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Aim: The aim of this study was to investigate the mediating role of attachment 
behaviors in relationship between interaction with family of origin with marital 
quality and depression. Methods: The research design was inferential with path 
analysis methodology. The statistical population included all female students of 
Shahid Chamran University of Ahvaz in 2019-20, among whom 200 (132 women 
and 68 men) were recruited using convenient sampling method. The Family-of-
Origin Scale (FOS; Hovestadt, et al., 1985), Brief Accessibility, Responsiveness, 
and Engagement Scale (BARE; Sandberg, et al., 2012), Dyadic Adjustment Scale 
- Revised Form (Busby, et al., 1995), and Beck's Depression Inventory (BDI;
Beck, 1972) were used to measure the variables. The data were analyzed using
Pearson product moment correlation coefficient and path analysis method.
Findings: The results of correlation analysis showed that there is a significant
correlation between all variables (P <0.05). Fitness indices confirmed the research
model with a correction index. Also, the results showed that attachment behaviors
significantly mediate the relationship between interaction with family of origin
with depression and marital quality (P<0.05). Conclusion: Based on the findings,
it can be concluded that interventions to promote relationships between couples
require attention to interaction with the main family, and their attachment
behaviors, especially in the Iranian society.
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ی  هدف پژوهش حاضر بررسی میانجیگری رفتارهای دلبستگی در ارتباط بین تعامل  بلا خلانهاده هدف:
طللرپ پللژوهش همبسللتگی و از نللوم تحلیلل  مسللیر بللهد.  روش:اصلللی بللا تیفیللت زناشللورد و افسللرد ی بللهد. 

ی دانشلجویان متههل  دانشلگاه شلهید نملران اهلهاز در سلای تحصلیلی پلژوهش حاضلر شلام  تلیلهی  هجامع
 یلری در دسلترس انتبلا  ملرد( بلا روش نمهنله 80زن و  030) نفلر 022بهد ته از ایلن میلان،  0311-0310

اس یلل(، مس0102ی اصلللی )هاوشلتاد و هماللاران،  یلری متییرهللا از مسیللاس خلانهادهشلدند. بلله من لور انللدازه
ی  هن للر شللد (، فللر  تجدیللد0200)سللندبرو و هماللاران،  یطلب و همللد  رد للو، پاسللخیریپذ یتهتللاه دسترسلل

هلا  ( استفاده شلد. داده01۹0ی افسرد ی بک ) ( و سیاهه0112مسیاس ساز اری زوجی )باسبی و همااران، 
نتلای   ها: . یافتهههلای ضلریه همبسلتگی سورسلون و تحلیل  مسلیر تجتیله و تحلیل  شلدندبلا اسلتفاده از روش

هللای (. شلاخ P<22/2ارد )تحلیل  همبسلتگی نشلان داد، میلان همله متییرهللا همبسلتگی معنلادار وجلهد د
برازنلد ی حللاتی از تاروللد مللدی پللژوهش بللا یللک شللاخ  اصللالا بللهد. همدنللین، نتللای  نشللان داد رفتارهللای 
دلبسللتگی بلله طللور معنللاداری در ارتبللاط بللین تعاملل  بللا خللانهاده اصلللی بللا افسللرد ی و تیفیللت زناشللورد 

تللهان نتیجلله  رفللت تلله مللداخالت در  می ها، براسللاس یافتلله گیری: نتیجههه(. P<22/2تنللد )  ری می میللانجی
خصهص ارتسای روابط بین زوجین، تهجه به تعام  بلا خلانهاده اصللی و رفتارهلای دلبسلتگی )ببصلهص در 

 طلبد. می جامعه ایرانی( در آنها را

 رفتارهای دلبستگی ،افسرد ی ،تیفیت زناشورد ،تعام  با خانهاده اصلیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
مفهومی چندبعدی و شاامل ارتباطاات باین زوجاین مانناد ساازگاری، کیفیت زناشویی 

(. 2635، 1گین رضاااایت، شاااادمانی، انساااجام و تعهاااد اسااات )رابلاااز، اسااال ر، ترامبیاااو، مااا 
شاان اسات.  هاای رابطاه کیفیت زناشویی ارزشیابی درونای همساران از بعضای ابعااد و ارزم

کااه مشخصااات وساا ی ایاان ارزشاایابی دامنااه کااارکرد هااا شااامل طیفاای اساات  یعی از تعاماال و 
کیفیات زناشاویی باای باه ساازگاری مطلاوب،  زناشویی را از باد تاا خاوب مانعکس مای کناد. 

شاود )لطفای و رساولی،  مندی زناشویی منجار مای ارتباط مناسب و سطح باییی از رضایت
کاااه پاااژوهش3121 یلیاااامز، پااااورز (، در حاااالی  ح حمیاااد، 2660و همکااااران،  2هاااا )آمبرسااان، و

کیفیات زناشاویی پاایین تاأنیرات مضار  (، نشان داده3121فجدی و سعیدی، آقاجانی ا اند 
منادی زناشاویی  متعددی بر سالمت جسمانی و هیجانی افاراد دارد. بارای مباال، نارضاایت

هااای جساامانی و رواناای  و نیااز بیماااری 3معمااوی  بااا افسااردگی، برخاای از انااوای اعتیاااد بااه الکاال
 (.  3127الهی،  مانهمسران همراه است )مکوندزاده و ا

( نشاااان 3122ح ایرانااای، 3121هاااا )فالحیاااان، میکااااییلی و یوسااافی مریااادانی،  پژوهش
کیفیت زناشاویی بااییی وجاود دارد، همساران صاریح و روشان  اند در خانواده داده که  هایی 

هاا  نظمی و آشافتگی در آن ناپذیر نیستند، بی ها خش  و انعطا  زنند، در بح  حر  می
که نارضایتی نشان دهناد، باا یکادیگر باه توافاق  ، تالم میشود دیده نمی کنند تا بیش از آن 

کنناااد، بااا هااام دوسااتانه برخاااورد  برسااند و ماای توانناااد باادون آسااایب بااه دیگاااران ابااراز وجااود 
توانند خوشحالی یا ناراحتی خود را به هام  گیرند و می کنند، عواطف متنوعی را بکار می می

کننااد، آن هااا بااه  خندنااد و در نهایاات، آن کننااد و بااا هماادیگر ماای شااوخی ماایهااا بااا هاام  ابااراز 
کاااه حاااریم خصوصااای داشاااته باشاااند و ذهااان دیگاااران اجاااازه مااای کنناااد  خاااوانی نمااای دهناااد 

تواناااد انااارات  (. وجاااود مشاااکالت باااالقوه میاااان همساااران مااای3121)فالحیاااان و همکااااران، 
                              
1. Robles, T. F., Slatcher, R. B., Trombello, J. M., & McGinn, M. M.  
2. Umberson, D., Williams, K., Powers. 
3. alcoholism. 
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کل افاراد خاانواده داشاته باشاد. باا پیشارفت جوا ماع و زنادگی ماشاینی و نامطلوبی بر زندگی 
فاردی، میازان باروز افساردگی و شایوی آن رو باه افازایش اسات )صافری،  کاهش ارتباطات بین

گولاادفرب و تاارودل3120 ی فراتحلیلاای اخیاار در مااورد ادبیاااات  ( در یاا  مطالعاااه2632) 1(. 
کیفیااات پاااایین زنااادگی زناشاااویی باااا عالئااام  کاااه  یافتناااد  کیفیااات زناشاااویی و افساااردگی در

روانای  یهاا تارین اخاتالل ن و زنان ارتباط باییی دارد. افساردگی یکای از شاایعافسردگی مردا
کیفیات  است و به عنوان شناخته شده کااهش  تارین ایجااد درد و رناج عااطفی در زنادگی و 

کااه 2636، 2زناادگی شااناخته شااده اساات )ناااول (. تعاادادی از پژوهشااگران معتقااد هسااتند 
کارآمااد ماای کااه   ی شااود و در مقاباال نیااز، برخاای فاارضتوانااد منجاار بااه افسااردگ ازدواج نا کردنااد 

