توسط شده

 لذت غیر و منفی نگرش معنای به، زوجی هرابط یك در زناشویی دلزدگی، واقع در. شود می محسوب شوهر و زن فردی خصوصیت یك

 .دارند خود زناشویی روابط مختلف های جنبه از شوهر و زن که است بخشی

 زناشویی دلزدگی. باشد می، است انتظار مورد که وضعیتی و دارد وجود که وضعیتی بین انطباق عدم زناشویی دلزدگی، دیگر عبارت به

 به وقتی زناشویی نارضایتی و نباشد منطبق، داشته انتظار وی که آنچه با زناشویی روابط در ردف موجود وضعیت که آید می وجود به وقتی
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 و زن آن طی که حالتی یعنی. نباشد منطبق فرد دلخواه انتظار مورد وضعیت با زناشویی روابط در فرد موجود وضعیت که آید می وجود

 زوج اکثر و نیست ثابت و ایستا فهومی، زناشویی دلزدگی مفهوم. ندارند رضایت و شادمانی احساس بودن هم با و یکدیگر با ازدواج از شوهر

 با فعاالنه را خود ناگزیرند همواره آن نتیجه در و کنند می تجربه مندی رضایت میزان در را جزئی تغییرات، خود مشترك زندگی در ها

  (.Cumming and Oreilly,2007)  کنند سازگار دخو محیط روانی و اجتماعی، فیزیکی پذیر تغییر و گوناگون های جنبه

. داد نخواهد و نداده معنا زندگی به شان رابطه تالشهایشان علیرغم که شوند می متوجه زوجین که کند می بروز زمانی زناشویی دلزدگی

 کافی همسرشان به منفی دنز برچسب توجیه برای ای کننده دلسرد ی حادثه هر، گیرند می فاصله شیفتگی و عشق از شوهر و زن وقتی

 انتظار بار یك ولو زن اگر. شود می تلقی احساس بی فرد یك نداد نشان حساسیت بار یك اگر حتی شرایط این در شوهر. رسد می نظر به

 (.1931، فرد صداقتی و کمایی) شود می نامهربان نکند برآورده را شوهر محبت

 دلزدگی. کند می بروز زندگی های نشیب و فراز و منطقی غیر تفکرات و گرایانه واقع یرغ توقعات از ای مجموعه علت به زناشویی دلزدگی

 کند می بروز ناگهانی طور به و ندرت به و است تدریجی روند یك عشق از دلزدگی. نیست نفر دو هر یا یك در اشکال دلیل به زناشویی

 است همراه رابطه فروپاشی با دلزدگی نوع ترین شدید رد و شود می عارض عمومی خستگی و باخته رنگ زندگی عشق و صمیمیت

 درد و دار مدت استرس به پاسخ در شخص که وقتی، است تدریجی فرایند یك زناشویی دلزدگی، بنابراین(. 3919، 1برنشتاین و برنشتاین)

 می ایجاد، است وری بهره قدرت کاهش نآ نتیجه که گیرد می قرار دار معنی روابط دیگر و کار از جدایی، عاطفی و روانی، جسمی فشار و

 (.Gorkin, 2009) شود

 زندگی های نشیب و فراز و ها واقعیت، ها استرس با تداوم، ازدواج و همسر از واقعی غیر توقعات از ای مجموعه علت به زناشویی دلزدگی

 پاسخ یك را فرسودگی( 7011) هووارد .(1931، همکاران و بشلیده) است مهم زای استرس عامل یك فردی بین تعارض. کندمی بروز

 (.Leas and Leas, 2009) باشد می دلزدگی، استرس نهایی شکل واقع در. دانست استرس به یافته انطباق

 زناشویی دلزدگی عالیم -1-4

 است ممکن دهدلز افراد. است عالقه کمبود و احساسیبی، عاطفی فرسودگی، رضایت عدم، اشتیاق عمومی شامل کمبود، دلزدگی عالیم

  خشمگین زودتر، عادی حالت به نسبت است ممکن آنها.   رسند می دلخواهشان نتیجه به کمتر فراوان تالش وجود با که کنند احساس

 .اند داده دست از را طبعی شوخ حس و گذرانی خوش حس و گذرانی خوش توانایی که کنند احساس و شوند

 تجربه کامل طور به را افتادن پا از و فرسودگی، خستگی ،کند می بودن تهی و پوچی ساحسا، دلزده فرد است معتقد( 7009) پاینز

 انجام در، شود خارج آن از تواند نمی که است افتادده دامی و تله در کند می احساس، ندارد معنایی هیچ نظرش به زندگی، کندمی

