پیشبینهای تعهد زناشویی :سبکهای دلبستگی و
راهبردهای حفظ رابطه

مهدی قزلسفلو *

دریافت99/03/01 :

پذیرش99/06/10 :

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران

ایمیل نویسنده مسئولm.ghezelsefloo@gonbad.ac.ir :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای حفظ رابطه و سبکهای
دلبستگی در پیشبینی تعهد زناشویی بود .روش :جامعه این پژوهش شامل
کلیه افراد متأهل شهر تهران بود که از میان آنها  372فرد متأهل ( 233زن
و  139مرد) به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .دادهها با
استفاده از پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه (استفورد ،داینتون و هاس،
 ،)2000پرسشنامه سبک دلبستگی (هازن و شیور )1987 ،و خرده مقیاس
تعهد شخصی پرسشنامه مدل سرمایهگذاری (رازبلت ،مارتز و آگنیو)1998 ،
جمعآوری شدند .یافتهها :نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس اطمینان
بخشی ،باز بودن ،مدیریت تعارض ،تقسیم وظایف ،مثبت نگری ،نصیحت و
سبک دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی رابطه مثبت معنیدار و بین سبک
دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با تعهد زناشویی رابطه منفی معنیداری به
دست آمد ( .).P=0/05همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که
چهار خرده مقیاس راهبردهای حفظ رابطه (اطمینان بخشی ،باز بودن،
تقسیم وظایف و مثبت نگری) و سبکهای دلبستگی (ایمن ،اجتنابی و
اضطرابی) میتوانند تعهد زناشویی را پیشبینی کنند .نتیجهگیری :بر اساس
این یافتهها ،میتوان نتیجه گرفت که راهبردهای حفظ رابطه و سبک
دلبستگی در تعهد زناشویی تأثیر دارند.
کلیدواژهها :راهبردهای حفظ رابطه ،سبک دلبستگی ،تعهد زناشویی
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مقدمه
تعهد 1بهعنوان یكی از عوامل حیاتی در رشد و ثبات روابط شخصی مشخصشده است و به
تفسیر اینکه چرا بعضی روابط پایان مییابند و بعضی دیگر نه کمک میکند (هو ،جیانگ و
وانگ .)2019 ،تعهد بهعنوان قصد جدی برای ماندن در یک رابطه شامل جهتگیری طوالنی
مدت نسبت به مشارکت بهعالوه احساسات دلبستگی روانشناختی ،تعریف شده است (سیدی و
مدنی .)2017 ،سطوح باالی تعهد زناشویی ،ثبات زناشویی 2را برای بیش از  5سال (اسپرچر،
 7 ،)2001سال (کوردک 15 ،)2000 ،سال (بیویی ،پیپلو و هیل )1996 ،پیشبینی میکند.
همچنین تعهد زناشویی با ابراز عشق بیشتر ،سازگاری و ثبات زناشویی باالتر ،مهارتهای حل
مسئله مناسبتر و رضایت زناشویی رابطه دارد (جان ،سیمو ،پرو و تسویی2017 ،؛ حسینی
حسینآباد ،غباری بناب ،مشایخ ،سوداگر و فرخی2018 ،؛ مسترز 2008 ،و کاپینوس و
جانسون.)2003 ،
از آغاز دهه  1980محققان حفظکنندههای رابطه را بهعنوان یكی از عوامل رشد روابط
شناسایی کردهاند (اگولوسكی و بوورز .)2012 ،راهبردهای حفظ رابطه 3بهعنوان اقدامات و
فعالیتهای مورد استفاده برای حفظ رابطه تعریف شده است (دنیس ،دیلون و اسپییر.)2017 ،
تحقیقات زیادی نشان دادهاند که زوجین راهبردهای حفظ رابطه را برای حفظ و نگهداری
رابطهشان استفاده میکنند (لیدبتر2017 ،؛ بدرو تیلور2008 ،؛ فینكل و کمپل .)2001 ،در
مطالعهای که کانری و استفورد (1992؛ به نقل از منسون ،)2020 ،به منظور تعیین راهبردهایی
که زوجین برای حفظ رابطهشان به کار میگیرند ،این راهبردها را شناسایی کردند :اطمینان و
دلگرمی دادن( 4رفتارهای که بر پذیرش ،ابراز عشق و تعهد به همسر تأکید دارد) ،باز بودن5
(خود افشایی ،گفتگو و بیان مستقیم احساسات در مورد رابطه و یكدیگر) ،مثبتگرایی( 6حفظ
و بهکارگیری تعامل شاد و لذتبخش) ،شبكه اجتماعی( 7استفاده از خانواده ،دوستان و دیگر
اعضای شبكههای اجتماعی برای تثبیت رابطه) ،تقسیم وظایف( 8تأکید بر انجام وظایف و
رضایت فردی از مسئولیتهایی که بر عهده اوست) .استفورد ،دینتون و هاس ( ،)2000دو