کیفیاات  افسااردگی ماای کاااهش  کنااد و باعاا   کارآماادی زناشااویی اخااتالل ایجاااد  توانااد در 
کارجوکساااامایی و جباااااری،  هااااا )رجباااای،  (. پااااژوهش3126زناشااااویی افااااراد شااااود )رجباااای، 

کاا ( نشااان داده2662و همکاااران،  3ح نیلاای، شااالرت، محمااد312حریاازاوی و تقاای پااور،  ه انااد 
کمتاار هماادلی و بخشااش در میااان اعضااای  وجااود افسااردگی در خااانواده ماای توانااد بااا سااطوح 

کاه بااا عناوان اخااتالل افساردگی عماده یااا افساردگی بااالینی  خاانواده مارتبط باشااد. افساردگی 
کااه در آن، افااراد احساسااات  شااناخته ماای شااود، یاا  اخااتالل خلقاای شااایع و جدیااد اساات 

کااه زمااانی از  عالقگاای نساابت بااه فعالیاات یمااداوم ناااراحتی و نومیاادی و هم نااین باا هااایی 
(. افسااردگی 2631، 4پزشااکی آمریکااا کننااد )انجماان روان بردنااد را تجربااه ماای هااا لااذت ماای آن

های اقتصاادی هنگفتای  عالوه بر نرخ ابتالی بای، نرخ عاود باای، نااتوانی و خودکشای، هریناه
 1تاا  2آن   درصاد، نارخ سااینه 26ا تا 36هم به همراه دارد. میزان شیوی افسردگی در عمار افاراد 

(. در 2637، 5درصاااد اسااات )گاااو و جیاناااگ 26تاااا  31ها  درصاااد و نااارخ خودکشااای در افسااارده
یسااتی از جملااه تغییاار در انتقال تبیاین سبب های  دهنااده شناساای افسااردگی عواماال ارنای و ز

1. Goldfarb, M. R., & Trudel, G.
2. Nuvel, J. A.
3.  Neely, M. E., Schallert, D. L., Mohammed, S. S.
4. American Psychiatric Association.
5. Guo, X., & Jiang, K.
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پااامین مطاارح  عصاابی چااون سااروتونین، اپی ، 1شااده اساات )سااادوک و سااادوک نفاارین و دو
های  شاااناختی نیاااز در قالاااب نظریاااه (. عاااالوه بااار ایااان، نقاااش عوامااال اجتمااااعی و روان2633

شاااده   تحلیلاای مطااارح فاااردی و روان رفتاری، بین جملااه شاااناختی شناساای روانااای من آسیب
شاود،  (. وقتی فردی دچار افساردگی مای3121است )باقری، بیرش ، دهقانی و همکاران، 

گریه م احساس غمگینی می گنااه مای یکند و اغلب به  کناد، لاذت باردن از  افتد، احسااس 
کارهااای روزمااره دشااوار ماای زناادگی و عالقااه رسااد بااا  گااردد و بااه نظاار ماای منااد شاادن بااه انجااام 

تااوان باارای تغییاار ایاان  گذشاات زمااان هاای  ساارانجامی باارای ایاان حالاات وجااود ناادارد و نماای
کاااری انجااام داد )پناااهی،  کاااهش (. عواماال مختلفاای ماای3121وضااع،  کیفیاات  تواننااد باار 

که از جملهتأنیر  ها زناشویی و ایجاد افسردگی در خانواده تاوان باه  هاا مای ی آن داشته باشند 
کارد عریرپاور محمادی و تقای 2ی اصالی تعامال باا خاانواده ( و رفتارهااای 3120پاور،  )رجبای، 

که در سال3127)فردوسی،  3دلبستگی کرد. یکی از عوامل مهمی  هاای اخیار باه آن  ( اشاره 
کیفیت تعامالت اولیهتوجه  کیفیت زناشویی تأنیر دارد،  ی فرد با والادین یاا  شده است و بر 

ای  ی اصاالی، خااانواده (. خااانواده3120ام اساات )رجباای و همکاااران،  ی اصاالی خااانواده
که فرد چه به لحاظ فیریولاو یکی، روان هاای خاود را در آن  شاناختی و هیجاانی ریشاه است 

یشاهتأنیر  دارد. کها این ر ن، عمیاق و باانفوذ اسات و باه ایفاای نقاش مهام خاود در زماان هاای 
، باه نقال از ناادری 3211دهاد )هاوشاتاد، اندرساون، پیرسای و همکااران،  حال نیز ادامه می

را بااااه عنااااوان « ی سااااالم خااااانواده»(. پژوهشااااگران، 3120نوبناااادگانی، رجباااای و جلااااوداری، 
کااه رشااد فااردی هاار عضااو و نزدیکاا ای تعریااف ماای خااانواده ی و صاامیمیت را پاارورم کننااد 

کیااد باار بیااانگری، مساائولیت شخصاای، احتاارام بااه سااایر  دهااد، خااانواده ماای ی سااالم بااا تا
گشاودگی نسابت باه دیگااران در خاانواده، و باا برخاورد آزاداناه باا جاادایی و  اعضاای خاانواده، 

(. لای، جیاناگ 3120دهد )رجبی و همکااران،  فقدان، استقالل را در اعضایش پرورم می

                              
1.  Sadock, Bj. 
2. family of origin. 
3. attachment behaviors. 
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کااه چگااونگی ارتباطااات فاارد بااا اعضااای  ( در پااژوهش خااود نشااان داده2632) 1و ژانااگ انااد 
سااز پیادایش افساردگی در سانین باایتر شاود. از ساوی  تواناد زمیناه ام مای ی اصلی خانواده

( در پااژوهش خااود نشااان داده 2631و همکاااران ) 2دیگاار نیااز، هاااردی، سالسااکی، رتکلیااف
که تجارب مربوط به تعامالت باا خا تواناد بار تجربیاات رواباط  ی اصالی مای انوادهشده است 

که فارد بارای خاود توساعه مای عاشقانه داشاته تاأنیر  دهاد( ی بعدی )مانند سب  دلبستگی 
کاه تعامال باا خاانواده2635) 3باشد. در هماین راساتا، وایاس ی اصالی در  ( نیاز معتقاد اسات 

 .کیفیت و موفقیت زندگی زناشویی فرزندان در آینده انر پایداری دارد

ی اصاالی، رفتارهااای دلبسااتگی نیااز نقااش مهماای در روابااط  عااالوه باار تعاماال بااا خااانواده
کااااارگر، عالقبنااااد و آجیاااال چاااای،  ح بختیاااااری، 3123ح بیراماااای، 3125زناشااااویی )رضااااایی 

کلاای، یعناای،  ( افااراد ایفااا ماای3566حسااینی، عااارفی و همکاااران،  کنااد. دلبسااتگی بااه طااور 
کاوم و  کاردن و منبعای بارای اطمیناان بخشای باه مامنی از آسایش، امنیتی برای  جساتجو 

کااه دچااار پریشااانی ماای  4(. بااالبی3123شااود )اصااالنی، صاایادی و امااان الهاای،  فاارد زمااانی 
که رفتار انسان را تنها از راه بررسی محیط انطباقی آن، یعنای، محایط 3202) ( معتقد است 

که این رفتار در آن تکامل یافته است، می کارد.  بنیادی  کودکاان در طای تاوان درک  در واقاع، 
کنناده برقارار مای کاه در غیااب  مراحل دلبساتگی، پیوناد عااطفی باا نبااتی باا مراقبات  کنناد 

کنناااد. نظریاااه والااادین مااای هاااای ساااب   توانناااد از آن باااه عناااوان یااا  پایگااااه امااان اساااتفاده 
کاارده و آن را باار روابااط  دلبسااتگی و بااین نساالی، باار روابااط اولیااه کیااد  ی در محاایط خااانواده تا

ی  خاانوادهتاأنیر  هاای دلبساتگی و ها سب  (. این نظریه3123دانند )بیرامی،  عدی مؤنر میب
کرده و اشاره مای کاه چگوناه تعامال  اصلی را به عنوان عوامل پایدار و چندنسلی تلقی  کنناد 