 کردن برقرار و اطرافیان به نسبت، ندارد کنترلی اش زندگی بر کند می احساس، کند می بودن ناقص احساس اجتماعی مختلف هاینقش

  (.Pines, 2005) کند می تجربه را دلزدگی و امیدی نا  نهایت در و شود می میل بی ها آن با ارتباط

 جسمی نظر از افتادن پا از احساس، فرسودگی مزمن، خستگی: از عبارتند که کند می معرفی نشانه 19 دلزدگی وجود برای( 7009) نیلزپا

، گرایی منفی، جویی عیب دیگران هایخواست در کردن تحمل علت به خود از کردن انتقاد دیگران به نسبت عصبانیت شادکامی وعدم

 آسیب و متناوب سردردهای اهمیت کم موضوعات مورد در شدن عصبانی آسانی به هرطرف از بودن فشار تحت احساس پذیری تحریك

   پذیری. ریسك میزان افزایش عاطفی خأل احساس گمانی بد نفس تنگی افسردگی و خوابی بی وزن هشکا یا افزایش گوارشی های

، بودن یکدیگر کنار در و آینده مورد در اطمینان و اعتماد عدم: از عبارتند دلزدگی نشانگان است معتقد (7003) گورکین همچنین

 درك را ها آن هیچکس اینکه احساس، دادن دست از عمیق حس،  یك تجربه، پذیری آسیب عمیق حس، اوضاع بهبود برای درماندگی

 گفتن. نه در توانایی عدم و مرز و حد نبودن مشخص، کشمکش از اجتناب، کند نمی

 شود: می داده شرح یك هر اختصار به که کند می معرفی روانی و عاطفی، جسمی پاافتادن از را بارز سه عالمت ،پاینز

 کمبود، معده ناراحتی و مزمن های سردرد، مالمت، خستگی صورت به دلزدگی از ناشی جسمی دلزدگی جسمی: های نشانه 

 عالمت ها دلزده، کسالت و خستگی احساس نوع یك جسمی دلزدگی دیگر عبارت به. است همراه پرخوری و( شهوت) میل

 از ها دلزده. دهندمی نشان دشانخو از هم پرخوری یا اشتهایی بی و شکمی دردهای، مزمن سردردهای، حالی بی مثل هایی

 (.1930 ،پاینز) افتندمی پا از هم جسمی نظر

                                                           
1 Bernstein & Bernstein 
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 بی احساس، ناامیدی، دلتنگی و غم احساس و مشکالت حل برای میلی بی، دلخوری شامل عاطفی دلزدگی عاطفی: هاینشانه 

 افکار آمدن وجود به دلزدگی صورت در یگاه و هیجانی اختالالت و افتادگی دام در و انگیزه کمبود، تنهایی، افسردگی، معنایی

 اذیت مشترك زندگی در کنندمی حس آنها. کنندمی آزردگی احساس چیز هر از قبل ها دلزده. باشدمی دلزده فرد در خودکشی

 ار آنان اندوه و ناامیدی این گاهی. شود حل مشکالتشان ندارند هم امیدی و دهندنمی نشان مشکالت حل به تمایلی. شوندمی

 که ندارند زندگی در را کسی کنندمی حس. دارند معنایی بی و پوچ زندگی کنندمی احساس هاآن. کشاندمی افسردگی وادی به

 (.1930، پاینز)کند  عاطفی حمایت آنها از

 نارضایتی و ناامیدی، همسر درباره منفی نظر(، باوری خود) نفس به اعتماد کاهش چون عالئمی روانی دلزدگی روانی: های نشانه 

 شکست کنند می حس، ندارند باور را خودشان ها دلزده، دیگر عبارت به. دارد همراه به را خود داشتن دوست کمبود و خود از

 را همسرشان نه دیگر آنها. دارند هم همسرشان به نسبت را احساسات همین درست. ندارند دوست را خودشان و اند خورده

 (.1930، پاینز) باشند داشته دوست را او توانندمی نه و دارند قبول

 زناشویی دلزدگی دالیل -2-4

 آن تواندنمی هم دیگری فرد هر با ازدواج که است بینانه غیرواقع و باال آنقدر ما توقعات گاهی: بینانه غیرواقع و غیرمنطقی توقعات( 1

 بخرد ماشین هم و خانه هم یکساله باید کرده شروع او با را زندگی صفر از که شوهرش دارد توقع که زنی مثال. کند برآورده را هاتوقع

 .شودمی دلزده واقعیت دیدن با است معلوم

 بهانه را کوچکی حادثه هر، آیندمی بیرون ازدواج اول عاطفی و هیجانی فاز از شوهر و زن وقتی ازدواج: اول هیجانی فاز از گذشتن( 7

