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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: Promotes secure attachment, caring behaviors and 

tolerance with the spouse. These behaviors play a role in increasing 

marital adjustment and invigorating marital life. 

Materials and Methods: The aim of this study was to investigate 

marital modeling and intimacy based on attachment styles and 

thematic relationships mediated by coping styles. The research 

method of this study is descriptive-survey-correlation; The 

statistical population of this study included students studying and 

married in Islamic Azad universities of Tehran province who had 

been married for at least 2 years. Using Cochran's formula, 385 

people were selected by convenience sampling method and were 

assigned to Thompson and Walker Intimacy Questionnaire 

(OMEIS-2), Collins and Reed Attachment Style Questionnaire 

(RAAS), Bell Thematic Relationship Questionnaire (BORRTI) and 

Coping Style Questionnaire. Lazarus (1988) answered and 

correlation test, regression analysis and structural equation 

modeling were used. EMOS software and version 26 of SPSS 

software were used for statistical tests. 

Findings: The results showed that according to Baron-Kenny 

algorithm, since the path of coping styles to marital intimacy is 

significant, it can be concluded that coping styles have a partial 

mediating role. The whole model explains 2.2% of marital intimacy. 

Problem-oriented coping 2.4% and emotion-oriented coping 4.5% 

explain marital intimacy. Marriage based on thematic relationships 

showed that the fit indices of the indirect effects model are better 

than other models. The Acaic Index (AIC) also shows that the 

indirect effects model is almost more economical than other models. 

Conclusion: The results of the study showed that the model of 

marital intimacy based on attachment styles and thematic 

relationships is mediated by appropriate styles of coping styles. 
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براساس  ییزناشو تیمیصم یابیمدل  یبررس

 یرگییانجیبا م یو روابط موضوع یدلبستگ یهاسبک

 یامقابله هایسبک

 ، 1گتابی زادهشهرام نعمت
و مشاوره، دانشکده علوم  یگروه روان شناس ،یدکتر یدانشجو
  .رانیتهران، ا، یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم ،یانسان

 
 ، *2یریوز شهرام
 ،یو علوم اجتماع یدانشکده روان شناس ،یگروه روان شناس، اریدانش

 .مسئول( سندهی. )نورانیتهران، ا، یواحدرودهن، دانشگاه آزاد اسالم
 

   3یکاشان یلطف فرح
 ،یو علوم اجتماع یدانشکده روان شناس ،یگروه روان شناس ،اریدانش

 .رانیتهران، ا، یواحدرودهن، دانشگاه آزاد اسالم
 

 چکیده
یو مدارا با همسررا ارتقا م یمراقبت یرفتارها من،یا ی:  دلبستگهدف
به  بخشی و نشاط ییزناشو یسازگار شیرفتارها در افزا نی. ادهد
 .نقش دارد ییزناشو یزندگ

 تیمیو صم یابیمدل یپژوهش با هدف بررس نی:  اها روشمواد و 
با  یو روابط موضوع یدلبستگ یهابراساس سبک ییزناشو

مطالعه  نیا قیانجام شد. روش تحق ایمقابله هایسبک یریگیانجیم
 نیا یاست؛ جامعه آمار یهمبستگ -یشیمایپ -یفیاز نوع توص

آزاد  هایاهو متأهل دانشگ لیدر حال تحص انیپژوهش شامل دانشجو
 گذشته هاسال از ازدواج آن2استان تهران بودند که حداقل  یاسالم
نمونه روش به نفر 385 برابر کوکران فرمول از استفاده با و. بود
 زناشوییمتیصم یهادر دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه یرگی

 نزیلکو ی، پرسشنامه سبک دلبستگ(OMEIS-2) تامپسون و واکر
و  (BORRTI) بل ی، پرسشنامه روابط موضوع(RAAS) دیو ر

( پاسخ دادند و از آزمون 1988الزاروس ) یاپرسشنامه سبک مقابله
 یبه روش معادالت ساختار سازیو مدل ونیرگرس لیتحل ،یهمبستگ

و  EMOS افزاراز نرم یآمار هایاستفاده شد. جهت انجام آزمون
 .دیاستفاده گرد SPSS  افزارنرم 26نسخه 

ه از آنجا ک ،یکن-بارون تمیها نشان داد طبق الگور افتهی:   هاافتهی
 توانیاست، م داریمعن یزناشوئ تیمیمقابله به صم یهاسبک ریمس
دارند.  یجزئ یگریانجیمقابله نقش م یهاگرفت که سبک جهینت

. مقابله کنندیم نییرا تب یزناشوئ تیمیدرصد صم 2/2کل مدل 
 تیمیدرصد صم 5/4مدار  جانیدرصد و مقابله ه 4/2مساله مدار 

ینشان م زین (AIC) کی.. شاخص آکائکنندیم نییرا تب یزناشوئ
 رگید یهامقتصدتر از مدل با  یتقر میمستق ریکه مدل اثرات غ دهد

 تیمیصم ینیب شیپ ریمس لیبرازش مدل تحل یهااست و شاخص
 رازشب یهانشان داد که شاخص یبراساس روابط موضوع یزناشوئ

است. شاخص  گرید هایبهتر از مدل میرمستقیمدل اثرات غ
 ابیتقر میرمستقیکه مدل اثرات غ دهدینشان م زین (AIC) کیآکائ

  .اس گرید یهامقتصدتر از مدل
 تیمیحاصل از پژوهش نشان داد، مدل صم جی:  نتایرگیجهینت

یانجیبا م یو روابط موضوع یدلبستگ یهابراساس سبک ییزناشو
 .برازش مناسب است یدارا ایمقابله یها-سبک یرگی
 
روابط  ،یدلبستگ یهاسبک ،ییزناشو تیمی:  صمها واژه دیکل

 یامقابله یهاسبک ،یموضوع

 10/02/1399تاریخ دریافت: 
 11/05/1399تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولshahram.vaziri@gmail.com 

 مقدمه
عشق از مهمترین  و توام با ای پایدار و صمیمیبه برقراری رابطه نیاز

دهد. دالیلی است که زن و مرد را به سمت انتخاب و ازدواج سوق می
دوام رابطه صمیمانه توسط پیوندهای هیجانی خاصی تقویت  ایجاد و

تشابه و رابطه شخصی عاشقانه  شود. صمیمیت، احساس نزدیکی،می
 دیگر است و مستلزم شناخت و درك عمیق فردیا هیجانی با شخص 

دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منبع تشابه 
داشتن روابط صمیمانه در زندگی زناشویی . رودو نزدیکی به کار می

( 1) زندگی آنهاست و خانوادگی افراد مهمترین چالش عاطفی در
کند، قادر تجربه می فردی که میزان صمیمیت باالتری در روابط

تری در روابط عرضه کند و نیازهای است خود را به شیوه مطلوب
 (.2) به شکل موثرتری به شریک و همسر خود ابراز نماید خود را

سازی شده مفهوم به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی صمیمیت،
هیجانی و اجتماعی نیرومندی است  -های عاطفیاست و دارای جنبه

ت . با از دسگیردرضایت خاطر و عشق شکل می، پایه پذیرشکه بر 
رود. های پیوند زناشویی از بین میحلقه رفتن صمیمیت یکی از