بگااااذارد )گلاااادنبرگ و تااااأنیر  توانااااد باااار روابااااط زناشااااویی او ی اصاااالی شااااخد ماااای خااااانواده

                              
1. Li, C., Jiang, S., & Zhang, X. 
2. Hardy, R., Soloski, L., Ratcliffe, G. C. 
3. Weiss, J. M. 
4. Bowlby J. 
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ای  (. در سیستم خانوادگی، والدین تاأنیر ویاژه3125فیروزبخت،  ، ترجمه:2631، 1گلدنبرگ
هااا دارنااد )نااپ،  گیااری و پیامااد آن باارای روابااط آینااده آن در دلبسااتگی فرزناادان خااود، شااکل

(. رفتارهاای ساالم دلبساتگی باه ازدواج شاامل ساعادت 2631و همکاران،  2سندبرگ، نواک
دهنااد )باادر، اباااوحمزه و  را نشااان مااایتاار، درجااه اعتمااااد بااایتر  بیشااتر، حااس دوسااتانه قاااوی

ی  گر قدرتمند بین سابقه (. رفتارهای سالم دلبستگی به عنوان ی  واسطه2626، 3گلدینگ
کاااه  ی اصااالی و ارتبااااط زناشاااویی عمااال مااای مشاااکالت در خاااانواده کناااد، باااه ایااان صاااورت 

کیفیت ارتبااط شاوهر تاأنیر مای ی گاذارد، و رفتارهاای دلبساتگ رفتارهای دلبستگی همسر بر 
کیفیت ارتباط همسر تأنیر مببت می  (.2631گذارد )نپ و همکاران،  شوهر بر 

کرایتاون کاپاانی و راو )2636) 4در این زمینه، نتاایج پاژوهش  کیسالیکا و 2667(،  ( و پفاالر، 
باا توجاه باه آن اه  اناد. ( رابطه سب  دلبستگی با عملکرد خانواده نشان داده3221گرستن )

ن توجااه بااه اهمیاات و ارزم نقااش متغیرهااای پااژوهش در کااه بیااان شااد، ضاامن روشاان بااود
کنون پژوهشاای بااا موضااوعیت ارائااه ماادل و نقااش میااانجی رفتارهااای دلبسااتگی  جامعااه، تااا
گفتاه شاد، هاد  پاژوهش حاضار بررسای ایان  انجام نشده است. بنابراین، با توجه به آن ه 

کااه آیااا رفتارهااای دلبسااتگی، رابطااه کیفیاات ی ا ی بااین تعاماال خااانواده پرسااش بااود  صاالی بااا 
گری  (؟3کند )شکل  می زناشویی و افسردگی را میانجی 

 
 مدل اولیه و پیشنهادی پژوهش .1شکل 

                              
1. Goldenberg,H & Goldenberg, A. 
2. Knapp, J., Sandberg, J., Novak, G. 
3. Bedair, K., Abo Hamza, E., & Gladding, S. T. 
4, Crayton, W. L. 
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 روش پژوهش 
ی پاژوهش حاضار شاامل  روم این پژوهش همبستگی از نوی تحلیال مسایر باود. جامعاه

سااله دانشاگاه شاهید چماران اهاواز در ساال تحصایلی  56تاا  26ی دانشاجویان متأهال  کلیه
که از این میان،  3122-3121 نفار در  16ی  براساس قاعاده-مرد(  01زن و  312نفر ) 266بود 

های  در دسااترس انتخاااب شااد. یافتااهگیری  بااا روم نمونااه -(2636ازای هار متغیاار )وسااتلند، 
 تحقیق با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجریه و تحلیل شد.

کو   ی  هو باه وسایل 1باه صاورت بارخطها  پرسشانامه 32وید به دلیل پیشگیری از بیماری 
کنندههای  شبکه تکمیال شاد.  باه عاالوه، ها  اجتماعی )واتس اپ و تلگرام( توسط شرکت 

کنناده دادن زماان  ها، کلیه مساائل اخالقای )از جملاه توضایح هاد  پاژوهش بارای شارکت 
کننده برای تکمیال پرسشانامه، توضایح های  ماورد ساؤال اضاافه درهای  کافی به هر شرکت 

و هااا  در صااورت نیاااز، اجااازه خااروج از مطالعااه، اطمینااان از باای نااام بااودن مقیاسهااا  مقیاس
کلیااه مراحاال توسااط خااود  اجااازه بااا خباار شاادن از نتااایج مطالعااه( و اخااالق پااژوهش )انجااام 

کننااده گاازارم داده هااا( در حااین  ها، پژوهشااگر، صااداقت بااا شاارکت  صااداقت در تحلیاال و 
کار رعایت شد. انجام 

ابزارهای پژوهش 
 مقیاس خانواده اصلی

گردیااد و شااامل 3211ایاان مقیاااس توسااط هاوشااتاد و همکاااران )   0ماااده و  13( تهیااه 
هاای  ( جو هیجانی خاانواده، مسائولیت پاذیری و خلاق و لحان صادا )ماده3خرده مقیاس )

خااااانواده  ( احتاااارام و باااااز بااااودن بااااه اعضااااای2(، )31و  33، 36، 2، 1، 7، 0، 1، 5، 1، 2، 3
( 5(، )23و  26، 32هاااااااای  ( اعتمااااااااد )ماده1(، )31و  37، 30، 31، 35، 31، 32هاااااااای  )ماده

، 20هاای  ( وضوح بیان و ابرازگری )ماده1(، )21و  25، 21، 22های  جدایی و فقدان )ماده
ایااان مقیااااس هاااای  ( باااود. ماده13و  16، 22هاااای  ها )ماده ( دامناااه احسااااس0( و )21و  27

1. online.
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کاامال  مخاالفم،  3)ای  رتباه 1طیف لیکرت براساس ی   = نظاری نادارم،  1= مخاالفم،  2= 
گاذاری 1= ماوافقم و  5 کاامال  ماوافقم( نمااره  کمینااه و بیشاینه مای =  ایاان هاای  ی نمره شاوند. 

کااه نمااره 311تااا  13مقیاااس  ی سااطح بااایتر سااالمت ادراک  ی بیشااتر نشااان دهنااده اساات 
آزمااون -( ضاارایب پایااایی باااز3211و همکاااران )ی اصاالی اساات. هاوشااتاد  ی خااانواده شااده
FOS کل مقیاس  را در نمونه کرونبااخ(  27/6ای از بررگساین برای  و همسانی درونی )آلفاای 
کال ایان مقیااس را 3120و رجبی و همکاران ) 71/6 کرونبااخ   22/6( ضرایب پایایی آلفای 

کردناااد. هم 23/6تاااا  57/6از هاااا  و بااارای عامل کرونبااااخ ایااان ابااازار در  چناااین آلفاااای گااازارم 
گردید. اعتبار و روایی سااز12/6پژوهش حاضر  کرمای ی  همحاسبه  ایان پرسشانامه، توساط 

گرفته است. 2662)  ( با روم تحلیل عاملی مورد تایید قرار 

کوتاه دسترسیمق    یطلب و همدم یى، پاسخگویریپذ یاس 
گردیاد و شاامل 2632این مقیاس توسط سندبرگ و همکااران ) خارده  0مااده و  32( تهیاه 

(، همادم طلبای 5و  1هاای  (، پاساخگویی )ماده2و  3هاای  مقیاس دسترسای پاذیری )ماده
(، پاسااااخگویی همساااار 1و  7هااااای  (، دسترساااای پااااذیری همساااار )ماده0و  1هااااای  )ماده
ایاان مقیاااس هااای  ( اساات. ماده32و  33هااای  طلبی همساار )ماده ( و هماادم36و  2هااای  )ماده

گاااهی اوقااات،  1= بااه ناادرت،  2= هرگااز،  3ای ) رتبااه 1 براساااس یاا  طیااف لیکاارت  =5  =
گذاری 1معموی  و  کمینه و بیشاینه می = همیشه( نمره   32ایان مقیااس هاای  ی نمره شوند. 