1. commitment
2. marital stability
3. relational maintenance strategy
4. assurance
5. openness
6. positivity
7. social network
8. share task
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راهبرد دیگر ارائه نمودند که نصیحت( 1بیان نظرات و عقاید به همدیگر) و مدیریت تعارض
(استفاده از راهبردهای مثل همكاری و معذرتخواهی کردن) را در بر میگرفت.
نتایج پژوهشها نشان داده که زوجهایی که از این راهبردها بهخوبی استفاده میکنند ،تعهد،
رضایتمندی و شادکامی از روابط زناشویی باالتری را تجربه میکنند (رامیرز2008 ،؛ جانسون،
 .)2009افرادی که همسرشان از راهبردهای حفظ رابطه بیشتر استفاده میکنند ،از روابط خود
رضایت بیشتری دارند (داینتون  ،)2000دلگرمی بیشتری به رابطهشان دارند (داینتون)2003 ،
و تردید کمتری درباره آینده رابطهشان گزارش میدهند (گوئررو ،الوی و وابنیک.)1993 ،
ایندفیلد ،آدامز و بریهل ( )2012نشان دادند؛ تفاوت معناداری بین سبک دلبستگی 2و استفاده
از روابط عاطفی مناسب و راهبردهای حفظ رابطه وجود دارد .دلبستگی پیوند هیجانی نسبتا
پایداری است که بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم با آنهاست ایجاد می
شود (بندر و اینگرام .)2018 ،بزرگساالن دارای دلبستگی ایمن آن دسته افرادی هستند که
یک حس مثبت نسبت به خود و درک مثبتی از دیگران دارند (کان ،نورمن ،ولبورن و کالهون،
 .)2008این بزرگساالن گرایش به داشتن دیدگاههای مثبت از خودشان و همسرشان دارند،
این افراد هم با تعلق و هم با استقالل احساس راحتی میکنند (بوگارتز ،دالدر ،کناپ ،کیونست
و بوسچمن .)2008 ،بزرگساالن دارای سبک اجتنابی ،ادعا دارند که نیازی به روابط نزدیک
ندارند و تمایل به اجتناب از صمیمت دارند (ویردن ،پترز ،بری ،باروکالوجو لیورساید)2008 ،؛
گزارش شده که این افراد برای سرمایهگذاری در روابط رمانتیكشان تردید دارند و بنابراین
پایینترین سطح تعهد را دارا هستند (ایرنبرگ ،روبرتسون و پرینگل .)2012 ،بزرگساالن دارای
سبک دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا دیدگاه کمتر مثبتی در مورد خودشان دارند .آنها اغلب در
مورد ارزش خودشان بهعنوان یک همسر شک دارند و خودشان را برای فقدان پاسخگویی
همسرشان سرزنش میکنند (بوگارتز ،دالدر ،کناپ ،کیونست و بوسچمن .)2008 ،محمودپور،
فرحبخش ،حسینی و بلوچ زاده ( )1397در تحقیق خود نشان دادند که افراد دارای سبک
دلبستگی ایمن دارای تعهد شخصی باالیی نسبت به همسر خود و ازدواجشان میباشند .جودی
( ) 2006در پژوهش خود نشان داد که بین دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی رابطه معنیداری
وجود دارد و یک رابطه منفی معنادار نیز بین سبک دلبستگی اجتنابی و تعهد شخصی تائید
گردید .توماس ( ) 2009در تحقیق خود نشان داد که افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی و
اضطرابی دارای تعهد و اعتماد پایینی در روابط زناشویی خود هستند .همچنین نیارمی،

