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هژژای ارتبژژا ی و  ویژگژژی، پژژهوهح حاضژژر بژژا هژژدن بررسژژی ن ژژح تیوصژژیات ش یژژیتی هدد:   
وطالعژژه  روش هژژای سژژاکن شژژار تاژژران ان ژژام شژژد. رهای فرهنگژژی در وابسژژتگی عژژا  ی  و بسژژت

 4994سژژژاکن شژژژار تاژژژران در سژژژال هژژژای  حاضژژژراز نژژژوت ههبسژژژتگی عژژژود و جاوعژژژه  ن را کلیژژژه  و 
ای  توشژه گیری نهونژهوژرد  بژه روش  809 ن و  484ن ژر   984که از عژین  ناژا ، دادند وی تشکیل

از و یژا  ازدوا  ووفژا اسژت اده شژد. ها   وری داده ند. به ونظور جهعانت اب شدای  چند ورحله
نتژای  تحلیژل وسژیر  ها یافتهبدست  وده با روش تحلیل وسیر وورد تحلیل قرار گرفتند. های  داده

 از  بژژه  ژژور وسژژت ین و تیژژر وسژژت ین، نشژژان داد کژژه بسژژترهای فرهنگژژی و تیوصژژیات ش یژژیتی
تژژژاذیر وعنژژژادار دارنژژژد هژژژا  تبژژژا ی  بژژژر وابسژژژتگی عژژژا  ی  و ارهژژژای   ریژژژا اذرگژژژذاری بژژژر ویژگی

 08/0>pارتبا ی به  ور وست ین بژر وابسژتگی عژا  ی تژاذیر وعنژادار دارد های   . ههچنین ویژگی
 04/0>p . از هژژا  نتژژای  پژژهوهح حاضژژر نشژژان داد کژژه وابسژژتگی عژژا  ی عژژین  و  ی گیرنتیجدده

 حاصژژل از ایژژن پژژهوهحهای  پژژذیرد. یافتژژه وژژی رذیأتعژژاولی و فرهنگژژی تژژ، فژژردی، عواوژژل گونژژاگون
در زوینژژه وشژژاوره ازدوا  و ، هژژا ای ژژاد وابسژژتگی عژژا  ی در  و های  توانژژد بژژا شناسژژایه زوینژژه وژی
 راهگشای وشاوران و روانشناسان باشد.، سا ی روابط عا  ی  ناا تنی

 .ستگی عا  یواب، بسترهای فرهنگی، ارتبا یهای  ویژگی، تیوصیات ش ییتی ها کلی:واژه
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   وقدوه
، 1ازدواج و تشممکی  خممانواده از ابتممدای حیممات بشممر ههممواره بمما او ههممراه جمموده اسمم )لووا 
گر ازدواج نبود، تر (. به جیان واضح2663 توانسم  اداومه داشمته باشمد)جیهز و  نهمی نس  بشر، ا

 طفیازدواج را نمموعی ارتبماا عمما، وحققممان و نویسمندگان، قبم ها  (. از وممدت2662، 2ویلسمون
که از قوانین اجتهاعی و فرهنگی خما  همر جاوعمه تبعیم  وی ، 3)کمارول کنمد ومی دانستند 
کیفی  و فرآیند آن2632 گرفتن  همدفی وهمن جمرای ، (. ازدواج و تشکی  خانواده بدون در نظر 

گفم  ومی شمود. تقرحبما   وی تلقیها  بسیاری از انسان همر انسمانی در وسمیر زنمدگی خمود ، تموان 
اب ههسمر و جرقمراری روابمن زناشموحی پایمدار بما جمن  وخمالف روجمرو خواهمد بناچار بما انتخم
کسمممی، شمممد)تورنتون کسمممون و ا توانمممد نیازهممما و  نهمممی همممر ازدواجمممی، (. بممما احمممن وجمممود2667، 4آ
(. در بسمممیاری وواقمممع 2662، اعضمممای خمممود را تممماوین نهایمممد)جیهز و ویلسمممونهای  خواسمممته

، فمراوانهای  پ  از تحه  سمختی، ها جوهکن اس  یک ازدواج با شکس  روجرو شود و زو
(. وفهوم ازدواج ووفمق زومانی وعنمی 2665، 5با یاس و نااویدی به قطع رابطه تن دهند)هالند