کاااه نماااره 06تااا  ی رفتاااار دلبسااتگی بیشاااتر همساااران اسااات.  ی بیشااتر نشاااان دهناااده اسااات 
کرونبااااخ2632ساااندبرگ و همکااااران ) آن را از هاااای  خااارده مقیاس ( ضااارایب پایاااایی آلفاااای 

گرمخااانی و  71/6تااا  0/6و ضاارایب بازآزمااایی آنهااا را بااین  11/6تااا  00/6 و رسااولی، بابااایی 
کاال ایاان مقیاااس را بااه ترتیااب 3127داورنیااا ) کرونباااخ و بازآزمااایی  ( ضاارایب پایااایی آلفااای 

کردنااد. هم 2/6و  10/6 کرونباااخ ایاان اباازار در پااژوهش حاضاار  گاازارم   71/6چنااین آلفااای 
گردید. در پژوهش فردوسی ) ( روایی پرسشنامه باا اساتفاده از ضاریب توافاق 3127محاسبه 
کااال ساااوایت  محاسااابه شاااد و بااارای بررسااای همساااانی درونااای  01/6کنااادال )روایااای( بااارای 
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کل ساوایت  کرونباخ  که ضریف آلفای  گردید  کرونباخ استفاده  پرسشنامه از ضریب آلفای 
 بود.  26/6برای بر با 

 مقیاس سازگاری زوجی ی شدهدید نظر فرم تج
گردیاااد و شاااامل 3221ایااان مقیااااس توساااط باسااابی و همکااااران )  1مااااده و  35( تهیاااه 

 33هاای  ( و انساجام )ماده36تاا  7هاای  (، رضاایت )ماده0تا  3های  مقیاس توافق )ماده خرده
شاه = همی 6)از ای  رتباه 0ایان مقیااس براسااس یا  طیاف لیکارت های  ( است. ماده35تا 

یم تا  یم( نمره 1اختال  دار کمیناه و بیشاینه می گذاری = توافق دائم دار هاای  ی نمره شوند. 
که نماره 76تا  6این مقیاس  کیفیات زناشاویی باایتر اسات.  ی بیشاتر نشاان دهناده است  ی 

کااال 2667) 1هولسااات، میلااار، فالسااایتو و همکااااران ( ضااارایب پایاااایی ایااان مقیااااس را بااارای 
( 3126و یوساافی و همکاااران ) 2/6تااا  72/6آن از هااای  رده مقیاسو باارای خاا 23/6مقیاااس 

کرونباخ و  کل این مقیاس را به ترتیب ضرایب پایایی آلفای  گازارم  12/6و  22/6تنصیف 
کرونباااخ ایاان اباازار در پااژوهش حاضاار  کردنااد. هم گردیااد. در  72/6چنااین آلفااای  محاساابه 

گرفات و نتاایج ( روایی و پایایی این پرسش3117پژوهش عیسی نژاد ) نامه مورد بررسای قارار 
کرونباااخ باارای  نشااان داد بااین نمره هااای پرسشاانامه رابطااه مبباات وجااود دارد. مقاادار آلفااای 

کال پرسشانامه  22/6، 10/6، 13/6های توافاق، رضاایت و انساجام باه ترتیاب  عامل و بارای 
 به دست آمد. 23/6

 ی افسردگی بک سیاهه
گر3272ایاان ساایاهه توسااط باا  ) ایاان هااای  ماااده اساات. ماده 31دیااد و شااامل ( تهیااه 

کااامال  مخااالفم تااا  6ای )از  رتبااه 5ساایاهه براساااس یاا  طیااف لیکاارت  کااامال  مااوافقم(  1=   =
گذاری کمینه و بیشینه می نمره  کاه نمرهای  12تاا  6هاای ایان مقیااس  ی نماره شوند.  اسات 

کالیباتسااوا بیشااتر نشااان دهنااده ( ضاارایب پایااایی 2630) 2ی افسااردگی بیشااتر اساات. دادفاار و 

1. Holst, S., Miller, R., Falceto, G., & Fermandes, C.
2. Dadfar, M., & Kalibatseva, Z.
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کل این سیاهه را  کرونباخ  کردند. هم 11/6آلفای  کرونباخ ایان ابازار در  گزارم  چنین آلفای 
گردیااد. ایاان ساایاهه از ویژگی 13/6پااژوهش حاضاار روانساانجی قاباال قبااولی هااای  محاساابه 

، 23/6( ضااریب آلفااای 2661(. فتاای و همکاااران )3220برخااوردار اساات )باا  و همکاااران، 
را  25/6و ضااریب بازآزمااایی بااا فاصااله یاا  هفتااه  12/6بسااتگی میااان دو نیمااه ضااریب هم

کردند. گزارم   برای این آزمون 

 های پژوهش یافته
اصاالی، رفتارهااای دلبسااتگی، هااای  میااانگین و انحاارا  اسااتاندارد، تعاماال بااا خانواده

کیفیت زناشویی در جدول   آورده شده. 3افسردگی و 
اصالی، رفتارهاای دلبساتگی، هاای  تعامال باا خانوادهضرایب همبساتگی پیرساون باین 

کیفیت زناشویی هم در جدول   گزارم شده است: 2افسردگی و 

 ی دانشجویان متأهل های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر برای نمونه . یافته1جدول 
 بیشترین کمترین انحرا  استاندارد میانگین های توصیفی متغیرها شاخص

 140 3۱ 2۷/22 43/8۷ خانواده اصلیتعامل با 

 4۱ 14 ۶۵/4 28/34 رفتارهای دلبستگی

 28 1 ۵1/4 08/10 افسردگی

 ۷1 10 ۶3/14 ۵4/31 کیفیت زناشویى
 

هم نااین باارای آزمااون ماادل فرضاای پااژوهش )بررساای رابطااه تعاماال بااا خااانواده اصاالی باار 
گااری رفتارهااای دلبسااتگی( از تحلیاال مساایر بااا  کیفیاات زناشااویی و افسااردگی بااا میااانجی 

ضااارایب اساااتاندارد و معنااااداری 3آزماااوده شااادند. شاااکل  AMOS-25اساااتفاده از نااارم افااازار 
کیفیات زناشاویی و  مسیرهای مستقیم برای مدل بررسای رابطاه تعامال باا خاانواده اصالی بار 

 دهد. می افسردگی با میانجیگری رفتارهای دلبستگی را نشان
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ی دانشجویان متأهل پژوهش در نمونه. ماتریس همبستگی بین متغیرهای 2جدول 
 1234متغیرهای پژوهش

11/6*-07/6*52/6*3تعامل با خانواده اصلی
75/6*-01/6*3- رفتارهای دلبستگی

-53/6*3--افسردگی
3 کیفیت زناشویی

 *61/6>P

کاه در جادول  شاود هماه ضارایب همبساتگی باه دسات آماده  مشااهده مای 2همان طور 
باین ها  دار هساتند. بار اسااس ایان یافتاه معنای P<61/6بین متغیرهای پاژوهش، در ساطوح 

دلبساتگی همبساتگی مببات معناادار در ساطح هاای   اصالی باا رفتارهاای  تعامل با خانواده
اصالی باا رفتارهاای دلبساتگی همبساتگی منفای معناادار هاای  ،بین تعامل باا خانواده61/6

اصالی و افساردگی همبساتگی مبیات معناادار در های  ده،بین تعامل با خانوا61/6در سطح
وجود دارد.باین رفتارهاای دلبساتگی باا افساردگی همبساتگی منفای معناادار در  61/6سطح
کیفیاات زناشااویی همبسااتگی مبباات معنااادار در 61/6سااطح ،بااین رفتارهااای دلبسااتگی و 
کیفیاات زناشااویی همبسااتگی منفاای معنااادار  61/6سااطح در وجااود دارد.بااین افسااردگی و 
وجود دارد. 61/6سطح

 خروجی نرم افزار مدل پیشنهادی پژوهش 2شکل 

دهد. می برازم این مدل را نشانهای  شاخد 1هم نین جدول 
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 . مقایسه شاخص برازندگی مدل پیشنهادی و مدل اصالح شده3جدول 
های  شاخص
 برازندگی