نیست، بلکه یک نیاز اساسی و  صمیمیت تنها یک تمایل یا آرزو
 واقعی بوده و مفهوم وسیعی دارد که شامل خودافشایی، رابطه و

(.که با ارتباط 3) عقلی استرضایت جنسی، نزدیکی هیجانی، بدنی و 
توان صمیمیت را افزایش داد و این مساله نشان دهنده این سازنده می
نقش ارتباط مؤثر در پویایی و سالمت زوجین و تعالی است که 

نوع تعامالت زوجین در محیط . خانواده بدیهی و انکارناپذیر است
به  ،دارد زندگی با کیفیت احساس خوشبختی آنها رابطه مستقیم

ه، تواند پیوندها را تضعیف کردارتباط غیر اثربخش نیز میطوریکه، 
 . را به وجود آورد اعتمادی و نفرت بی

 لذت رابطه زناشویی یک رابطه پایدار و صمیمی و منبع حمایت و
 بودن و زناشویی موجب احساس شاد رابطه افراد است. رضایت از

 هسته اصلی جامعهزوجین می شود. خانواده که  ایجاد صمیمیت در
 متغیرهای یکی از(. 4) می باشد با برقراری رابطه زناشویی موفق است

ای است کـه زوجین های مقابلهموثر بر رضایت در زندگی، سبک
محیط زندگی خود به کار می برای رویارویی با فشارهای روانی

سبک فاده ازتگیرند. گزارش برخی ازمحققان مبنی بر اهمیت اس
ای در کاهش مشکالت زناشویی این مسئله را درخور همقابل های

ای تغییرات دائمی شناخت و های مقابلهسبک. توجه نموده است
مدیریت نیازهای بیرونی و درونی خاصی  های رفتاری جهتتالش
 آیندهای شخصی زیاد به دست میکه به دشواری و با تالشاست 

(5.) 
عاطفی،  ارایه شده از طالقهای موفق در تفاوت با مفهوم در ازدواج

تبادل و ارضای متقابل نیازهای صمیمیت زوجین در حد قابل قبول و 
شود، تا آنجا تحکیم روابط محبت آمیز بین آنها می انتظار موجب

های موفق، ایجاد صمیمیت توان گفت یکی از اصول در ازدواجکه می
ی الگو طور کلی در روابط زناشویی، به صورت (. به6) زوجین است
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 -های عاطفیمفهوم سازی شده است که جنبهرفتاری بسیار مهمی
نیرومندی دارد و بر پایه پذیرش، رضایت خاطر  هیجانی و اجتماعی
 (.6) گیردو عشق شکل می

فکری، هیجانی و  هایای در واقع عبارت از تالشهای مقابلهسبک
ظور به منرو شدن با فشارهای روانی  به رفتاری فرد است و هنگام رو

کردن، تحمل کردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار  غلبه
ای مطرح های مقابلهلذا؛ آنچه با عنوان مهارت. شوندگرفته می

 (.8) است های برخورد با مسائلشود، روشمی
با توجه به ارتباطی که در ادبیات بین الگوهای ارتباطی، صمیمیت، 

در واقع، اعمال هرگونه بد رفتاری های دلبستگی وجود دارد، سبک
در بزرگسالی مانند بد رفتاری جسمانی، عاطفی، جنسی، غفلت 

تواند موجب بروز تبعات و ( می9ورزیدن و خشونت خانگی )
های روانی در زندگی مشترك شود. بسیاری از این رفتارها در آسیب

گی تباشد. در پی آن سبک دلبسواقع نشانگر بد رفتاری در کودکی می
د تواننای هستند که میو روابط موضوعی از فرآیندهای رشدی اولیه

(. متغیر روانشناختی تاثیر 10متاثر از بد رفتاری  با کودکان باشند )
گذار دیگر در عدم صمیمیت بزرگسالی وجود دارد، سبک دلبستگی 

 1ثاینزور است. سه سبک مهم دلبستگی براساس نتایج آزمایشات
اجتنابی( و  -ن، سبک دلبستگی اجتنابی )اضطرابیشامل دلبستگی ایم

 باشد. دوسوگرا( می-سبک دلبستگی دوسوگرا )اضطرابی
دلبستگی بزرگساالن را به عنوان روابط دوبه   2شلدون، کلر و وست

دانند که در کنار یک شخص ویژه دست یافتن به احساس دویی می
  4شاورو  3(. براساس نظرات هازین11ایمنی را در پی دارد )

های اجتماعی و توانایی بزرگساالن ایمن از اعتماد به نفس، مهارت
به نسبت پایدار و رضایت بخش برقراری روابط عاطفی و صمیمی

(. بزرگساالن اجتنابی ممکن است عالقمند به 12برخوردارند )
باشند اما در هر حال از این نوع برقراری روابط عاطفی و صمیمی

 و درازند و تمایلی به برقراری روابط صمیمیروابط ناراضی هست
های اصلی افراد مدت ندارند. عدم اعتماد به خود و دیگران از ویژگی

های باشد. نداشتن اعتماد به خود، توان رویارویی با موقعیتنا ایمن می
شناختی را بر فرد ناایمن دهد و درماندگی روانتنش زا را کاهش می

ایمن، یک منبع درونی است که سالمت کند. دلبستگی تحمیل می
کند، در حالی که های تنش حفظ میروان شناختی را در طول دوره

تواند (. این امر می13نبود منبع ایمن، مشکالت عاطفی را در پی دارد )
متاثر از عدم عزت نفس کافی در این افراد و ناشی از بدرفتاری با 

د توانیرهای دیگر که میآنان در دوران کودکی باشد. از جمله متغی
با الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در ارتباط باشد، روابط 

 باشد.موضوعی می
بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کننده یک  روابط موضوعی

واقعه است. به عبارت دیگر، طرح کلی از عناصر برجسته یک واقعه 
اوایل زندگی گویند. بسیاری از روابط در می را روابط موضوعی

دهند و خودشان را به گیرند، به حرکت خود ادامه میشکل می
عمیقا با  کنند، روابط موضوعیتجارب بعدی زندگی تحمیل می

_________________________________ 
1 . Ainsworth 
2 . Sheldon- Keller ,West 
3.  Hazan 

باورهای فرد راجع به خود و محیط پیرامونش گره خورده اند و 
توانند مثبت، منفی، سازگار یا ناسازگار باشند. روابط موضوعی، می
شناختی هستند که در ابتدای رشد و تحول در  های هیجانی والگو

ی شوند. ریشه تحولاند و در سیر زندگی تکرار میذهن شکل گرفته
در تجارب دوران کودکی نهفته است. سه عامل  روابط موضوعی
(. 14وجود دارد )  5گیری آنها بر اساس نظر یانگموثر در شکل

وقایع  باعث تحریف و سوء برداشت از درواقع روابط موضوعی
و  ها نشان داده است که بین روابط موضوعیشوند. پژوهشمی

های ناسازگار اولیه و اختالالت رفتاری رابطه معناداری طرحواره
 وجود دارد. 