1. advice
2. attachment style
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حیدری ،زارع بهرام آبادی و داوودی ( )1398در پژوهش خود نشان دادند که سبکهای
دلبستگی ایمن و اضطرابی بهطور معنیداری واریانس متغیر تعهد زناشویی را تبیین میکنند.
با توجه به اهمیت دوام ازدواج و نقش تعهد زناشویی در بهبود روابط زناشویی بررسی
مؤلفههایی که میتواند باعث تقویت تعهد زناشویی شود ضروری به نظر میرسد .به منظور
بررسی نقش راهبردهای حفظ رابطه و سبکهای دلبستگی در پیشبین تعهد زناشویی
سؤالهای زیر مورد بررسی قرار گرفت.
 .1آیا بین سبکهای دلبستگی و تعهد زناشویی رابطه معنادار وجود دارد؟
 .2آیا بین راهبردهای حفظ رابطه و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد؟
 .3آیا سبکهای دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه توانایی پیشبینی تعهد زناشویی را دارند؟
روش
پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی است .جامعه این پژوهش کلیه افراد متأهل شهر تهران بود.
 233( 372زن و  139مرد) شرکتکننده متأهل به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب
شدند .به این صورت که ابتدا از میان مناطق آموزشوپرورش شهر تهران بهطور تصادفی دو
منطقه  5و  10انتخاب شدند .سپس با مراجعه به اداره کل آموزشوپرورش این دو منطقه و
پس از تهیه فهرست کلیه مدارس مقطع راهنمایی این مناطق از میان مدارس بهطور تصادفی 4
مدرسه و از هر مدرسه بهصورت تصادفی ساده سه کالس انتخاب شدند .سپس پرسشنامهها به
همراه یک برگ در مورد اهداف پژوهش و فرم رضایتنامه کتبی برای والدین دانش آموزان
توسط فرزندان ارسال گردید که  372پرسشنامه برگردانده شد.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه :1برای اندازهگیری راهبردهای حفظ رابطه از
پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه ،استفورد ،داینتون و هاس ( )2000استفاده شد .این
پرسشنامه داری  31سؤال است که به روش لیكرت ( = 1کامال مخالفم و  =7کامال موافقم)
درجهبندیشده است (استفورد ،داینتون و هاس .)2000 ،این پرسشنامه دارای  7خرده مقیاس
است که عبارتاند از :اطمینان بخشی ( 8سؤال) ،باز بودن ( 7سؤال) ،مدیریت تعارضها (5
سؤال) ،تقسیم وظایف ( 5سؤال) ،مثبتگرایی ( 2سؤال) ،نصیحت ( 2سؤال) و شبكه اجتماعی
( 2سؤال) .استفورد ،داینتون و هاس ( ،)2000میانگین ضرایب پایایی را اینگونه گزارش
دادهاند :اطمینان بخشی  ،0/92باز بودن و گشودگی  ،0/87مدیریت تعارضها  ،0/84تقسیم
1. Relational Maintenance Strategy Measure
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وظایف  ،0/86مثبتگرایی  ،0/72نصیحت  ،0/75شبكه اجتماعی  .0/71در ایران نیز قزلسفلو،
آقامیری ،آقا میری و همتی پویا ( )1397پایایی این مقیاس از دو روش آلفای کرونباخ و ضریب
باز آزمایی گزارش دادند .ضریب آلفای کرونباخ حاصل از اجرای این آزمون ،برای خرده مقیاس
اطمینان بخشی 0/92؛ خرده مقیاس باز بودن  ،0/91خرده مقیاس مدیریت تعارض 0/84؛
تقسیم وظایف 0/79؛ مثبت نگری 0/78؛ نصیحت  ،0/80شبكه اجتماعی  0/83و نمره کل
راهبردهای حفظ رابطه  0/93به دست آمد .ضریب باز آزمایی آن در فاصله یکهفتهای برای
خرده مقیاس اطمینان بخشی  ،0/90خرده مقیاس باز بودن  ،0/89خرده مقیاس مدیریت
تعارض  ،0/83خرده مقیاس تقسیم وظایف  ،0/78خرده مقیاس مثبت نگری  ،0/79نصیحت
 ،0/79شبكه اجتماعی  0/81و نمره کل راهبردهای حفظ رابطه  0/91به دست آمد .همچنین
روایی همگرای مقیاس راهبردهای حفظ رابطه با مقیاس سازگاری زناشویی بررسی شد .ضریب
همبستگی خرده مقیاسهای پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه با نمره کل سازگاری زناشویی
بین  0/60تا  0/35به دست آمد که بیانگر روایی همگرای قابلقبول این پرسشنامه است
(قزلسفلو ،آقامیری ،آقا میری و همتی پویا .)1397
 .2پرسشنامه تعهد شخصی :1تعهد شخصی با استفاده از خرده مقیااس مادل سارمایهگذاری
سنجیده شد (روزبلت ،مارتز و آگنیو .)1998 ،خرده مقیاس تعهد شخصای از  7ساؤال تشاكیل
شده که نمرهگذاری در این مقیاس به روش لیكرت ( =0کامال مخالف تا کامال موافق  )8تعیاین
میشود .روزبلت ،مارتز و آگنیو ( )1998پایایی این خارده مقیااس را باه روش آلفاای کرونبااخ
 0/91گزارش کردهاند .ضریب آلفای کرونباخ در این مطالعه برای خرده مقیااس تعهاد شخصای
 0/89به دست آمد .همچنین قزلسفلو ،علی تبار ،میرزا و واشقانی فراهانی ( )1396ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه تعهد شخصی را  0/68و ضریب بازآزمایی آن را در فاصاله دوهفتاهای 0/67
گزارش دادند .همچنین روایی همگرایی پرسشنامه تعهد شخصی با مقیاس ساازگاری زناشاویی
با ضریب همبستگی  0/77نشان داده شد.
 .3پرسشنامه سبک دلبستگی .2این مقیاس توسط هزن و شیور ( )1987ساختهشده اسات.
این پرسشنامه دارای  15گویه است که به هر یاک از ساه سابک دلبساتگی ایمان ،اجتناابی و
دوسوگرا 5 ،گویه تعلق میگیرد .نمرهگذاری در مقیااس لیكارت از هرگاز (نماره  )0تاا تقریباا
همیشه (نمره  )4صورت میگیرد .هزن و شیور ( )1987پایاایی بااز آزماایی کال پرسشانامه را
 0/81و پایایی آلفای کرونباخ را  0/78گزارش دادهاند .پایایی آلفای کرونباخ ایان پرسشانامه در
پژوهش رحیمیان بوگر ،نوری ،عریضی ،انوری و فروغی مبارکه ( )1386برای کل آزمون ،سابک
1. Personal commitment questionnaire
)2. Adult Attachment Questionnaire (AAQ
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دوسوگرا ،سبک اجتنابی و سبک ایمن به ترتیب 0/81 ،0/83 ،0/75 ،و  0/77به دست آمد کاه
پایایی مطلوبی را نشان میدهد .همچنین ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد کاه باین نماره
آزمودنیها در سبک دلبستگی ایمن و زیر مقیاسهای مشكالت بین شخصی همبساتگی منفای
معنادار و با زیر مقیاس حرمت خود همبستگی مثبت معنادار وجود دارد (بشارت ،تیكدری نژاد،
بهرامی و رضازاده.)1391 ،
یافتهها
تعداد نمونه مورد مطالعه  372فرد متأهل بود؛ که از این تعداد  233نفر زن و  139نفر نیز مرد
بودند .میانگین سن شرکتکنندگان نیز ( )37± 7/42سال بود .از این تعداد شرکتکنندگان
تعداد  49نفر دارای مدرک دیپلم 67 ،نفر فوقدیپلم 151 ،نفر لیسانس 90 ،نفر فوقلیسانس و
 15نفر دارای مدرک دکتری بودند .همچنین میانگین مدت زمان ازدواج شرکتکنندگان در
این مطالعه ( )12±3/42سال بود.
جدول ( )1ضرایب همبستگی ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعهد زناشویی