2χ Df χ2/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

مدل 
پیشنهادی 

 )اولیه(

71/1 3 71/1 223/6 261/6 221/6 211/6 221/6 223/6 33/6 

مدل اصالح 
ی  شده

 نهایی

01/5 2 13/2 212/6 251/6 221/6 21/6 221/6 211/6 61/6 

 
یااااانس خطااااای 1بااااا توجااااه بااااه نتااااایج مناااادرج در جاااادول ، شاااااخد جااااذر باااارآورد وار

( و شاااااخد 211/6)( TLIلاااویس)-( و شاااااخد برازنااادگی تااااوکر33/6((RMSEAتقریاااب)
کی از بارازم ضاعیف مادل پیشانهادی باوده و AGFI( )261/6برازم نکویی انطباقی ) ( حا

دهااد ماادل پیشاانهادی نیاااز بااه اصااالح دارد. پااس از حااذ  مساایرهای غیاار  ماای نیااز نشااان
گرفت.نتااایج  مسااتقیم بااه منظااور اصااالح باارازم ماادل، یکبااار دیگاار ماادل مااورد آزمااون قاارار 

کاه شااخد ماینشاان  1مندرج در جادول  برازنادگی مادل اصاالح شاده شاامل های  دهناد 
χشاااخد مجااذور خاای )

2
df=2/31 χ(، مجااذور خاای نساابی)4/63= 

2
(، شاااخد نکااویی /

(، شاخد بارازم = 251/6AGFI(، شاخد نکویی برازم انطباقی )=212/6GFIبرازم)
(، شاااخد برازناادگی =221/6IFI(، شاااخد برازناادگی افاازایش)= 221/6CFIمقایسااه ای)

( =16/6RMSEAو جاااذر میاااانگین مجاااذورات خطاااای تقریاااب) =TLI)21/6لاااویس)-تاااوکر
کی از برازم مناسب مدل اصاالح شاده اسات. بناابراین مادل اصاالح شاده یاا نهاایی از  حا

 دهد. می خروجی نرم افزار را برای مدل نهایی نشان 1برازم خوبی برخوردار است. شکل 
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.خروجی نرم افزار از مدل نهایى3شکل 

کیفیات زناشااویی از هاای  ن اسااس مساایر غیار مساتقیم تعاماال باا خانوادهبار ایا اصاالی باه 
ارائاه  1مدل اصاالحی در شاکل های  و مسیر βمدل حذ  شد.مقادیر ضرایب استاندارد و 

شدند.
، β=521/6دلبساتگی باا داشاتن اسات هاای   اصلی به رفتارهای  مسیر تعامل با خانواده

اصااالی باااه افساااردگی باااا هاااای  معناااادار اسااات. مسااایر تعامااال باااا خانواده P<61/6در ساااطح
معنااااادار است.مساااایر رفتارهااااای دلبسااااتگی بااااه  P<61/6در سااااطح  β=-6/ 507داشااااتن

مساااایر رفتارهااااای  معنااااادار اساااات. P>61/6در سااااطح  β=-531/6افسااااردگی بااااا داشااااتن 
کیفیت زناشویی با داشتن  معنادار است. β ،61/6<P=-750/6دلبستگی به 
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. الگوی ساختاری: مسیرها و ضرایب استاندارد مربوط به اثرات 3جدول 
 مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایى

 مسیر

 مدل پیشنهادی

 Bبرآورد  βبرآورد 
نسبت 
 بحرانی

P 

 663/6 63/1 361/6 521/6 تعامل با خانواده اصلی به رفتارهای دلبستگی
 663/6 -2/1 -3/6 -507/6 تعامل با خانواده اصلی به افسردگی

 663/6 -20/7 -56/6 -531/6 رفتارهای دلبستگی به افسردگی
کیفیت زناشویی  663/6 13/31 10/2 750/6 رفتارهای دلبستگی به 

 
کااه مشاااهده غیاار مسااتقیم در ماادل اصااالح شااده های  شااود همااه مساایر ماای همانگونااه 

بااه دساات آمااد. حااد پااایین  -261/6معناااداری قاباال قبااولی دارنااد. نتیجااه بااوت اسااتراپ، 
محاساابه شااد. سااطح معناای داری بااه  -310/6و حااد بااایی آن  -202/6فاصااله اطمینااان 
باشاد. باا توجاه باه  مای 2666مجدد بوت استراپ گیری  و تعداد نمونه 661/6دست آمده برابر 

گیارد، انار غیرمساتقیم تعامال باا خاانواده اصالی بار  اینکه صفر بیرون فاصله اطمینان قرار می
 شود.  دار بوده و الگوی پیشنهادی تأیید می فسردگی از طریق رفتارهای دلبستگی معنیا

 . نتایج بوت استراپ بین متغیرهای مستقل، وابسته، میانجی4جدول 

 داده مسیر

مقدار 
بوت 
 استراپ

 حد باال حد پایین
خطای 
 استاندارد

 سوگیری

تعامل با خانواده اصلی به 
 661/6 612/6 -310/6 -202/6 -261/6 -652/6 افسردگیرفتارهای دلبستگی به 

تعامل با خانواده اصلی به 
کیفیت  رفتارهای دلبستگی به 

 زناشویی
255/6 172/6 162/6 551/6 652/6 667/6 
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کاه نتیجاه باوت اساتراپ بارای فرضایه پاژوهش  نشان می 5نتایج مندرج درجدول  دهاد 
کیفیااات )نقاااش میاااانجی تعامااال باااا خاااانواده اصااالی در  رابطاااه باااا رفتارهاااای دلبساااتگی باااا 

و حاااد باااایی آن  162/6باااه دسااات آماااد. حاااد پاااایین فاصاااله اطمیناااان  172/6زناشااویی(، 
گیری  و تعااداد نمونااه 667/6محاساابه شااد. سااطح معناای داری بااه دساات آمااده براباار  551/6

باشااد. بااا توجااه بااه اینکااه صاافر بیاارون فاصااله اطمینااان قاارار  ماای 2666مجاادد بااوت اسااتراپ 
کیفیاات زناشاویی از طریااق رفتارهااای  مای گیاارد، انار غیرمسااتقیم تعاماال باا خااانواده اصالی باار 

شود. دار بوده و فرضیه پژوهش مبتنی بر الگوی پیشنهادی تأیید می دلبستگی معنی

 گیری بحث و نتیجه
رفتارهاای دلبساتگی در رابطاه تعامال باا  هد  از پاژوهش حاضار، بررسای نقاش میانجی

کیفیاات زناشااویی و افسااردگی بااود. نتااایج پااژوهش نشااان داد مساایر اناار  خااانواده اصاالی بااا
دار اسات. نتاایج ایان یافتاه از  معنی مستقیم تعامل با خانواده اصلی بر رفتارهای دلبستگی

باشااد. تعاماال بااا خااانوده اصاالی باار رفتارهااای  ( همسااو ماای3125پااژوهش بااا نتااایج چراغاای )
یاا زن وابستگی شوهرها و زن شایع شکالتم از دلبستگی متأهلین تانیرگذار است. یکی

کاه خاانواده ام باه شاوهر نشاان آناان زنادگی در هاا دخالات صاورت باه را تاأنیرم اسات 
کیاااانرور و مهااادوی، 3222دهاااد. فریماااو ) مااای کوشاااش 3121، ترجماااه:  کاااه  ( مااادعی اسااات 

گرفتاااری )زوجااین( باارای حاال تعااارض دروناای از راه روابااط بااین کااانون اصاالی  هااایی  فااردی، 
ها از  شاود. وی باا بررسای ایان پدیاده های ناآرام مشااهده می ها و خانواده که در ازدواجاست 

پویشااای و سیساااتمی، میاااان عوامااال شخصااای و اجتمااااعی ناااوعی ارتبااااط  راه مفااااهیم روان
کاه رفتاار والادین را  کودک خردسالی  که  کرد  کرد و سرس این نظریه را مطرح  مفهومی ایجاد 