روابط  روابط موضوعی بر کنترل عواطف زوج تاثیر زیادی دارد
موضوعی به الگویی اشاره دارد که فرد به طور ناخودآگاه در روابط 

ای مهم است که به گیرد. رابطه ی زناشویی، عرصهکار میخود به 
دلیل ماهیت پیچیده خود، الگوی روابط موضوعی فرد را فعال می
کند. این الگو در دوران کودکی در ارتباط با مراقبان اولیه شکل می

 (.15)شود تر میگیرد و به مرور پیچیده
ادی توجیه میشناسی روانی فرد را تا حد زیروابط موضوعی، آسیب

اصطالح موضوع هم به شخص در دنیای واقعی و هم به تصویر  کند
های اولیه فرد با موضوعدرونی شده آن شخص اشاره دارد. تعارض

های اولیه در دوران کودکی همراه با خلق حاکم در این رابطه درونی 
  .شودیم تکرار شده و بعدها در ارتباط با افراد جدید

 کامل،ت هینظر و یکردارشناس نهیزم در خود یآگاه به توجه بای بالب
 یتکامل دگاهید با توانیم را موضوعی روابط هینظر که افتیدر

 بود قدمعت قاطعانه یبالب نموده و نظریه دلبستگی را طرح کرد. ادغام
 برمهمی ریتاث رند؛یگیم شکل یکودک در که ییهایدلبستگ
 ارهب نیا در یبالب مشاهدات از یدلبستگ هینظر .دارند یبزرگسال
 داج خود یاصل کننده مراقبت از یوقت ها بچه که گرفت سرچشمه

 سه یبالب. دهندیم نشان واضح یهاواکنش رشته کی شوند،یم
 ابتدا کودکان. داد قرار مشاهده مورد را ییجدا اضطراب نیا مرحله

 در کنند،یم هیگر دارد، قرار دید از دور هاآن کننده مراقبت که
 مراقبت و دهندیم خرج به مقاومت گرانید توسط شدن آرام برابر
 (.16) کنندیم جستجو را خود کننده

هد. ددلبستگی ایمن، رفتارهای مراقبتی و مدارا با همسر را ارتقا می
ی بخشی به زندگ در افزایش سازگاری زناشویی و نشاط این رفتارها

آن را به صمیمیت زناشویی توان (. از جمله می17)زناشویی نقش دارد
 ایهای مقابلههای دلبستگی، روابط موضوعی و  سبکبه سبک

مرتبط دانست، با توجه به فراگیر شدن طالق عاطفی و هیجانی و 
مشکالت زوجین و با توجه به اینکه به عنوان یک معضل اجتماعی 

نماید، سالمت خانواده، فرد و همچنین سالمت جامعه را تهدید می
 رورت احساس شد تا تحقیقی در این زمینه و با عنوان رابطهاین ض
در  ایهای مقابلههای دلبستگی، روابط موضوعی و سبکسبک

در زوجین انجام پذیرد؛ تا بتوان از نتایج آن در  صمیمیت زناشویی
استفاده نموده و  صمیمیت زناشوییجهت شناخت عوامل مرتبط با 

4 . Shaver 
5 . Young 
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  محوریت سالمت فصلنامه سبک زندگی با

ای هزوجین براساس سبک ،صمیمیت زناشوییبتوانیم با تببین 
تا حد زیادی علل این اختالل را صمیمیت زناشویی در  ایمقابله

با  برداریم.بررسی کرده و در راستای درمان این اختالالت قدمی
های توجه به ارتباطی که در ادبیات بین صمیمیت زناشویی، سبک

شود، ای مشاهده میهای مقابلهدلبستگی، روابط موضوعی و سبک
های یابی صمیمیت زناشویی بر اساس سبکاین پژوهش، مدل هدف

ی در اهای مقابلهدلبستگی و روابط موضوعی با میانجیگری سبک
 استان تهران بود.های آزاد اسالمی میان دانشجویان دانشگاه

 

 مواد و روش ها
 همبستگی است. -پیمایشی -روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی

ژوهش شامل دانشجویان در حال تحصیل و متأهل جامعه آماری این پ
سال از ازدواج  2استان تهران بودند که حداقل های آزاد اسالمی دانشگاه

نفر به روش  385ها گذشته بود که با استفاده از فرمول کوکران برابر آن
 گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند.نمونه
 

 ابزار پژوهش
مقیاس : (OMEIS-2پرسشنامه صمیمت زناشویی تامپسون و واکر ). 1

تهیه شده است. این  1983صمیمیت توسط واکر و تامپسون در سال 
صمیمیت  و مهر سنجیدن برای که است سوالی 17 ابزار یکپرسشنامه 

 تر است که چندینتدوین شده است. این مقیاس جزئی از یک ابزار بزرگ
گیرد اما توسط تهیه کنندگان آن )الکسیس جی. میبعد صمیمت را در بر 
که  ( به صورت مقیاس مستقلی گزارش شده است1واکر و لیندا تامپسون
میزان همبستگی این پرسشنامه با  .درجه ای است 5به صورت لیکرت 

( در پژوهش 2RDASمقیاس کیفیت روابط زناشویی اسپنیر )
آمده است و نتایج  به دست 71/0  الکسیس، واکر و لیندا تامپسون

( ساختار تک عاملی آن را با CFAتحلیل عاملی تائیدی )
 های برازش عالی برای جامعه ایرانی تایید نموده است. شاخص

زوج در  100ثنایی ضریب پایایی این پرسشنامه را براساس داده های 
(. مقیاس صمیمیت با ضریب آلفای 18بدست آورده است ) %96اصفهان 

 (.19)از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است  97/0تا  91/0
از طریق اجرای اطالعاتی درباره ی ثبات آزمون گزارش نشده است.

با مقیاس صمیمیت زناشویی ضریب همبستگی دو  همزمان این پرسشنامه
بدست آمد  %58پرسشنامه محاسبه شد. ضریب همبستگی محاسبه شده 

ژوهش نتیجه بدست آمده از پ(.19) که نشان دهنده اعتبار این مقیاس است
نادری مقدم بیانگر این است که بین صمیمیت زوجین و مدت ازدواج 

که این رابطه   =648/0rدارد  همبستگی معناداری با جهت مثبت وجود
ر استفاده از روش بازآزمایی و اجرای د.معنادار است 01/0در سطح 

نفر از دانشجویان با فاصله زمانی سه هفته ضریب  30پرسشنامه روی 
ضریب آلفای بدست آمده . 95/0همبستگی بدست آمده برابر است با 

 (.20) بود که بیانگر همسانی درونی خوب این مقیاس است 94/0
نظریه : 3(RAASپرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید ). 2

دارد های دلبستگی توسط جان بالبی مطرح شد. این نظریه بیان میسبک

_________________________________ 
1 . Alexis G. Walker and Linda Thompson 
2 . Revised Dyadic Adjustment Scale 
3 Revised adult attachment scale 

ن دهد و ایکه روابط اولیه مادر با کودك سبک دلبستگی را شکل می
دهد. چهار سبک دلبستگی در تمام طول زندگی اثرات خود را نشان می

تند از: سبک دلبستگی ایمن، ردارد که عبا دگی وجونوع سبک دلبست
سبک دلبستگی آشفته، سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی 