میانگین

انحراف استاندارد

اطمینان بخشی

**0/65

45/13

10/68

باز بودن

**0/34

38/20

9/15

مدیریت تعارض

**0/48

26/81

6/08

تقسیم وظایف

**0/28

26/78

5/26

مثبت نگری

**0/37

11/19

2/28

نصیحت

**0/31

11/39

2/16

شبكه اجتماعی

0/001

11/05

2/58

سبک دلبستگی ایمن

**0/25

12/19

2/81

سبک دلبستگی دوسوگرا

**-0/46

6/40

3/24

سبک دلبستگی اجتنابی

**-0/39

7/76

2/93
**

P<0/05 P<0/01

*

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،بین اطمینان بخشی ( ،)r= 0/65باز بودن
( ،)r=0/34مدیریت تعارض ( ،)r=0/48تقسیم وظایف ( ،)r=0/28مثبت نگری (،)r=0/37
نصیحت ( ،)r=0/31سبک دلبستگی ایمن ( )r=0/25با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنیدار
و بین سبک دلبستگی اجتنابی ( )r= -0/39و سبک دلبستگی دوسوگرا ( )r=-0/46با تعهد
زناشویی رابطه منفی معنیدار مشاهده میشود.
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جهت بررسی و تبیین متغیرهای تأثیرگذار بر تعهد زناشویی ،از مدل رگرسیون خطی استفاده
شد .در خصوص پیشفرضهای رگرسیون خطی قابل ذکر است که برای بررسی نرمال بودن
متغیر وابسته از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده گردید که با  P=0/92نشان از توزیع
نرمال متغیر مالک است .برای بررسی خودهمبستگی (استقالل خطاها) نیز آزمون دوربین -
واتسون استفاده شد و چون آماره بین  1/5تا  2/5بود ،بنابراین نتیجه نشان دهنده عدم خود
همبستگی بین خطاهاست .در خصوص پیشفرض عدم رخداد پدیده هم خطی با توجه به این
که آماره عامل تورم واریانس بین ( )1>VIF>3بود ،در تحلیل حاضر پدیده مذکور وجود
نداشت.
جدول ( )2نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری گامبهگام برای پیشبینی تعهد زناشویی
متغیر
مالک