گز نشانه ای  کناد، باا معماای پی یاده ند و آسیب آنان به خود تلقای میی طرد، رهاسازی یا 
که نه می رو به رو می تواند فارد ماورد طلاب و درخواسات )یعنای، والادین( را رهاا ساازد و  شود 

کاه دروناش ایجااد  کاامی  کاودک بارای رفاع نا نه قاادر اسات او را تغییار دهاد. باه طاور معماول، 
کناد تاا بتواناد افاراد خیاالی  را درونای می مقهاور-هایی از والدین محباوب شده است، جنبه
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کنااد. بااه نظاار فریمااو، نیرومناادترین مااانع باار ساار تغییاار  کنتاارل  متعلااق بااه دنیااای دروناای خااود را 
که از والدینشاان دارناد )گلادنبرگ و  عبارت است از دلبستگی آدمیان به درون فکنی هایی 

 (.  3125، ترجمه: فیروزبخت، 2631گلدنبرگ،

کاااه رابطاااه تعامااال باااا خاااانواده اصااالی بااار افساااردگینتاااایج ایااان پاااژوهش  در  نشاااان داد 
دار اسات. نتاایج ایاان یافتاه از پاژوهش بااا نتاایج نشااااط دوساات و  دانشاجویان متأهال معناای

یااااد و همکاااااران )3120همکاااااران ) و  ( و رولینااااگ2633(، ساااایگرین و همکاااااران )2635(، ر
بار افساردگی زوجاین تانیرگاذار  باشد. تعامال باا خاانواده اصالی (، همسو می3221همکاران )

کنناده ها نشان می است. یافته کاه رفتارهاای تهدیاد  ی زوجاین مانناد انحارا  در اماور  دهد 
کانش ساریع باه افساردگی ماؤنر باشاد  اعتماادی مای زندگی، تضاد در خانواده و بی تواناد در وا

که چگونگی ارت های متعددی نشان داده (. پژوهش3123)رادفر و همکاران،  باطات فارد اند 
سااز پیادایش افساردگی در سانین باایتر شاود  تواند زمینه ام می ی اصلی با اعضای خانواده
گرچه اختالل افسردگی در ی  بافت درون2632)لی و همکاران،  فاردی وجاود دارد، ولای  (. ا
ها باه سامت نقاش رواباط خاانوادگی اصالی در ایجااد آن ساوق داده یافتاه  با این حال، توجه

که تجارب مربوط به تعامالت باا خاانوادهاست. از س ی  وی دیگر نیز، نشان داده شده است 
کاه فارد بارای  تواند بر تجربیات روابط عاشقانه اصلی می ی بعادی )مانناد ساب  دلبساتگی 

(. بناابراین درک فرآینادها 2631دهد( تأنیر داشته باشد )هاردی و همکااران،  خود توسعه می
کیفیت روابط عاشقانه و تعامل در خانواده مبد  می هاا  ی افراد در بررگساالی آن تواند به درک 

کند.   کم  
کیفیاات زناشااویی  کااه رابطااه تعاماال بااا خااانواده اصاالی باار  نتااایج ایاان پااژوهش نشااان داد 

(، چراغای و 3120دار نیست. نتایج این یافته از پژوهش باا نتاایج رجبای و همکااران ) معنی
(، حساینیان 3121(، رساتمی و همکااران )3121(، حسینی و همکاران )3125همکاران )

کااااه نتااااایج ایاااان پااااژوهش بااااا نتااااایج  نماااای ( همسااااو3110و همکاااااران ) باشااااد. از آنجااااایی 
تواند فهم نادرسات ساوایت توساط شارکت  می گذشته همسو نیست، علل آنهای  پژوهش
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کااه  مااورد اساتفاده در پااژوهش باشاد. در صااورتیکنناده، اینترنتاای باودن پرسشاانامه و یاا اباازار 
کاه در ساال کیفیات زناشاویی  یکی از عوامل مهمی  هاای اخیار باه آن توجاه شاده اسات و بار 
کیفیت تعامالت اولیه ام اسات )رجبای و  ی اصالی ی فارد باا والادین یاا خاانواده تأنیر دارد، 

که فرد چاه باه لحااظ فیریولاو یکی،  ی اصلی، خانواده (. خانواده3120همکاران،  ای است 
کهان، عمیاق و  هاای خاود را در آن دارد. تاأنیر ایان ریشاه هیجانی ریشهشناختی و  روان هاای 

دهااد )هاوشاااتاد و  بااانفوذ اساات و باااه ایفااای نقاااش مهاام خاااود در زمااان حااال نیاااز ادامااه مااای
 (.  3120، به نقل از رجبی و همکاران، 3211همکاران، 

متأهال  نتایج پژوهش نشاان داد رابطاه رفتارهاای دلبساتگی بار افساردگی در دانشاجویان
(، بلیااد 3120دار است. نتایج این یافته از پژوهش با نتایج محمدخانی و همکاران ) معنی

(، بخشااای و 3126(، طوسااای و همکااااران )3122(، جمشااایدی و ناااوری )3121و همکااااران )
باشااد. رفتارهااای دلبسااتگی تااأنیر  (، همسااو ماای2633( و رولااز و همکاااران )3110همکاااران )

  های دلبساتگی از انشجویان متأهل داشاته اسات. بناابراین، ساب معناداری بر افسردگی د
گوار تعادیل   ساطوح اساترس و نااتوانی را  توانند می  که  فردی هستند درون  منابع در شارایط ناا

کم کاااادامن،  رنااااگ کننااااد و اناااارات منفاااای اسااااترس را  (. موضااااوی 3111تر جلااااوه دهنااااد )پا
د تاا فارد هنگاام تنیادگی و درمانادگی باه کنا می  برای فرد فاراهم دلبستگی پناهگاه مطمئنی

کاااوم فاارد در محاایط کااه موضااوی   ویااژه  بااه  سااوی او بااازگردد و پایااه ایمناای اساات باارای  زمااانی 
 (.  3112ندارد )منصور و دادستان،   دلبستگی حضور

کیفیااات زناشاااویی معنااای دار  نتاااایج پاااژوهش نشاااان داد رابطاااه رفتارهاااای دلبساااتگی بااار 
(، 3127(، فردوسای )3121پژوهش با نتایج اصالنی و همکااران )است. نتایج این یافته از 

کااارگر و همکاااران ) یتز )3125رضااایی  کوو باشااد. بااالبی  همسااو ماای(، 2637( و پولساان و جااا
کودک باه رابطاه عاشاقانه بررگساالی فارد  می ( بیان3270) که دلبستگی در روابط والد و  کند 

 هیجانااات فاارد در هاار زمااانی از زناادگی، ازتوانااد باار رفتااار، شااناخت و  ماای یابااد و ماای انتقااال
کاه ناوی 3217بگاذارد. هاازان و شااور )تاأنیر  نوزادی تا بررگسالی کردناد  ( در ایان زمیناه بیاان 
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کااب،  یکیی رماانت جااد ناوی رابطاهیدر ا کیودکا یدلبستگ دوره بررگساالی تانیرگاذار اسات. 
کاه 2663) 1داویال و برادبوری کاه از ( نیز در پژوهش خود نشاان دادناد  درک مببات از همساران 

هاااای افاااراد باااا ساااب  دلبساااتگی ایمااان اسااات، رفتارهاااای حماااایتی و رضاااایتمندی  ویژگی
کیفیت زناشویی را در زوج توان اینطور بیاان  می کند. می پیش بینیها  زناشویی و در نتیجه 

کل دلبستگ که در  کیفیات زناشاویی باایتر و دلبساتگیا یکرد  مان هساتند باا یر ایاغ یمن باا 
 (.2665، 2متر، رابطه دارد )بانزک یییفیت و رضایت زناشوک

نتااایج ایاان پااژوهش نشااان داد اناار غیرمسااتقیم تعاماال بااا خااانواده اصاالی باار افسااردگی از 
 مانناد یاصالی  هخاانواد در یارتبااط یدار باوده. الگوهاا طریاق رفتارهاای دلبساتگی معنای