 محبت بار یك و شودمی تلقی شان احساسی بی نشانه مردها سکوت مواقع این در. دبزنن منفی برچسب یك همسرشان به تا کنندمی

 .شان نامهربانی نشانه هازن نکردن

 حل راه به و نبرند یکدیگر نیازهای به پی همدیگر با رابطه در یا نکنند مطرح را خود نیازهای همسران اگر یکدیگر: به احساسات نگفتن( 9

 (.3019، 1الیس و هاپر)شود می چندان دو دلزدگی خطر، نرسند نیازهایشان کردن برآورده برای مثبتی

 

 دلزدگی وتحول پدیدآیی چگونگی -3-4
 واقعیات و سو یك از افراد هایآلایده و انتظارات میان ناهمخوانی یك، شودمی شروع تقاضا و منابع میان تعادل عدم با دلزدگی 

 طور به یا شود مشاهده هوشیارانه و آگاهانه طور به است ممکن استرس. است استرس ناهمخوانی ی نتیجه دیگر، سوی از

 .بماند پایدار طوالنی مدت در ناآگاهانه

 کنند می خستگی و فرسودگی، عاطفی فشار به شروع، افراد تدریج به دوم ی مرحله در. 

 همسر و زناشویی زندگی مورد در را ایشانه نگرش افراد مرحله این در و شودمی رفتار و نگرش در تغییراتی شامل سوم مرحله 

 .دهند می تغییر

 کندمی هموار، بد شرایط یك که است هایی تالش نتیجه دلزدگی. است دلزدگی نتیجه، سرانجام. 

، عشق کننده تضعیف روانی فشارهای شدن انباشته. وجودی است مسائل برابر در پاسخی و کند می بروز عشق در ناکامی علت به دلزدگی

 زمینه عامل یك یافتن واقع در. کنند می کمك دلزدگی بروز به، کوچك های رنجش شدن جمع و یکنواختی و خستگی تدریجی زایشاف

 .است ممکن غیر دلزدگی ساز

 ناگهانی ندرت به دلزدگی شروع. شود می شروع نیست خوشایند گذشته اندازه به دیگر که چیزهایی به توجه و آگاهی رشد با دلزدگی

 شدن انباشته. شود می ناشی کننده ناراحت ضربه چند حتی یا ناگوار پدیده یك از ندرت به و است تدریجی آن روند معموالً. است

 (.Vanpelt, 2004) شوند می منجر دلزدگی به سرانجام و شود می روانی فرسایش سبب روزمره زندگی های تنش و ها سرخوردگی

                                                           
1 Alis & haper 
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 کاری هیچ اگر. باشد شده درگیر شدت به( کار و عشق مثل) موضوعی یك با اینکه مگر شود نمی دلزده فرد( 7009) پاینز نظر طبق بر

 داد می رخ افراد برای نادر زمانی که نارضایتی های دوره. رفت خواهند پیش بدتر به بد از امور، نگیرد صورت فرایند این کردن متوقف برای

 لحاظ از که کند می احساس فرد و شوند می تبدیل شدید خشم یك به ایتینارض خفیف احساسات آن و افتند می اتفاق مکرراً دیگر

 خیالی یا واقعی طور به که همسرشان آزاردهنده رفتارهای به زوجین است ممکن نیز شب هنگام در.است شده فرسوده عاطفی و جسمی

 .کنند بدبختی احساس و بیندیشد است شده مرتکب

  دلزدگی بروز اصلی فاكتورهای -4-4

 فشار تحت را خود فرد، همسر یك عنوان به مثال برای. باشد موفق همیشه تا کندمی احساس فشار تحت را خود فرد که انیزم (1

 .شود کامیاب همیشه همسرش بوسیله تا کند می احساس

 .کند جلوگیری ازدواج در خستگی احساس از تا شود تحریك دوباره و دوباره تا دارد نیاز فرد (7

 سایر با مقایسه در نامتناسب طور به( و مصاحبت همراهی، والدینی وظایف، جنسی روابط)زناشویی  زندگی از قسمت یك که زمانی (9

 .باشد مهم فرد برای هاقسمت

 عبادت) هستند تحول و تغییر در نزدیك و دور فاصله در خانواده یك اهداف که زمانی و است غیرواضح و نامشخص، اهداف که زمانی (1

 (.1937، همکاران و پور

  گیرینتیجه
 معنای به ازدواج. دهدمی شکل را آن نام ازدواج به فرآیندی که آیدمی حساب به جامعه اصلی ارکان از اجتماعی کوچك واحد این، خانواده