تعهد
زناشویی

متغیر پیشبین

Beta

R

Adj Rsq

Rsq CH

F CH

sig

اطمینان بخشی

0/65

0/65

0/42

0/42

275/58

0/001

دوسوگرا

-0/33

0/73

0/53

0/10

84/42

0/001

باز بودن

0/36

0/76

0/57

0/04

43/260

0/001

ایمن

0/12

0/77

0/59

0/01

13/97

0/001

مدیریت تعارض

0/08

0/77

0/59

0/005

4/75

0/03

اجتنابی

-/08

0/78

0/60

0/005

4/77

0/02

مثبت نگری

0/08

0/78

0/60

0/006

5/35
**

0/02

P<0/05 P<0/01

*

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان میدهد که
متغیرهای پیشبین اطمینان بخشی ،سبک دلبستگی دوسوگرا ،باز بودن ،سبک دلبستگی
ایمن ،مدیریت تعارض ،سبک دلبستگی اجتنابی و مثبت نگری پیشبینهای معناداری برای
متغیر مالک (تعهد زناشویی) هستند .همچنین متغیرهای تقسیم وظایف ،نصیحت و شبكه
اجتماعی ،نتوانستند تعهد زناشویی را پیشبینی کنند .مقادیر  Rو  Adjusted R Squareبه
ترتیب  0/78و  0/60بهدستآمدهاند ،یعنی  0/60درصد واریانس متغیر مالک (تعهد زناشویی)
توسط  7متغیر باال قابل تبیین است و متغیر پیشبین اطمینان بخشی ( )β=0/65بیشترین
نقش در پیشبینی تعهد زناشویی دارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی نقش راهبردهای حفظ رابطه و سبکهای دلبستگی در پیشبینی
تعهد زناشویی بود .یافتههای پژوهش نشان داد که بین خرده مقیاسهای راهبردهای حفظ
رابطه شامل اطمینان بخشی ،باز بودن ،مدیریت تعارض ،تقسیم وظایف ،مثبت نگری و نصیحت
با تعهد زناشویی رابطه مثبت معنادار و بین خرده مقیاس شبكه اجتماعی و تعهد زناشویی رابطه
معنیداری به دست نیامد؛ و اطمینان بخشی ،باز بودن ،مدیریت تعارض و مثبت نگری توان
پیشبینی تعهد زناشویی را داشتند .نتایج این بخش پژوهش با یافتههای پژوهش اگولوسكی و
بروئر ( ،)2013رامیرز ( ،)2008کانری و استفورد ( ،)1992داینتون و آیلور ( ،)2002استفورد،
داینتون و هاس ( )2000همسو است .در توضیح رابطه بین راهبردهای حفظ رابطه با تعهد
زناشویی میتوان اینگونه تبیین کرد که رابطه بین راهبردهای حفظ رابطه و تعهد زناشویی یک
رابطه دوسویه است ،به این دلیل که به خدمت گرفتن راهبردهای حفظ رابطه منجر به تعهد
زناشویی میشود و از سویی دیگر زوجین بر مبنای سطح تعهد خود با یكدیگر رفتار میکنند و
از راهبردهای حفظ رابطه استفاده میکنند (رامیرز .)2008 ،تعهد نقش مهمی در حفظ و
نگهداری روابط در بسیاری از موارد بازی میکند .وقتی سطح تعهد زناشویی باال باشد زوجین
سطوح باالیی از راهبردهای حفظ رابطه را به کار میبرند (استت و هامون .)2002 ،فینی ،نولر و
کاالن ( ) 1994نشان دادند که رفتارهای حفظ کننده رابطه میتواند بهعنوان مكانیزم اصلی در
رضایت از زندگی زناشویی باشد .رامیرز ( )2008گزارش کرده است که رضایتمندی از زندگی
زناشویی ،عشق و تعهد بهعنوان نتایج رفتارهای نگهدارنده رابطه هستند؛ همچنین این عوامل
خودشان نیز منجر به ادامه بهکارگیری رفتارهای نگهدارنده روابط میشوند.
اطمینان بخشای و دلگرمای دادن شاامل گفتگاوی مساتقیم باا همسار دربااره تعهدشاان و
تمایلشان به ماندن در رابطه میشود .زوجین با دلگرمای دادن باه همادیگر ،طارف مقابال را از
نگرانی ،اضطراب یا تردید در مورد اینكه همسرم در رابطه سرمایهگذاری میکند و باه آن اداماه
میدهد یا نه خاتمه میدهد .اطمینان بخشی هیجانهای منفی نسبت به رابطاه را کااهش مای
دهد و باعث طوالنی شدن رابطه میشود (نیمتز .)2011 ،همچنین توانایی برای مدیریت و حال
تعارضها به شكل سازنده میتواند یک ارتباط قوی را در روابط زوجهاا شاكل دهاد و زوجهاا را
برای ایجاد یک رابطه صمیمی و نزدیک کمک کند (ساموهانو .)2013 ،نتایج تحقیق نیاز نشاان
داد که باز بودن نقش مهمی میتواند در پیشبینی تعهد دارد .بااز باودن بار طباق نظار مونات
گومری ( )1981رفتار ارتباطی است که به اشاخاص بارای درک شادن توساط دیگاران کماک
میکند .در واقع باز بودن ،به اشتراک گذاشتن چیزهای هست که ما میدانیم ،چیزهایی که فكر
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میکنیم ،چیزهایی که احساس میکنیم و چیازی کاه شاما هساتید ،اسات (ایگاری .)2004 ،
بالطبع زوجینی که در چنین جوی زندگی میکنند روابط ماندگارتری خواهند داشت.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی رابطه
مثبت معنیدار ی و سبک دلبستگی اجتنابی و دو سوگرا با تعهد زناشویی رابطه منفی
معنیداری مشاهده میشود و سه سبک دلبستگی توان پیشبینی تعهد زناشویی را دارند .نتایج
این تحقیق با تحقیق محمودپور ،فرحبخش ،حسینی و بلوچ زاده (( ،)1397ایرنبرگ ،روبرتسون