  .دوسوگرا
پرسشنامه 4بر اساس نظریه هازان و شاور  1990کولینز و رید در سال 

را تهیه کردند. این پرسشنامه  (RAAS) سبک دلبستگی کولینز و رید
آیتم کاهش  18به  1996بود که در سال  5تا  0بین ماده  21در ابتدا دارای 

بدست آوردند.  80/0یافت. کولینز و رید پایایی این پرسشنامه را باالی 
با استفاده از روش آزمون مجدد نشان  1380در سال پاکدامن همچنین 

 (.21قابل اعتماد است ) 95/0که این آزمون در سطح  ندداد
بل بخشی  عیپرسشنامه روابط موضو5پرسشنامه روابط موضوعی بل .  3

گزینه ای روابط موضوعی و واقعیت سنجی بل  90از پرسشنامه 
(BORRTIاست. پرسشنامه روابط موضو )بل هم برای جمعیت  عی

های بسیاری در بالینی و هم غیربالینی استاندارد شده است و در پژوهش
ه کار نی بهای روابینی آسیبحوزه روابط بین فردی و در تشخیص و پیش

 کار سنجش در (BORRTIبل ) عیمقیاس روابط موضو رفته است.
 پیشتر هک دارد ریشه( آزمایی واقعیت و موضوعی روابط کیفیت) ایگو کرد

در  بل موضوعی روابط و همکاران  شکل گرفته بود. آزمون 6بلک توسط
اصل برای اندازه گیری اثرات بالینی درمان روانکاوی دراز مدت برای 

های پژوهشی در آسیب اسکیزوفرنیا طراحی شد، اما در بسیاری از زمینه
بالینی  های نظری وتبیین برد یافته است.رشناسی روانی و رفتار بهنجار کا

های روشن و که دیدگاه روابط موضوعی را به کار برده اند، فرضیه
های مختلف آسیب شناختی )مانند اسکیزوفرنیا، برای موقعیتمهمی
-فراهم کرده (دگی، خودشیفتگی و اختالل شخصیت مرزیافسر

 که است ماده 45 دارای BORRTI بل عیاند.پرسشنامه روابط موضو
 چهارخرده طریق از و شودمی داده پاسخ آن به غلط و صحیح صورت به

 هخرد این دهد.می ارائه موضوعی روابط از معتبری و دقیق ارزیابی مقیاس،
فایتی کستگی ناایمن، خودمیان بینی، بیبدل بیگانگی،: عبارتنداز هامقیاس

بل به این عی گویی به پرسشنامه روابط موضوپاسخ یاجتماعی. نحوه
آزمودنی برای هر یک از  ،است که بر مبنای راهنمای ارائه شده صورت
برحسب کلید  ؛ وکندپاسخ صحیح یا غلط را انتخاب می، سواالت

گیرد و برای برخی دیگر گزینه پرسشنامه، گزینه صحیح نمره یک می
گیرد. جمع نمرات سواالت مربوط به هر خرده مقیاس غلط نمره یک می

 سازد. ها مشخص مینمره رد را در هر یک از آن
بل  یبل و همکاران درباره پایایی و روایی پرسشنامه روابط موضوع

ابزار از این جهت که قادر به تفکیک جمعیت  گزارش نمودند که این
اشد و بباشد، از درجه باالیی از اعتبار تفکیکی برخوردار میبالینی می

-همچنین از لحاظ همبستگی باالی آن با دیگر ابزارهای سنجش آسیب

پذیری روانی، اعتبار همزمان قابل قبولی را برای آن برآورد نموده اند. در 
بل، اختالل  عیاده از پرسشنامه روابط موضوپژوهشی دیگر با استف

شخصیت مرزی را از نظر الگوهای مخرب روابط موضوعی، از دیگر 
ها که شامل بیماران مبتال به اختالالت خلقی و اسکیزوفرنیا بود، گروه

4 Hazan & Shaver 
5 BORRTI 
6 . Belack 
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 یعمتمایز کردند. بررسی مقدماتی روایی و پایایی پرسشنامه روابط موضو
ها ضریب آلفای صورت گرفته است. آنبل توسط هادی نژاد و همکاران  

کفایتی اجتماعی، خودمحوری، دلبستگی ناایمن و کرونباخ را برای بی
گزارش کردند. همچنین،  85/0و  74/0، 74/0، 68/0بیگانگی به ترتیب 

-SCL-90 سوالی عالئم فرم بازنگری شده 90همبستگی بین سیاهه 

R  بود 68/0 تا 31/0 بین پرسشنامه این هایمقیاس خرده و. 
جهت بررسی راهبردهای : (1988ای الزاروس )پرسشنامه سبک مقابله. 4

د استفاده ش  ای الزاروس و فولکمنمقابله از پرسشنامه راهبردهای مقابله
سنجد. این الگوهای ای را میمقابله سوال دارد. و هشت راهبرد 66که 

ایت اجتماعی، مدار )جستجوی حمهای مسئلههشتگانه به دو دسته، روش
 پذیری، حل مدبرانه مسئله و ارزیابی مجدد مثبت( و هیجان مدارمسئولیت

م اجتناب( تقسی -گر، دوری جویی، خویشتن داری و گریز)مقابله رویاروی
 زینهگای لیکرت است که اند. این پرسشنامه دارای مقیاس چهارگزینهشده
 1 را با عدد «امکار برده تا حدودی به»و گزینه، 0 با عدد «امبه کارنبرده»

زیاد به کار »و گزینه  2را با عدد«ام بیشتر مواقع به کار برده»و گزینه
 نمره گزاری می کنند . 3 را با عدد «امبرده

گیرد. گذاری این پرسشنامه به دو روش خام و نسبی صورت میهنمر 
ای برای هر یک از هشت نوع نمرات خام توصیف کننده تالش مقابله

های آزمودنی به مواد تشکیل دهنده مقیاس قابله است و مجموع پاسخم
نسبت تالشی که در هر نوع مقابله صورت گرفته  ،باشد. نمرات نسبیمی
ن و الزاروس در یک تحقیق پایایی به روش مکند. فولکتوصیف می را

برای روش  61/0های آن را از ، پایایی خرده مقیاس75/0همسانی درونی 
اند. برای ارزیابی مجدد مثبت گزارش کرده 79/0دوری جویی تا مقابله 

(، در یک تحقیق پایایی این پرسشنامه را با روش همسانی 22) آقایوسفی
 66این پرسشنامه شامل  گزارش کرده است. 80/0درونی، آلفای کرونباخ 

ای از هر مقیاس شامل مجموعه .سنجدای را میمقیاس مقابله 8ماده بوده و 

-: جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیتازباشد که عبارتندالت میسوا

پذیری، حل مدبرانه مساله، ارزیابی مجدد مثبت، مقابله رویاروگر، دوری 
 اجتناب. - گزیده و داری )خود مهارگری(جویی، خویشتن

در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی، 
متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار ارائه گردید. در ای از خالصه

های آماری انجام شد. با توجه به ماهیت موضوع، بخش استنباطی آزمون
در این مطالعه از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدلسازی به روش 

افزار های آماری از نرممعادالت ساختاری استفاده شد. جهت انجام آزمون
AMOS  وSPSS  استفاده گردید.  26نسخه   