کمه زوج ومی پیمدا بممه اهمداو خممود از ازدواج رسمیده باشمند. اهممدافی از قبیم  ارضممای هما  کنممد 
باتبمات و رضمای   روابمن، تشمکی  نهماد پایمدارو باتبمات خمانواده، نیازهای روحی و جسمهی

ووفمق عاشمقانه همای  (. زوج2662، 6بخش و در نهای  دستیاجی به ح  خوشبختی )راجمین
عهیممق و قاجمم  تمموجهی نسممب  بممه یکممدیگر  7یکممدیگر را دوسمم  دارنممد و از وابسممتگی عمماطفی
 تواند به عشقی بالغانه تبمدح  شمود. زن وی جرخوردارند.اساس شیداحی اواح  ازدواج به ورور

گفتن تواند  وی زحرا وحب  و جمذاجی  ، و شوهر از شنیدن آن لذت جبرند« دوست  دارم»از 
گمره خمورده، وفماداری، دریاف  صهیهی ، وتقاج  عشمق قمویتر و ، اعتهماد و دوسمتی بمه همن 
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گممذاری هممای  (.زوج3171، ترجهممه قراچممه داغممی، 3211، 1کنممد)بک وممی عهیممق تممری را پایممه 
یممم  نمممد. آنهممما همممن آویختگمممی عممماطفی وطلممموجی کن نهمممی ووفمممق عشمممق خمممود را از ههمممدیگر در
کننمممد عشمممق و عالقممه خمممود را در روابمممن صمممهیهانه و  ومممی بایکممدیگر داشمممته و هرزومممان تممالش

ووفمق ههیشمه نگمران و های  (. زوج2662، نزدیک با ههسر به اتبات جرسانند)جیهز و ویلسون
کممه عاشمم ق او وراقممب یکممدیگر جمموده و ونتظممر فرصممتی هسممتند تمما بممه ههسرشممان نشممان دهنممد 

کنممار یکممدیگر لممذت  جرنممد و از اجممراز عشممق احسمماس خرسممندی وممی هسممتند. آنهمما از جممودن در 
تواند سالو  روان وروحیمه شماد را در آنهما تضمهین  وی نهایند. احن عشق و تعلق عاطفی وی

داشممتن ازدواج شمماد و جرخممورداری از حهایمم  و وراقبمم  ، (.بممدون شممک2633، 2نهایممد)واردل
توانمد جمر سمالو   ومی اد را به فضای سالن تبدح  نهوده و در نهای عاطفی فضای زندگی افر

، (. اینممک3111، جاوعممه و تبممات و دوام نهمماد خممانواده تمماتیر وببمم  داشممته باشممد)فقیرپور
که وطرح که چه عواولی و تح  چه شرایطی وابستگی عماطفی ، شود وی سوالی  احن اس  

 نهایند؟ وی زناشوحی را پایه رحزی را تعهیق بخشیده و سالو  و رضایتهندیها  جین زوج
گون ومی جررسمی ادجیمات پمژوهش نشمان  گونما کمه عواوم    فمردی وفرهنگمی، تعماولی، دهمد 
، اترگممذار باشممد. در زوینممه عواومم  تعمماولیهمما  توانممد جممر ویممزان عشممق و تعلممق عمماطفی زوج وممی

که با زوج کسانی  ن دوسمویه فرایندهای تعماولی وروابم، وعتقدند، کنند وی کارها  بسیاری از 
کننمممده عهلکمممرد وناسمممب و سمممالو  زوجمممی جممموده و ، هممما جممین زوج یمممادی تعیمممین  بمممه ویمممزان ز

گفم  ومی کنمد.در واقمع ومی رضایتهندی از رابطه را پیش جینمی ازدواج ووفمق بمه ویمزان ، تموان 
کیفیم  تعماوالت زوج قمرار دارد)راجمین یادی تحم  تماتیر  هماحی  (. زوج2667، 3؛ جمان2662، ز

سمطح پماحین تمری از تعماوالت را از خمود نشمان داده و الگوهمای ، شوند یو که دچار اختالو
گیممری و عواطممف ، کننممد.احن افممراد وعهمموال بمما نمماتوانی وممی تعمماولی ناوناسممبی را دنبممال گوشممه 