و پرینگل ،)2012 ،جودی ( ،)2006پیستول و لورانس ( )1999و کارداکتز ( )2009همسو بود.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که فرد دارای سبک دلبستگی ایمن احساس میکند که
ارزشمند بوده و ارزش مراقبت شدن و توجه از سوی دیگران را دارد .بزرگساالن با سبک
دلبستگی ایمن تمایل دارند تا روابط رمانتیكشان را بهصورت شاد و مورد اعتماد توصیف کنند.
آنها قادرند که نسبتا آسان به دیگران نزدیک شوند و تمایل دارند که در تعامل با شریک
زندگیشان راحت باشند .شریکهای زندگی ایمن گرایش دارند تا تجارب رابطهشان را بیشتر
بهصورت مثبت توصیف کنند و طبیعی به نظر میرسد که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن
دارای تعهد باالیی باشند .افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی در الگوی فعالسازی درونی خود
به این تصمیمگیری شناختی رسیدهاند که خودشان ارزشمند و دوستداشتنی هستند ولی این
دیگرانند (همسر) که کار مراقبت و پاسخگری خود را انجام نمیدهند و در نتیجه دیدگاهی
منفی را در مورد دیگران شكل میدهند .این افراد در بزرگسالی از صمیمیت و نزدیک شدن به
دیگران هراس دارند و از آن دوری میکنند (کارداکتز.)2009 ،
همچنین افراد دارای سبک دلبستگی اضطرابی از تعهد پایینی در روابط زناشویی برخوردارند.
افراد دارای دلبستگی اضطرابی افرادی هستند که در الگوی فعالسازی درونی خود در مورد
ارزش خودشان شک دارند و ارزیابی مثبت از فرد دیگر (همسر خود) دارند و دائما به دنبال
اطمینان آفرینی مجدد بوده و خود را به خاطر مشكالت رابطه سرزنش میکند و از همه مهمتر
این افراد معموال هرگونه رفتار از همسر خود را نشانهای دال بر احتمال رها شدن از سوی وی
درک میکنند که شاید این ویژگی است که باعث میشود که نتوانند دارای تعهد باالیی نسبت
به همسر خود باشند .از محدودیتهای پژوهش حاضر محدود بودن نمونه و فقدان کنترل بر
دیگر عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی بود؛ ازاینرو پیشنهاد میشود که مؤلفههای دیگر مؤثر بر
تعهد زناشویی در یک نمونه بزرگتر مورد بررسی قرار گیرد تا توان تعمیم نتایج را افزایش دهد.
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موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری
رعایت شد .همچنین زمان تكمیل پرسشنامهها ضمن تأکید به تكمیل تمامی سؤالها،
شرکتکنندگان در مورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند .به
آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میماند و این امر نیز کامال رعایت شد.
سپاسگزاری
از همكاری مسئوالن و مدیران مدارس منطقه  5و  10تهران و همچنین تمامی شرکتکنندگان
در پژوهش تشكر و قدردانی میشود.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
بشارت ،محمدعلی ،.تیكدر نژاد ،آفریده ،.بهرامی احسان ،هادی ،.رضازاده ،سید محمدرضا (.)1391
نقش تعدیلکننده سبکهای دلبستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مشكالت
زناشویی ،دو فصلنامه مشاوره کاربردی.44-29 :)2(2 ،
رحیمیان بوگر ،اسحاق ،.نوری ،ابوالقاسم ،.عریضی ،حمیدرضا ،.مولوی ،حسین؛ و فروغی مبارکه،
عبدالرضا .)1386( .رابطه سبکهای دلبستگی بزرگسالی با رضایت و استرس شغلی در
پرستاران .مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران.157-148 :)2(13 ،
قزلسفلو ،مهدی ،.آقامیری ،نسیم ،.آقا میری ،نسترن؛ و همتی پویا ،سمیه .)1397( .ساختار عاملی،
پایایی و روایی مقیاس راهبردهای حفظ رابطه در زوجین شهر تهران .مجله سالمت اجتماعی،
216-207 :)3(5
قزلسفلو ،مهدی ،.سید علی تبار ،سید هادی ،.میرزا ،مژگان؛ و واشقانی فراهانی ،مریم.)1396( .
ساختار عاملی ،پایایی و روایی پرسشنامه مدل سرمایهگذاری در روابط بین زوجین .مجله
سالمت اجتماعی.66-57 :)1(5 ،
محمودپور ،عبدالباسط ،.فرحبخش ،کیومرث ،.حسینی ،به رزان؛ و بلوچ زاده ،الهام.)1397( .
پیشبینی تعهد زناشویی بر اساس شیوههای دلبستگی ،خودشفقتی و تحمل پریشانی .مجله
مشاوره و رواندرمانی خانواده(1 ،پیاپی .65-84 :)25
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 نقش.)1398(  حسین، مهدی؛ و داوودی، زارع بهرام آبادی،. حسین، حیدری،. آتنا،احسان نیارمی
 مجله.میانجیگری تمایزیافتگی خود در رابطه بین سبکهای دلبستگی با تعهد زناشویی
.705-714 :)4(17 ،تحقیقات علوم رفتاری
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پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه
کامال مخالفم