 
 هاافتهی

فصل حاضر از دو بخش تشکیل شده است. ابتدا تحلیل مقدماتی 
، بط موضوعیاهای مقابله، روهای دلبستگی، سبکمتغیرهای سبک

های صمیمیت زناشوئی و الگوهای ارتباطی با استفاده از شاخص
 و غربال سازیتوصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و بعد آماده

-اصلی مدل هایها بررسی شدند. در این مرحله مفروضهکردن داده

یابی تحلیل مسیر شامل مقادیر گم شده، نرمال بودن، خطی بودن، 
های همخطی بودن  مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم مدل

یابی معادالت ساختاری  همزمان انجام شدند. از گیری و  مدلاندازه
های متعدد روائی و پایائی مناسبی ها در پژوهشمونجا که این آزآن

اند و از طرف دیگر به منظور محاسبه اثرات دو به دوی را نشان داده
یابی از روش تحلیل مسیر با مستقیم و جزئی متغییرها، برای مدل

های ری سبکگمتغیرهای مشاهده شده استفاده شد. اثرات میانجی
هیجان مدار و مساله مدار به طور مقابله به تفکیک سبک مقابله 

 کنی آزمون شدند. –گانه انجام و از طریق الگوریتم بارون اجد
 26نسخه  SPSSو  AMOSمحاسبات با استفاده از نرم افزار 

 انجام شدند.
 

 های توصیفی نمرات گروه در متغیرهای پژوهششاخص. 1جدول 
 کشیدگی کجی K-S S-W انحراف معیار میانگین متغییر

 665/0 231/0 **986/0 **052/0 987/6 66/56 مساله مدار
 394/0 -088/0 **995/0 **047/0 720/6 67/66 هیجان مدار

 -120/0 -010/0 997/0 040/0 041/7 19/62 صمیمیت زناشوئی
 -185/0 -367/0 **950/0 **169/0 485/1 80/7 دلبستگی ناایمن

 -218/0 -202/0 **956/0 **140/0 477/1 80/7 بیگانگی
 -385/0 -264/0 **957/0 **140/0 604/1 96/6 بی کفایتی اجتماعی

 -151/0 -309/0 **956/0 **151/0 548/1 95/13 محوریخود 
 -214/0 -229/0 **986/0 **064/0 656/3 58/19 دوسوگرا
 -444/0 -019/0 **988/0 **068/0 392/3 68/19 اجتنابی
 074/0 163/0 **989/0 **089/0 191/3 97/19 ایمن

های توصیفی نمرات گروه در متغیرهای پژوهش را شاخص 1جدول
دهد. میانگین و انحراف معیار نمرات گروه در مقابله مساله نشان می

؛ در مقابله هیجان مدار 987/6و  66/56مدار به ترتیب برابر با 
؛ در 041/7و  19/92؛ در صمیمیت زناشوئی کل  720/6و  67/66

؛ در بیگانگی 477/1و  80/7موضوعی  بعد دلبستگی نا ایمن روابط
و در خود  604/1و  96/6کفایتی اجتماعی ؛ در بی 477/1و  80/7

است. در بعد دو دلبستگی دوسوگرا  548/1و  95/13محوری 
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  محوریت سالمت فصلنامه سبک زندگی با

و در بعد ایمن  392/3و  68/19؛ در بعد اجتنابی 656/3و  58/19
 است.  191/3و  97/19

 های دلبستگیبینی صمیمیت زناشوئی براساس سبکهای برازش مدل تحلیل مسیر پیششاخص. 2ل جدو
 df2 X GFI CFI NFI RMSEA AIC/ های برازششاخص

 473/55 083/0 277/0 321/0 971/0 497/3 مدل اثرات کل
 318/44 096/0 901/0 884/0 996/0 318/4 مدل اثرات میانجی

 470/44 067/0 760/0 773/0 991/0 617/2 مدل اثرات غیرمستقیم

های دیگر است. های برازش مدل اثرات میانجی بهتر از مدلشاخص
دهد که مدل اثرات میانجی ( نیز نشان میAICشاخص آکائیک )
 های دیگر است.تقریبا کمتر از مدل

 

 
 های مقابله ای با صمیمیت زناشوئیهای دلبستگی از طریق سبکضرایب تحلیل مسیر ارتباط سبک. 3جدول 

 b B S. E C.R متغییرها
 **091/3 096/0 169/0 312/0 هیجان مدار←دلبستگی دوسوگرا
 787/0 100/0 041/0 079/0 هیجان مدار ←دلبستگی اجتنابی

 **-726/2 112/0 -141/0 -306/0 هیجان مدار ←دلبستگی ایمن

 -182/1 114/0 -067/0 -146/0 مساله مدار←دلبستگی ایمن
 839/0 102/0 -011/0 -021/0 مساله مدار ←دلبستگی اجتنابی
 **824/2 097/0 148/0 274/0 مساله مدار ←دلبستگی دوسوگرا

 617/0 054/0 033/0 033/0 صمیمت زناشوئی←هیجان مدار
 -232/1 053/0 -065/0 -065/0 صمیمت زناشوئی←مساله مدار

 091/0 101/0 005/0 009/0 صمیمت زناشوئی ←دلبستگی دوسوگرا
 -066/1 116/0 -057/0 -124/0 صمیمت زناشوئی ←دلبستگی اجتنابی
 *189/2 103/0 114/0 225/0 صمیمت زناشوئی ←دلبستگی ایمن

دلبستگی دوسوگرا  و ایمن رابطه دهد که نشان می 3جدول شماره 
داری با مقابله هیجان مدار سبک دلبستگی ایمن رابطه مستقیم معنی
داری با سبک مقابله مساله مدار دارند. دلبستگی ایمن رابطه معنی
نی، از ک–داری با صمیمیت زناشوئی دارد. طبق الگوریتم بارونمعنی
دار زناشوئی معنیهای مقابله به صمیمیت جا که مسیر سبکآن

های مقابله نقش میانجیگری توان نتیجه گرفت که سبکاست، می
 جزئی دارند.

کنند. مقابله درصد صمیمیت زناشوئی را تبیین می 2/2کل مدل 
درصد صمیمیت  5/4درصد و مقابله هیجان مدار  4/2مساله مدار 

 کنند.زناشوئی را تبیین می
رات افراطی، مدل زیر برای ها و کنترل نمپس از بررسی پیش فرض

 آزمون تحلیل مسیر شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت : 
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 های دلبستگیبینی صمیمت زناشوئی براساس سبکمدل مسیر پیش. 1شکل 

 
 صمیمیت زناشوئی براساس روابط موضوعیبینی های برازش مدل تحلیل مسیر پیششاخص. 4جدول 

 df2 X GFI CFI NFI RMSEA AIC/ های برازششاخص

 906/60 063/0 842/0 893/0 981/0 4446/2 مدل اثرات کل
 991/61 139/0 953/0 953/0 994/0 999/7 مدل اثرات میانجی

 309/58 064/0 928/0 951/0 990/0 462/2 مدل اثرات غیرمستقیم

های برازش مدل اثرات غیرمستقیم دهد که شاخصنشان می 4جدول 
( نیز نشان AICهای دیگر است. شاخص آکائیک )بهتر از مدل

گر های دیدهد که مدل اثرات غیرمستقیم تقریبا مقتصدتر از مدلمی
 است.