 اتخااذی  هنحاو و کمشاتر دیاعقا باه دنیرسا یبارا خاانواده، یاعضاا نیبا تعامل یچگونگ

 یهاا تیاموقع و نادهیآ رواباط در فرزنادان یساازگار بر خانواده، یاعضا توسط ماتیتصم
 وجاود یطیشارا یاصالی  هخاانواد در یوقتا است. گذار انر یاصلی  هخانواد از رونیب گر،ید

 در نظار تباادل و بحا  تعامال، در آزاداناه تکشر به قیتشو خانواده یاعضا در آن هک دارد

 شاوند، یزماان تیمحاادود بادون التکمشا و موضاوعات از یعیوسای  هگساتری  هباار

کارآمدتر خواهند بود. در  تنهاا ناه آزاد، نسابتا طیمحا نیاا رفتارهای دلبستگی در آن بهتر و 

 یباورهاا شافک باه قیتشاو هکابل رنادیگ یقرار ما زیبرانگ چالش لیمسا معرض در فرزندان
 فرزنادان نیبناابرا شاوند. یالتشاان ماکمش حال یبارا تارس بادونگیری  میتصام و دیاجد

 از مختلاف یها تعارض با ییارویرو در و هستند خانواده رمیپذ مورد نندک یم احساس

کرد. در حقیقت، یافته های این پژوهش در ایان ساؤال  جمله افسردگی بهتر برخورد خواهند 
گر فردی در خانوا های قبلی نیز می هم همخوان با پژوهش کارده باشد. زیرا ا ده ساالم زنادگی 

کناااار فاااردی دیگااار احسااااس رضاااایت و  باشاااد باااه دلیااال رفتارهاااای دلبساااتگی مناساااب در 
کناااد زیااارا هااای  وقااات نگاااران صااامیمی شااادن و طااارد شااادن از طااار  مقابااال  شاااادمانی مااای

 باشد در نتیجه دچار افسردگی نخواهند شد. نمی
                              
1. Cobb, R., Davila, J., & Bradbury, T. 
2. Banes, R. 
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که تعامل با خانواده اصلی  کیفیات زناشاویی هم نین، نتایج این پژوهش نشان داد  بار 
 تعامل با خانواده اصلی بهرمند از فرد دار بوده. چنان ه از طریق رفتارهای دلبستگی معنی

و باه ندک توجه همسرم یازهاین و توقعات به ییزناشو یزندگ در هک رود یم انتظار شود،
دلبساتگی دچاار بیشاتر شاود یما باعا  نیاا هکا نادک تعامال همسرم با همدینهای  گونه
بیشاتری داشاته  دلبستگی شود یم تعامل با خانواده اصلی باع  گر،ید یعبارت به ای شود

 ییکیفیات زناشاو ریامتغ در نیبناابرا برساد. یشتریب کیفیت زناشویی به تینها در و باشد
را ییکیفیات زناشاو زانیام و باشاد انرگاذار تواناد یما یاصالی  هخاانواد تعامال باا هکا است

رد.یگ یم صورت دلبستگیی  هبواسط یانرگذار نیاما ا دهد رییتغ
کماا   ماای ایاان پااژوهش راهای  دسااتاوردها و پیامااد کاااربردی  تااوان در دو سااطح نظااری و 

کیفیااات زناشاااویی و افساااردگی. از جنباااه  کنناااد از جنباااه نظاااری شناساااایی عوامااال ماااونر بااار 
کااردن متغیر کیفیاات زناشااویی رابطااه مسااتقیم و غیاار هااایی  کاااربردی نیااز مشااخد  کااه بااا 

آزمایشاای و مااداخالت هااای  زمینااه را باارای پژوهش هااا، دارنااد و چگااونگی تعاماال آنمسااتقیم 
کند. کنونی را فراهم   بعدی در جهت بهبود رسیدگی به وضعیت 

کاه چاون جامعاه  مای این پژوهشهای  از جمله محدودیت کارد  تاوان باه ایان ماورد اشااره 
اهلین بایاد باا احتیااط آماری این پژوهش دانشجویان متاهل بودند تعمیم دادن به ساایر متا

گر چه الگوی باه دسات آماده برازناده خاوبی از داده گیرد، ا باشاد ولای ممکان  هاا مای صورت 
کاااه باااا بررسااای متغیرهای  اساات مااادل مختلاااف در تبیاااین هاااای  دیگااار وجاااود داشاااته باشاااد 

کیفیت زناشویی، سهم بیشاتری داشاته باشاد، باا اینکاه داده یانس  ایان پاژوهش باا هاای  وار
کااربرد آنالگوی ساختا در رواباط علات و معلاولی هاا  ری آزمون شده هماهنگ هستند ولی 

گیرد. با احتیاط باید صورت 

 مالحظات اخالقی پژوهش
کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و  تمامی شرکت

اطمینان یزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است. 
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 انسهم نویسندگ
نویسنده مسئول تماامی مراحال فرایناد پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت نماوده و مسائول 

 .نگارم مقاله است

 حمایت مالی
نقااش »عنوان  ی پژوهشاای نویساانده مساائول تحاات ی هسااته ایاان مقالااه همسااو بااا برنامااه

کیفیات زناشاویی و  میامجی رفتارهای دلبستگی در رابطه تعامل با خانواده هاای اصالی باا 
تماام هریناه بار عهاده نویساندگان نباوده و  سازمانیمعنوی _  تحت حمایت مالی« افسردگی

 .بوده است

 تعارض منافع
   گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد. های این مطالعه هی  یافته

 قدردانی
کلیه که باا شارکت خاود در پاژوهش، باه روناد اجارای  از  ی زنان و مردان متأهل شهر اهواز 

کردند، سراسگزاری می طرح  شود. کم  

 منابع
گاااری  (. رابطاااه ساااب  دلبساااتگی باااا تعهاااد زناشاااویی باااا میاااانجی3121الهااای، ی. ) اصاااالنی، خح عبااادالهی، نح اماااان

گماااه در دانشااجویان زن متأهاال شااهر اهااواز.  هااای  شناساای، پااژوهش مجلااه روانتمایریااافتگی خااود و احساااس 
 .237-311، 0مشاوره، 

ارتبااااطی بااار افااازایش صااامیمیت وکیفیااات زنااادگی زناااان دچاااار تعارضاااات هاااای  انربخشااای مهارت (.3122ایرانااای، ز. )
 31-3:(36) 0; یشناس رواننوین های  فصلنامه ایدهزناشویی. 

های افسااردگی:  ( ارتباااط بااین روابااط ابااژه و شاادت نشااانه3121باااقری، جح بیرشاا ، بح دهقااانی، مح اصااغر نااژاد، ی. ا. )
 151-121:(1) 21; رانیا ینیبال شناسی روانو  کیمجله روانرزشنقش میانجی شفقت به خود. 

صاامیمیت زناشااویی در رابطااه بااین ای  (. نقااش واسااطه3566بختیاااری، اح حسااینی، سح عااارفی، مح افشاااری نیااا، ک. )
 322-356. 77. 26 مشاوره.های  پژوهشدلبستگی و نگرم به خیانت زناشویی. های  سب 
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مجلااه (. ارتباااط رضااایت از روابااط زناشااویی بااا افسااردگی زوجااین، 3110بخشاای، حح اساادپور، مح خاادادادی زاده، ی. )
 .321-332، 32 علمی دانشگاه علوم پزشکی قروین،

ای تمایریافتگی در ارتباط میاان افساردگی و رضاایت  (. بررسی نقش واسطه3121بلیاد، مح ناهیدپور،  ح آزادی، م. )
 .321-362، 27 روان شناختی،های  و مدلها  رومن. زناشویی زنا

اصااول تمایریااافتگی. های  همؤلفاادلبسااتگی و های  ( پاایش بیناای رضااایت زناشااویی براساااس سااب 3123بیراماای، م. )
00-77. 11. 11. بهداشت روانی