مخالف

تا حدودی مخالفم

.29
.30
.31

نه مخالفم نه موافق

.23
.24
.25
.26
.27
.28

تا حدودی موافقم

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

موافقم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

به همسرم میگویم که "دوستت دارم".
من عشقم را به همسرم نشان میدهم.
تصور میکنم که ازدواج ما آینده مطمئنی دارد.
به همسرم میگویم که چقدر برای من اهمیت دارد.
در مورد برنامههایمان برای آینده با همسرم صحبت میکنم.
به همسرم تأکید میکنم که به او متعهد هستم.
به همسرم نشان میدهم که چقدر برایم اهمیت دارد.
من در مورد وقایع آینده با همسرم صحبت میکنم (از قبیل بچهدار شدن،
سالگردهای مهم ،برنامههای دوران بازنشستگی و .)...
من همسرم را تشویق میکنم تا احساساتش را با من در میان بگذارد.
به سادگی به همسرم میگویم که چه احساسی درباره رابطهمان دارم.
در مورد ترسها و دلنگرانیهایم با همسرم صحبت میکنم.
آنچه را که از رابطهمان میخواهم یا نیاز دارم را آشکارا ابراز میکنم.
من دوست دارم گفتگوهای مکرری درباره رابطهمان داشته باشیم.
من احساساتم را بهراحتی ابراز میکنم.
درباره شرایط فعلی زندگیمان با همسرم صحبت میکنم.
وقتی که اشتباهی میکنم ،عذرخواهی میکنم.
من در چگونگی مدیریت اختالفاتمان همکاری میکنم.
من به همسرم گوش میدهم و تالش میکنم قضاوت نکنم.
من همسرم را درک میکنم.
در رابطه با همسرم بردبار و بخشنده هستم.
در تکالیفی که باید انجام شوند ،به اندازه برابر کمک میکنم.
من پیشنهاد انجام کارهایی را میدهم که وظیفه من نیستند( .من مسئولیتی در
برابرش ندارم).
کارهایی را که باید انجام دهیم را عادالنه قسمت میکنم.
من مسؤولیتهای مربوط به منزل را انجام میدهم.
من از وظایفم شانه خالی نمیکنم.
در رابطه با همسرم خوشرو و مثبت هستم.
من سعی میکنم وقتی که با هم هستیم شاد و باروحیه باشم.
من به همسرم چیزی را که فکر میکنم او باید در مورد مشکالتش انجام دهد را
میگویم.
در مورد اموری که در زندگی همسرم در جریان (تأثیرگذار) است ،نظر میدهم.
عالقهمندم که زمانی را با دوستان مشترکمان بگذرانیم.
من برای دوستان و بستگان مشترکمان اهمیت قائلم.
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***
پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور
تقریبا همیشه