 
 

 تحلیل مسیر ارتباط مستقیم روابط موضوعی  با الگوی ارتباطی سازنده متقابل : نتایج5جدول 
 b B S. E C.R متغییرها

 664/0 245/0 036/0 163/0 هیجان مدار ←دلبستگی ناایمن
 -494/1 254/0 -083/0 -357/0 هیجان مدار ←بیگانگی

 -894/0 246/0 -056/0 -236/0 هیجان مدار ←بی کفایتی اجتماعی

 -118/0 252/0 -007/0 -030/0 هیجان مدار ←خودمحوری
 **-858/2 244/0 -154/0 -697/0 مساله مدار ←دلبستگی ناایمن

 193/1 252/0 066/0 301/0 مساله مدار ←بیگانگی
 206/1 250/0 072/0 301/0 مساله مدار ←بی کفایتی اجتماعی

 *-866/1 251/0 -107/0 -468/0 مساله مدار ←خودمحوری
 227/1 251/0 067/0 308/0 صمیمیت زناشوئی ←دلبستگی ناایمن

 227/0 258/0 013/0 059/0 صمیمیت زناشوئی ←بیگانگی
 115/1 255/0 067/0 284/0 صمیمیت زناشوئی ←بی کفایتی اجتماعی

 -108/0 256/0 -006/0 -028/0 صمیمیت زناشوئی ←خودمحوری
 753/0 053/0 040/0 040/0 صمیمیت زناشوئی ←هیجان مدار
 *851/2 054/0 073/0 154/0 صمیمیت زناشوئی ←مساله مدار

دهد که تنها بعد دلبستگی ناایمن و خود محوری نشان می 5جدول 
داری با مقابله مساله مدار دارند. مطابق روابط موضوعی، رابطه معنی

جا که مسیر دلبستگی ناایمن  و خود کنی، از آن –با الگوریتم بارون 

دار و مقابله مساله مدار محوری به سبک مقابله  مساله مدار، معنی
توان نتیجه گرفت داری دارند، میبا صمیمیت زناشوئی رابطه معنی

های مقابله اثر میانجیگری جزئی دارند و ابعاد خود که سبک
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  محوریت سالمت فصلنامه سبک زندگی با

شوئی میت زنامحوری و دلبستگی ناایمن به طور غیرمستقیم بر صمی
 5/3درصد، مقابله مساله مدار  7/1گذارند. روابط موضوعی اثر می

درصد واریانس صمیمیت زناشوئی  3/1درصد و مقابله هیجان مدار 
 کنند. را تبیین می

برای آزمون تاثیر روابط موضوعی بر صمیمیت زناشوئی از مدل زیر 
 استفاده شد :

 
 بینی صمیمیت زناشوئی براساس روابط موضوعیمدل مسیر پیش. 3کل ش

 
 بینی الگوهای ارتباطی براساس روابط موضوعیهای برازش مدل تحلیل مسیر پیششاخص . 6جدول

 df2 X GFI CFI NFI RMSEA AIC/ های برازششاخص

 274/60 062/0 844/0 897/0 981/0 389/2 اثرات کلمدل 
 999/61 139/0 953/0 953/0 994/0 999/7 مدل اثرات میانجی

 747/57 061/0 930/0 954/0 991/0 349/2 مدل اثرات غیرمستقیم

های برازش مدل اثرات غیرمستقیم دهد که شاخصنشان می 6جدول 
( نیز نشان AICهای دیگر است. شاخص آکائیک )بهتراز مدل

گر های دیدهد که مدل اثرات غیرمستقیم تقریبا مقتصدتر از مدلمی
 است.

 
 با الگوی ارتباطینتایج تحلیل مسیر ارتباط مستقیم روابط موضوعی   .7جدول 
 b B S. E C.R متغییرها

 664/0 245/0 036/0 163/0 هیجان مدار ←دلبستگی ناایمن
 -494/1 254/0 -083/0 -357/0 هیجان مدار ←بیگانگی

 -894/0 246/0 -056/0 -236/0 هیجان مدار ←بی کفایتی اجتماعی

 -118/0 252/0 -007/0 -030/0 هیجان مدار ←خودمحوری
 **-858/2 244/0 -154/0 -697/0 مساله مدار ←ناایمندلبستگی 

 193/1 252/0 066/0 301/0 مساله مدار ←بیگانگی
 206/1 250/0 072/0 301/0 مساله مدار ←بی کفایتی اجتماعی

 *-866/1 251/0 -107/0 -468/0 مساله مدار ←خودمحوری
 227/1 251/0 067/0 308/0 صمیمیت زناشوئی ←دلبستگی ناایمن

 227/0 258/0 013/0 059/0 صمیمیت زناشوئی ←بیگانگی
 115/1 255/0 067/0 284/0 صمیمیت زناشوئی ←بی کفایتی اجتماعی

 -108/0 256/0 -006/0 -028/0 صمیمیت زناشوئی ←خودمحوری
 753/0 053/0 040/0 040/0 صمیمیت زناشوئی ←هیجان مدار
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 702/2 094/0 153/0 254/0 صمیمیت زناشوئی ←مساله مدار

دهد که تنها بعد دلبستگی ناایمن و خود محوری نشان می 7جدول 
داری با مقابله مساله مدار دارند. مطابق روابط موضوعی، رابطه معنی

جا که مسیر دلبستگی نا ایمن  و خود کنی، از آن–با الگوریتم بارون
دار و مقابله مساله مدار مدار، معنیمحوری به سبک مقابله  مساله 
توان نتیجه گرفت داری دارند، میبا صمیمیت زناشوئی رابطه معنی

گری جزئی دارند و ابعاد خود های مقابله اثر میانجیکه سبک
محوری و دلبستگی نا ایمن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر صمیمیت 

مقابله مساله  درصد، 7/1گذارند. روابط موضوعی زناشوئی اثر می
درصد واریانس صمیمیت  3/1درصد و مقابله هیجان مدار  5/3مدار 

 کنند. زناشوئی را تبیین می
 

 
 بینی الگوهای ارتباطی براساس روابط موضوعیمدل مسیر پیش 4شکل 

 یرگیجهینت
های یابی صمیمیت زناشویی بر اساس سبکمدلاین پژوهش با هدف 

جویان ای دانشهای مقابلهدلبستگی و روابط موضوعی با میانجیگری سبک
های آزاد اسالمی استان تهران انجام شد، در حال تحصیل و متأهل دانشگاه

ه در همبستگی بود ک -پیمایشی -طرح پژوهش به صورت از نوع توصیفی
فرمول کوکران انتخاب شدند و به نفر بر اساس  385آن تعداد 
های مقیاس صمیمیت توسط واکر و تامپسون ، پرسشنامه سبک پرسشنامه

دلبستگی کولینز و رید ، پرسشنامه روابط موضوعی بل و پرسشنامه سبک 
ای الزاروس  پاسخ دادند و تحلیل مقدماتی متغیرهای سبکهای مقابله

تفاده میمیت زناشوئی با اسص و های مقابله، روبط موضوعیسبک دلبستگی،
های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و بعد آماده سازی از شاخص