یماد اسم )احرانی (. در احمن 3111، ونفی وارد رابطه شمده و خطمر اخمتالو و طمالق در آنهما ز
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ههکمماری و ، رضممای  جنسممی، دهای حمم  تعممار فراینمم، ارتبمماطیهممای  نقممش وهارت، وممورد
، گیلبرتجممیش از ههممه وممورد توجممه صمماحبنظران و وحققممین جمموده اسمم )، عواومم  شممناختی
، ؛فقیرپممممور2636، دانشمممموور و لواسممممانی، خلیلممممی، ؛آسمممموده2662، راجممممین؛2666 1واک و پاسمممملی

3111.) 
ن تعلمق نقمش وههمی در ووفقیم  ازدواج و افمزایش ویمزا، و خصوصیات فمردیها  وحژگی 

جمممر نقمممش ، جرخمممی وحققمممان و صممماحب نظمممران، کنمممد. دراحمممن زوینمممه ومممی ایفممماهممما  خممماطر زوج
کیمد ، دلبستگی ایهن، خصوصیات شخصیتی از قبی  پختگی هیجمانی و خموش جینمی تا

 نقمممش وهمممن و اساسمممی در روابمممن جمممین فمممردی آنهممما ایفممما، هممما سمممبک دلبسمممتگی زوجکمممرده اند.
کممه نحمموه رابطممه آنهمما را تعیممیناسمم  از پیونممد هی دلبسممتگی عبممارت کنممد. وممی  جممانی دوفممرد 
احسماس و رفتارهمای ، تموان بمه صمورت الگوهمای تفکمرهای دلبستگی را ومیکند. سبک وی

کممرد ، شخصممی در رابطممد نزدیممک بمما وراقممب شممریک عمماطفی و دیگممر افممراد صممهیهی تعریممف 
، دهممد وممی (. شممواهد پژوهشممی نشممان2667، 2کاشممدان و سیسممال ، کلممی، راجممرت ، )جوتونمماری

را عهیمممق تمممر سمممازد)گالو و هممما  توانمممد تعلمممق و وابسمممتگی عممماطفی زوج ومممی، دلبسمممتگی ایهمممن
هیجانمات نقمش وهممن و ، (. از طرفمی3172، ؛ وظمماهری3111، ؛ جاللمی تبمار2663، 3اسمهی 

هیجانمات خمود را شناسماحی ، کمه قادرنمدهماحی  کننمد. زوج وی ایفاها  اساسی در زندگی زوج
کنترل و جروز گاهند کرده و از نحوه  روابن زناشوحی رضمای  بخشمی ، آنها در وواقع وناسب آ

کرد)کمممردوا و وارن ، بمممه وعنمممای شناسممماحی، (. پختگمممی هیجمممانی2661، 4را تجربمممه خواهنمممد 
کمممارجرد وناسمممب هیجانمممات از جمممروز ، باشمممد. جرخمممورداری از پختگمممی هیجمممانی ومممی کنتمممرل و 

که کنترل نشمده ه، تواند وی بسیاری وشکالت   جلموگیری، یجانمات باشمدپیاود ونفی جروز 
کنتمرل، ووفقهای  زوج، دهد وی نشان، کند. شواهد پژوهشی وی و جمروز بمه ووقمع ، از تواناحی 
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، جیمممان زاده و عابممممدحن، اصممممغرنژاد، ؛ تیرگمممری2662، 1هیجانمممات خمممود جرخوردارند)آلسممممتین
شواهد پژوهشی از احمن فمر  ، در وورد خوش جینی (.3111، ؛ رحهانی و قیصری پور3111
، اسمورینگر، کمارول، کند )کمانوی وی حهای ، ووفق افرادی خوش جین هستندهای  زوج، که

، بسمممیاری از پژوهشمممگران وعتقدنمممد، (. ههچنمممین2666، 3؛گیلهمممام2661، 2سممماووو  و جمممونز
گاهی، نظیر باورهای سالن، شخصیتیهای  جرخورداری از جرخی وحژگی کنتمرل ، خودآ ونبمع 

توانممد زوینمه وههممی جممرای رضممای   وممی، وش روحمیوظیفمه شناسممی و خمم، عممزت نفمم ، درونمی
گفممممراهن نهایممممدهمممما  زناشمممموحی و وابسممممتگی عمممماطفی زوج ، تزی؛ همممماروو3225، 4رگ یمممم)نالن و 

 . (3171، شفتی ؛2666، 6؛ جانسون و جانسون3211، 5اورنو و ویالسنور، جیر، روزنبرگ
که در ادجیات نظری و عهلی، عالوه جر عواو  فردی و تعاولی  هش قاجم  توجمه پژو، آنچه 
گیمری  باشمد. ومی تاتیر ساختار فرهنگمی و بافم  اجتهماعی، اس  کمه شمک   بمدحهی اسم  