 انسان دو ندتوا نمی آن مانند دیگری ارتباط هیچ است. ارتباط اصلی ازدواج واقع هدف در و بوده انسان دو میان ارتباط نوعی قانونمندسازی

 آخر نیمه در مهم فرهنگی دهد. تغییرات پیوند یکدیگر به عمری برای باشند داشته یکدیگر از کمی بسیار شناخت است ممکن که را بالغ

 آغاز را پایداری یمتعهدانه روابط یا کردندمی ازدواج هم با که کسانی تجارب و انتظارات و بر ازدواج زیادی بسیار تاثیر، قرن بیستم

 با کدام هر، گیرندمی قرار صمیمانه روابط در با یکدیگر زوجین که هنگامی داد نشان (7000) 1تحقیق پاپالیا است. گذارده، کردندمی

، شوندمی جایگزین زا استرس تجارب و تنبیه با انتظارات و رؤیاها این که هنگامی. شوندمی رابطه وارد انتظارات و رویاها از ایمجموعه

 به بردن پناه، انتقادهای مکرر، فراوان منازعات، نتیجه در و شودمی تبدیل خشم و آزردگی به عشق انرژی، شودمی میمانه متوقفص رابطه

شود. تحقیقات متعدد می زناشویی منجر به دلزدگی مرور به و آوردمی پدید را مشکالت ماندن الینحل و عاطفی همراهی عدم، سکوت

 بروز زمانی حالت این .سازدمی متاثر را متوقع هایزوج و است روانی و عاطفی، جسمی فرسودگی حالت، اشوییزن که دلزدگی دادند نشان

 میان تناسب عدم از زناشویی دلزدگی. داد و نخواهد معنا نداده زندگی به آنها یرابطه، شانتالش رغم علی شوندمی متوجه آنها که کندمی

 بین روابط و ازدواج مخاطرات از یکی و دارد بستگی باورهایشان و هازوج سازگاری میزان آن به میزان و شودمی ناشی، توقعات و واقعیات

؛ است گرفته قرار توجه مورد بزرگساالن و سازگاری ارتقا جهت در اخیر هایسال در که عواملی از در این راستا یکی شوهر است. و زن

 بر بنا دلبستگی است. همچنین میزان دیگر بیانی به کودکی دوران در والدین خود با وی یجانیه رابطه نوع یا و والدین با فرد تجارب اولیه

 ،بالبی نظریه به توجه باشد. بامی نیز زندگی در فراخنای تحول ینظریه بلکه نیست کودك تحول تنها نظریه دلبستگی بالبی نظریه

 هاست آن با دائم و منظم در تعامل نوزاد که افرادی یا مادر و کودك بین که ینسبتاً پایدار هیجانی عاطفی پیوند از است عبارت دلبستگی

های پژوهش انجام و بزرگسالی روابط به دلبستگی گسترش مرزهای با. است دوسوگرا و اجتنابی– ایمن سه سبك دارای و شود می ایجاد

 پیوندهای را در مهمی نقش و دارد اشاره اطفیع پیوندهای شدن قطع گیری و شکل فرایند به دلبستگی مفهوم شد مشخص بسیار

 تأثیرگذار بزرگسالی در دلبستگی بر تجربیات کودکی دوران ارزش و عشق ایمنی احساس اگر که کند. بدین معنامی بازی نیز بزرگساالن

 در واقع ولی گیرند می قرار العهمط مورد جداگانه صورت به این عوامل چه اگر، است متعددی عوامل از متأثر افراد روانی باشد. سالمتمی

 شده تغییراتی افراد دچار روانی تعادل فردی عوامل یا شرایط محیطی علت به که معنی بدین. است یکدیگر از متأثر وجهی چند موضوع این

 –فردی عملکرد با مستقیمی رابطه که جهت آن از روانی سالمت. بود خواهد بیشتر تأثیر آن، باشد زیادتر عوامل این شدت چه هر و

 اجتماعی عامل عنوان به را خانواده جهانی سازمان بهداشت. است برخوردار زیادی اهمیت از، دارد اجتماعی - روانی های آسیب و اجتماعی

                                                           
1 Papalia 
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 ،داشته باشد زیادی فواید تواند می سالم هایازدواج که اندازه به همان درست. است کرده معرفی بهزیستی و سالمتی در افزایش اولیه

 روانی بهداشت انجمن .است مختلفی ابعاد دارای روان سالمت. بگذارد افراد سالمت روانی روی منفی نتایج تواندمی نیز ناسالم هایازدواج

 به مربوط های نگرش و دیگران مربوط به هاینگرش، خود به مربوط هاینگرش قسمت سه را در روانی سالمت جامع دید یك در کانادا

 .کندیم تعریف زندگی
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