اصلی مدل  هایها بررسی شدند. در این مرحله مفروضهو غربال کردن داده
یابی تحلیل مسیر شامل مقادیر گم شده، نرمال بودن، خطی بودن، هم خطی 

گیری و مدل های اندازهدوم مدلبودن مورد بررسی قرار گرفت. در بخش 
یابی معادالت ساختاری همزمان انجام شدند. از آنجا که این آزمونها در 
پژوهش های متعدد روائی و پایائی مناسبی را نشان داده اند و از طرف 
دیگر به منظور محاسبه اثرات دو به دوی مستقیم و جزئی متغیرها، برای 

 هایرتغیمدل یابی از روش تحلیل مسیر با م
 ری سبک های مقابله به تفکیکگمشاهده شده استفاده شد. اثرات میانجی 

سبک مقابله هیجان مدار و مساله مدار به طور جدگانه انجام و از طریق 
کنی آزمون شدند. محاسبات با استفاده از نرم افزار  –الگوریتم بارون 

AMOS  وSPSS  انجام شدند. 26نسخه 
های توصیفی نمرات گروه در متغیرهای پژوهش نشان داد، شاخص

مدار به میانگین و انحراف معیار نمرات گروه در مقابله مساله
و  67/66مدار ؛ در مقابله هیجان987/6و  66/56ترتیب برابر با 

؛ در بعد 041/7و  19/92؛ در صمیمیت زناشوئی کل 720/6
 80/7؛ در بیگانگی 477/1 و 80/7دلبستگی ناایمن روابط موضوعی 

و در خود  604/1و  96/6 اجتماعیکفایتی ؛ در             بی477/1و 
 58/19است. در بعد دلبستگی دوسوگرا  548/1و  95/13محوری 

 97/19و در بعد ایمن  392/3و  68/19؛ در بعد اجتنابی 656/3و 
و  32/22است. در بعد سازنده متقابل الگوهای ارتباطی  191/3و 

و در بعد توقع /  789/7و  066/90؛ در بعد اجتناب متقابل 469/3
 بود.  650/7و  51/61ه گیری کنار

داری که دلبستگی دوسوگرا و ایمن رابطه معنی دادنشان  نتایج تحلیل
سبک دلبستگی ایمن رابطه مستقیم معنی و با مقابله هیجان مدار

دلبستگی ایمن همچنین، داری با سبک مقابله مساله مدار دارند. 
-نتم باروطبق الگوری رابطه معنی داری با صمیمیت زناشوئی دارد.

 زناشوئی صمیمیت به مقابله هایسبک مسیر که آنجا از کنی،
 نقش مقابله هایسبک که گرفت نتیجه توانمی است، دارمعنی

درصد صمیمیت زناشوئی را  2/2کل مدل  .دارند جزئی میانجیگری
درصد و مقابله هیجان مدار  4/2کنند. مقابله مساله مدار تبیین می

 زناشوئی را تبیین می کنند.درصد صمیمیت  5/4
کم  شود که دستامروزه خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی تعریف می

و  عالیقبوم، افراد از طریق  سه نسل را در برگیرد. همچنین در این زیست
ـتگی ـا یکدیگر پیونددلبسـ  های هیجانی نیرومنــد، دیرپا و متقابل ـب

ترین خوردهعنوان یکــی از بنیادی هبه همین جهــت، خانواده باند. خورده
اند نهادهای اجتماعی با برقراری و ایجاد رابطه زناشویی به وجود آمده و 

طوریکه خانواده و جامعه سالم  اصلی جامعه را شکل میدهد؛ به هسته
. از این رو، اهمیت و شناخت بخش است روابط زناشویی رضایت وابسته به
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  محوریت سالمت فصلنامه سبک زندگی با

گردند، و استحکام این نهاد اجتماعی میعواملی که سبب قوام و بررسی  
 .گامی مفید در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد تواندمی

گذارد، یکی از مهمترین عواملی که بر بقاء، دوام و رشد خانواده اثر می
روابط سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضاء، به خصوص زن و 

عملکرد خوب خانواده است و  زناشویی، زیربنای صمیمتشوهر است. 
باعث رشد شایستگی و توانایی سازگاری و انطباق در بین اعضای خانواده 

های تعیین زناشویی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه . صمیمتمیشود
شود که طی آن زن و شوهر از ازدواج می اطالقعملکرد خانواده، به حالتی 

در این (.23)با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند 
زناشویی را احساس عینی خشنودی،  صمیمتراستا تعدادی از پژوهشگران 

رضایت، لذت زن و شوهر از تمامی روابط، انطباق بین همسران و عده 
زیابی ذهنی فرد از آن رابطه ک رابطه را اری زناشویی از صمیمتدیگری 

دانند، به طوری که در موقعیتیم زن و مرد و سازگاری درونی و بیرونی
 .دوجانبه بین آنها به وجود آید  های مختلف زندگی تفاهمی

سبک دلبستگی یکی از عوامل شخصی است که بر همسازی و ناهمسازی 
درباره آن نجام  گذارد و به همین دلیل تحقیقات بسیاریزناشویی تأثیر می

مندی زناشویی به طور کامل نشان می های قبلی رضایتبررسی .شده است
 .( 8) باشندبینی رضایت مندی نمیدهند که وضعیت جنسی افراد، پیش

سبک دلبستگی دو سوگرا و ایمن رابطه که  دادنشان  نتایج تحلیل
وگرا دوسداری با مقابله هیجان مدار و سبک دلبستگی مستقیم معنی

داری با سبک مقابله مساله مدار دارند. از طرف رابطه مستقیم معنی
اری با ددیگر، سبک دلبستگی اجتنابی نیز رابطه مستقیم معنی

جا که مسیرهای میانجی )هیجان مدار الگوهای ارتباطی دارد. از آن
دار نیست، مطابق با و مساله مدار( به الگوهای ارتباطی معنی

های مقابله اثر مستقیم دارند و رابطه کنی سبک –ونالگوریتم بار
می گری نهای دلبستگی با الگوهای ارتباطی را میانجیمیان سبک

 کنند. 
های برازش مدل تحلیل مسیر پیش بینی صمیمیت زناشوئی شاخص

های برازش مدل اثرات براساس روابط موضوعی نشان داد که شاخص
( AICست. شاخص آکائیک )های دیگر اغیرمستقیم بهتر از مدل

دهد که مدل اثرات غیرمستقیم تقریبا مقتصدتر از نیز نشان می
 های دیگر است.مدل

نسان به عنوان یک موجود اجتماعی و به واسطه قرار داشتن در ا
روابط دوستی، )در ارتباطات تعاملی شامل  یک محیط اجتماعی
یت مه از اهر این میان، خانوادد .شرکت دارد  (عشقی و خانوادگی

اصلی جامعه  ای برخوردار است، چراکه یکی از عناصرویژه
محسوب میگردد و دستیابی به یک جامعه امن مستلزم داشتن 

امن است. یک خانواده سالم اعضایی را شامل میشود که  هایخانواده
با یکدیگر برخوردار هستند.  ت روانی و روابط مطلوبالماز س

ر ب اده و روابط آنها تاثیرات مثبتیمت اعضای خانوالبنابراین س
 (.24)جامعه خواهد داشت 