اغلب وقتها

بعضی وقتها

به ندرت

 .1برایم مشكل است به دیگران دلبسته شوم
 .2برایم مشكل است به دیگران اعتماد کنم

هرگز

گویهها

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1
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 .3از این که به دیگران نزدیک شوم ،احساس ناراحتی میکنم
 .4از این که دیگران زیاد نزدیكم شوند ،احساس ناراحتی میکنم
 .5وقتی نیاز دارم با دیگران تعامل نمایم ،آنها قابل دسترس نیستند
 .6از این که به دیگران دلبسته شوم ،خوشحال میشوم
 .7وقتی نیاز دارم با دیگران تعامل نمایم ،در دسترس هستند
 .8از این که توسط دیگران طرد شوم ،نگران نیستم
 .9برایم راحت است با دیگران صمیمی و نزدیک شوم
 .10از این که دیگران به من دلبسته شوند ،خوشحال میشوم
 .11مطمئن نیستم بتوانم به دیگران دل ببندم یا دلبسته شوم
 .12از این که اعضای خانواده و سایر افراد دیگر مرا دوست ندارند ،نگرانم
 .13من دوست دارم با دیگران رابطه صمیمی داشته باشم ،ولی دیگران به رابطه صمیمی با من
تمایل ندارند
 .14از این که اعضای خانواده و سایر افراد دیگر تمایل ندارند در کنارم باشند ،نگرانم
 .15تمایل دارم با فرد دیگری پیوند یابم
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***
پرسشنامه تعهد شخصی
کامال مخالفم

مخالف

***

تا حدودی مخالفم

.6
.7

نه مخالفم نه موافق

.5

تا حدودی موافقم

.4

موافقم

.1
.2
.3

میخواهم رابطهمان مدت بسیار زیادی به طول بینجامد
در حفظ رابطه خود با همسرم متعهد هستم
اگر رابطهمان در آینده نزدیک به پایان برسد ناراحت
نخواهم شد
احتمالش هست که در طول یک سال آینده رابطهای را با
شخص دیگری آغاز کنم.
من حس میکنم شدیدا به رابطهمان وابستهام – احساس
میکنم پیوندی قوی با همسرم دارم.
میخواهم رابطهمان تا ابد ادامه پیدا کند.
من به آینده بلندمدت رابطهام گرایش دارم (برای مثال
بودن با همسرم را در چند سال آینده تصور میکنم).
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Prediction of marital commitment: Attachment style and
Relational Maintenance Behavior
Mehdi Ghezelseflo

1

Abstract
Aims: The aim of the present study was to examine the role of
relational maintenance behavior and attachment style in predicting
marital commitment. Method: The statistical population was all
people married in Tehran city that 372 married people (233 women
and 139 men) were selected by multiple cluster sampling. The data
collection instrument was Relational maintenance behavior measure
(Stafford, Dainton, & Haas, 2000), Adult attachment questionnaire
(Hazan, & Shaver, 1987), and personal commitment subscale from
The Investment Model Scale (Rusbult, Martz & Agnew, 1998).
Result: The results showed that there is a significant positive
relationship between subscale assurance, openness, conflict
management, share task, positivity, advice, and secure attachment
with marital commitment and there is a significant negative
correlative between avoidance and anxiety attachment style with
marital commitment. Also, multiple regression analyses showed that
four subscales relational maintenance behavior (assurance, openness,
conflict management, and positivity) and attachment style (secure,
avoidance and anxiety) can predict marital commitment (P=0.05).
Conclusion: According to these findings, can conclude that relational
maintenance behavior and attachment style impact marital
commitment.
Keywords: relational maintenance behavior, attachment style,
marital commitment
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