اشاااویی بیناای رضاااایت زن (. پیش3125چراغاای، مح مظااااهری، مح موتاااابی،  ح پناااغی، لح صاااادقی، مح سااالمانی، خ. )
کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده -22(، 13)1فصالنامه علمای پژوهشای راهبارد فرهناگ، اصالی.   براساس 

321.
کارشناساای  . پایااننقاش شایوه تعامال در خاانواده اصالی و حال مسااله در رضاایت زناشاویی(. 3125چراغای، ن. ) ناماه 
ی، دانشگاه تهران، تهران.شناس روانارشد 

کرمی، مح حسااینی، س. )حسااینی، سح نظااری،  ی  ی سااالمت خااانواده (. بررساای رابطااه3121یح رسااولی، محساانح شااا
اندیشاه و حال تعاارض ساازنده و غیار ساازنده. های  ساب ای  اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه

 .07-10(، 12)1 رفتار،
زناان  ییت زناشاویو رضاا ین ساطح ساالمت خاانوادا اصالی(. رابطاة با3110حسینیان، سح یزدی، سح جاسابی، م. )

 .70-01(، 7)1، یشناخت و روان یتیترب یپژوهشهامجلة رج. کرآموزم و پرورم شهرستان یدب
(. بررسای رابطاه رضاایت زناشاویی باا افساردگی و عملکارد سیساتم 3121حمید، نح آقاجاانی افجادی، اح ساعیدی، ر. )

20-72:(13) 31 مشاوره;های  پژوهشایمنی. 
مجلااه های افسااردگی از نگاااه خااانواده بیماااران افساارده.  (. زمینااه3123 ح فالحاای خشااکناب، م. )رادفاار، مح احماادی، 

716-722(. 0) 36. پرستاری و مامایی
یاااابی مااادل رابطاااه خوددلساااوز3120پاااور، م. ) رجبااای،  ح حریااازاوی، مح تقااای ، همااادلی زناشاااویی و افساااردگی باااا ی(. ارز

کاربردی، دوفصلنامه بخشش زناشویی در زنان.  یمیانجیگر  .22-3(، 2)0مشاوره 
کردعریرپورمحمدی، رح تقی یابی مادل رابطاه باین خاانواده اصالی و رضاایت زناشاویی باا 3120پور، م. ) رجبی،  ح  (. ارز

گری ابعاد دلبستگی ناایمن در پرستاران.   .302-311، 31فصلنامه خانواده پژوهی، میانجی 
صاامیمیت و اسااتقالل در خااانواده اصاالی بااا رضااایت زناشااویی.  (. رابطااه3121رسااتمی، رح حکیمااا،  ح اقبااالی، م. )

کنگاااره ملااای  گاااامی در ترسااایم الگاااوی مطلاااوب خاااانوادهشناسااا رواناولاااین  ، اهاااواز، انجمااان علمااای ی خاااانواده 
 ی خانواده ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.شناس روان

گرمخانی، مح داورنیا، ر. ) کوتااه دسترسایامق یروان سانج یها یژگیو یابی(. ارز3127رسولی، مح بابایی  ، یریپاذ یاس 
علاوم پزشاکی . ییدر روابط زناشاو یسنجش رفتار دلبستگ یبرا ی(: ابزارBARE) یو همدم طلب ییپاسخگو

.37-3(، 02)32زانکو، 
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کااارگر،  ح عالقبنااد، مح آجیاال چاای، ب. ) عشااق ورزی بااا های  همؤلفاا(. رابطااه ساابکهای دلبسااتگی و 3125رضااایی 
هاای  ، مرکاز هماایشی و علاوم اجتمااعیشناسا روانالمللای علاوم انساانی،  کنفرانس بایناشویی. رضایتمندی زن

 .3125آبان  27الملی صدا و سیما،  بین
کااز شااناخت روانمطالعااه سااازگاری زناشااویی بااا بهریسااتی (. 3120صاافری، ناهیااد. ) کننااده بااه مرا ی در زوجااین مراجعااه 

کرمانشااه. ، علاوم شناسای روانران و جهاان در یان ایناو یپاژوهش هاا یملانفارانس ک مشاوره بهریستی شهرساتان 
 یو مطالعات اجتماع یتیترب

کبارزاده، مح زاری، نح شاریف،  . )  و اضاطراب زانیام بار یدلبساتگ یرفتارهاا آماوزم ری(. تاأن3126طوسای، مح ا

مجلاه دانشاکده پرساتاری و ماماایی دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران،  اّول. یدر بااردار ناوزاد باه ماادر یدلبساتگ
37(1 ،)02-72. 

کیفیاات روابااط زناشااوییساااز غنیتااأنیر  (.3117عیساای نااژاد، ا. ) کارشناساای ارشااد، دانشااگاه ی روابااط باار  . پایااان نامااه 
 اصفهان
کیفیات بساتگی در ر بینی نگرم به خیانت زناشویی بر اسااس رفتاار دل (. پیش3127فردوسی، س. ) واباط زناشاویی، 

 .317-352(، 2)31ی معاصر، شناس رواندوفصلنامه بستگی در زنان متأهل.  های دل روابط زناشویی و سب 
کیاااانرور و نفیساااه مهااادوی )درماااان مبتنااای بااار خاااانواده اصااالی(. 3222فریماااو، ج. ) (. تهاااران: 3121. ترجماااه: ساااعید 

کتاب ارجمند.  انتشارات 
کیفیاات عشااق،  (. پیش3121وساافی مریاادانی، م. )فالحیااان، حح میکاااییلی، نح ی بیناای روابااط فرازناشااویی باار اساااس 

-12(،.3) 1ی خاانواده، سااز غنیآسایب شناسای، مشااوره و های حل تعارض زوجین و تعهد زناشاویی.  سب 
70. 

گلدنبرگ، آ. ) ناشار موسساه  (. تهاران:3125. ترجمه: مهرداد فیروزبخت )مروری بر خانواده درمانی(. 2631گلدنبرگ، هح 
 خدمات فرهنگی رسا.

کاشانی،  ح وزیری، م. ) کودکشناس روان(. 3116لطفی   . تهران: ارسباران.ی مرضی 
کیفیااات زناشاااویی و ارضاااای نیازهاااای روان3121لطفااای، کح رساااولی، آ. ) شاااناختی باااا الگوهاااای ارتبااااطی (. رابطاااه 

 .70-02(، 2) 1، شناسی روان رویشای صمیمت زناشویی.  زناشویی: نقش واسطه
کبریااان فیااروز آبااادی، م. ) افسااردگی: نقااش های  (. ساابکهای دلبسااتگی و نشااانه3120محماادخانی، مح بهاااری، ی. ا

 .111-126(، 1) 21ران، یا ینیبال شناسی روانو  کیمجله روانرزشنشخوار فکری. ای  واسطه
تعارضااات و باای نباااتی زناشااویی در (. پاایش بیناای افسااردگی باار اساااس رضااایت، 3127الهاای، ی ) مکوناادزاده، پح امااان

 .316-373، 2، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -فصلنامه سالمت اجتماعی زنان متأهل شهر اهواز. 
 . تهران: انتشارات رشد.گری تا رفتارشناسی ی ژنتی ، از روان تحلیلشناس روان(. 3112منصور، مح دادستان، پ. )

کتشااافی نساخه فارساای مقیاااس 3120ناادری نوبناادگانی، زح رجبای،  .رح جلااوداری، آرم. ) (. بررسای ساااختار عااملی ا
 217-212. 22. 1. یشناخت روانهای  و مدلها  رومخانواده اصلی. 
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کالنتااری، مح مولااوی، ح. )  ین سااهم عواماال خااانوادگیاایو تع ی(. بررساا3120نشاااااط دوساات، حح مهراباای، حح نااوری، نح 
.51-12، 3فصلنامه خانواده پژوهی، نوجوانان.  یونر در اختالل افسردگم

کیفیات  هاای عشاق ( رابطاه ساب 3126یوسفی، نح بشلیده، کح عیسی ناژاد، اح اعتماادی، یح شایربیگی، ن. ) ورزی و 
کاربردی.  زناشویی در میان افراد متأهل 23-10. 3. 3. مشاوره 
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