در پی انحالل روابط پیشین، روابط جدید نیز بر حسب الگوی دلبستگی 
گراها پس از انحالل یک رابطه کمتر از  فرد متفاوت است. اجتناب

گروه اخیر به سرعت به (.25شوند )دوسوگراها مضطرب و مستأصل می
کنند دلبستگی ایمن با سازگاری منعطف و اقدام میبرقراری روابط جدید 

هیجانی و تحمل حوادث استرس آمیز بدون درماندگی در  بمناسب تجار

رکرد کا، افرادی که سبک دلبسته ناایمن هستندو  برابر آنها همراه است
زناشویی ضعیف ارتباط و حل مسئله ضعیف، انعطاف پذیری و اعتماد 

وقعیتهای اضطراب زا در جستجوی حمایت، متقابل پائین دارند. و در م
کنند  و سبک دلبستگی نا ایمن با عزت نفس پائین ارتباط ضعیف عمل می

. این پژوهش با یافته های پژوهش های قبلی مبنی بر اینکه سبک دارد
دلبستگی دو سوگرا و ایمن رابطه مستقیم معنی داری با مقابله هیجان مدار 

فاوت که پژوهش های قبلی بر روی زنان و ( با این ت26دارند یافت شد)
 مردان کارمند انجام شده بود. 

تنها بعد دلبستگی ناایمن و خودمحوری که  دادنشان  نتایج تحلیل
داری با مقابله مساله مدار دارند. مطابق روابط موضوعی رابطه معنی

کنی، از آنجا که مسیر دلبستگی نا ایمن و خود –با الگوریتم بارون
دار و مقابله مساله مدار به سبک مقابله مساله مدار، معنیمحوری 

توان نتیجه گرفت داری دارند، میبا صمیمیت زناشوئی رابطه معنی
های مقابله اثر میانجیگری جزئی دارند و ابعاد خود که سبک

محوری و دلبستگی ناایمن به طور غیرمستقیم بر صمیمیت زناشوئی 
 5/3درصد، مقابله مساله مدار  7/1گذارند. روابط موضوعی اثر می

درصد واریانس صمیمیت زناشوئی  3/1درصد و مقابله هیجان مدار 
 را تبیین می کنند. 

های برازش مدل تحلیل مسیر پیش بینی الگوهای ارتباطی شاخص
های برازش مدل اثرات براساس روابط موضوعی نشان داد که شاخص

( AICشاخص آکائیک )های دیگر است. غیرمستقیم بهتر از مدل
دهد که مدل اثرات غیرمستقیم تقریبا مقتصدتر از نیز نشان می

 های دیگر است.مدل

ها و مرزهای مشخص و رسوخ ناپذیر هیچ نظام دیگری از این محدوده
تواند کارمند خاصی را که از برخوردار نیست. یک سازمان تجاری می

 یا برعکس، امکان دارد نحوه کار کردن ایشان راضی نیست ، بیرون کند،
های شرکت مزبور مورد اعضای سازمان در صورتی که ساخت یا ارزش

ها نباشد، ارتباط خود را با آن قطع کنند و برای همیشه از گروه ی آنعالقه
مزبور جدا شوند. فشارهای حافظ عضویت در خانواده حتی در کسانی که 

ند، به ندرت مجال چنین ها جدا شوی مبدأ فرسنگقصد دارند از خانواده
 (.27دهد )کاری را می

های غیر خانوادگی که عمدتا  عالوه بر آن، بر خالف اعضای متعلق به نظام
توان در غیاب آنها عضو جدیدی را جایگزین ساخت، اعضای خانواده می

حاصل شبکه روابطی است که توسط اعضای آن به وجود آمده است. برای 
اده را ترك کند یا آنکه بمیرد و شخص دیگری مثال، اگر یک والد خانو

جای او را از لحاظ نقشی که داشته پر نماید، هر تالشی که انجام دهد باز 
تواند پیوند شخصی و عاطفی را که والدین مزبور با سایر هم هرگز نمی

اعضای خانواده داشته است، تماما  از میان ببرد و خودش جایگزین آن شود. 
ر حین رشد به هویت اختصاصی و واحد خود دست اعضای خانواده د

یابند، اما باز هم به گروه خانوادگی دلبستگی دارند و لذا هویت یا تصور می
جمعی خاص خود را حفظ خواهند کرد. این اعضا در انزوا زندگی 

 اند آن هم نه فقط به خاطر پول، غذا وکنند، بلکه به یکدیگر وابستهنمی
نیاز به عشق، محبت، همکاری و همیاری، جامعه سرپناه بلکه به خاطر 

پذیری و سایر نیازهای غیر ملموس. این افراد برای دستیابی به کارکرد موفق 
های متغیر سایر اعضا و همچنین انتظارات باید خود را با نیازها و خواست
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تر، محله و در نهایت جامعه منطبق ی خویشاوندی بزرگمتغیر شبکه
 سازند.
ای برخوردار از کارکرد سالم، سوای بقای خود در قالب یک هخانواده

عنی گردند؛ یی یکایک اعضای خود مینظام، موجب شکوفایی توان بالقوه
دهند با اعتماد و اطمینان خاطر در پی کاوشگری و ها اجازه میبه آن

د. تفاوت وجود دار« ناتوان»و « توانا»خودیابی برآیند. میان نظام خانوادگی 
تواند میان نیازهای آن نظام در قالب یک واحد خانوادگی و اول می گروه

های توانا اعضای خود تعادل برقرار کند. خانوادهعالیق شخصی تمامی
کنند که نیازهای بعضا  متعارض اعضای خود را ارضا هایی اتخاذ میشیوه
ردن ک های ناتوان عبارتند از کم کاری یا غلبههای خانوادهسازند. ویژگیمی

بر سایر اعضای گروه، به طوری که منافع عده ای در نتیجه آن از میان 
های نااستوار، انعطاف ناپذیر، یا آشفته و رود. این الگو غالبا  در خانوادهمی

شود. پژوهشی که یافته های پژوهش را تایید یا رد پر هرج و مرج دیده می
 بوده است. کند یافت نشد و این از دالیل نوآوری این پژوهش

هایی داشت که این پژوهش مانند سایر پژوهش ها محدودیت
دانشجویان در عبارتند از: الف( محدودیت پژوهش گروه نمونه، که 

بود و  های آزاد اسالمی استان تهرانحال تحصیل و متأهل دانشگاه
کند. ب( ها به سایر دانشجویان را محدود میهمین مساله تعمیم داده

ار مالی دانشگاه آزاد اسالمی بر بعد صمیمیت و با توجه به ب
ها به دانشجویان سایر واحدهای دلبستگی، تعمیم نتایج این یافته

دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی با محدودیت هایی روبروست؛ لذا 
دانشگاه ازاد  یواحدها ریسا( این پژوهش در 1گردد: پیشنهاد می

( به جای 2قرار گیرد . و در شهرهای دیگر مورد بررسی  یاسالم
( 3صمیمیت زناشویی بر روی صمیمیت دانشجویان نیز بررسی شود. 

 وابطر و دلبستگی هایسبک اساس بر زناشویی صمیمیت یابیمدل
دانشجویان دختر و پسر  ایهای مقابلهری سبکمیانجیگ با موضوعی

 با یکدیگر مقایسه شوند.
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