توانمممد از اتمممرات فرهنگمممی و قمممووی بمممدور باشمممد.فرهنگ از جهلمممه  نهمممی ،یمممک ازدواج ووفمممق
که جر فرایندها و پیاودهای روابن زناشوحی تاتیر ، گمذارد. ارزشمها ومی وههترحن عواولی اس  

 عممالوه جممر اینکممه دیممدگاه افممراد نسممب  بممه خودشممان را شممک ، ی فرهنگممیباورهمما و هنجارهمما
بخشمد. فرهنمگ  ومی عشمق و روابمن نزدیمک را جهم ، دیدگاه آنهما بمه صمهیهی ، دهند وی

دانمد. در چنمین  ومی ازدواج را یمک وظیفمه شمرعی، با تاتیرپذحری از تفکر اسالوی، جووی احران
، جرخوردارجمموده و تعهممد بممه روابممن زناشمموحیاز جایگمماه ارزشممهندی ، نهمماد خممانواده، فرهنگممی

گرفتممه اسمم . فرهنممگ احرانممی یمماد قممرار  کیممد ز ارزش ، جممرای پدیممده ازدواج، اسممالوی-وممورد تا
یادی قاح  اس  ، انسمان دوسمتی، وعنویم ، دانمد. ههچنمین ومی و آن را پیوندی وقمدس، ز

شمدن بممه  نزدیمک، بمه ونزلمه، جمرای یمک فمرد احرانمی، اخالقمیهای  قناعم  و پمرورش فضمیل 
کهال گراحی وی تلقی، خدا و  کهمک بمه ، شود. جهع  احتمرام بمه خمانواده و اعضمای فاویم  و 
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که در ساختار فرهنگ احران نهادینه شده اس )شمرفی هاحی  از جهله ارزش، دیگران اس  
حجماب و پاحبنمدی بمه ، (. ههه احمن وموارد و ههچنمین3112، ؛ وشکینی3117، و طاهرپور
کهممممک ، م و تبممممات زنممممدگی یممممک احرانممممیتوانممممد بممممه دوا وممممی، ههسممممر و ایجمممماد و دوام عشممممق 

شواهد پژوهشی جر نقش وذهب و پاحبنمدی بمه اومور ، (. ههچنین3112، نهاید)حسین زاده
، در افمممزایش سمممازگاری زناشممموحی و تعهیمممق وابسمممتگی عممماطفی، وعنممموی و فضممماح  اخالقمممی

گذاشمممته کیگمممین2662، )جیهمممز و ویلسممموناند  صمممحه  ؛ 2667، 3؛ فنممم 2660، 2؛ لهمممرر2661، 1؛ 
 (.  3112، فرحبخش و احیاحی، شفیع آبادی، فلسفی نژاد، اسهاعیلی، کریهی تانی

گفممم  ومممی در جهمممع بنمممدی شمممواهد نظمممری و پژوهشمممی  کمممر شمممده  ویمممزان عشمممق و ، تممموان 
کیفیم  روابمن عماطفی بمه ها  وابستگی عاطفی جین زوج گونی تاتیر پذحر جموده و  گونا از عواو  

گون قمرارتحم  تماتیای  طور پیچیمده گونما وابسمتگی ، رسمد ومی گیمرد. بمه نظمر ومی ر وتغیرهمای 
عاوممم  ، از عواوممم  شخصمممیتی وفرهنگمممی تممماتیر پمممذحر جممموده و در احمممن ویمممانهممما  عممماطفی زوج

کمه ، دهمد ومی نهایمد. وطالعمات پژوهشمگر نشمان ومی ارتباطی نقش واسطه را ایفاهای  وحژگی
کنون هیچ پژوهشی در احران و در خارج از احمران کنمار یکمدیگر قمرار عو، تا اوم   کمر شمده را در 

کهماجیش در هالمه گمذاری احمن وتغیرهما جمر یکمدیگر  کیفی  اتر  از اجهمام قمرار ای  نداده اس  و 
ودل نظری استخراج شده از پیشینه نظری و عهلی پمژوهش نهمایش داده ، 3دارد. در شک  

وهشممی  کممر جراسمماس شممواهد نظممری و پژ، تعیممین شممده جممین وتغیرهمماهای  شممده اسمم . وسممیر
شده وفرو  شده اس . 

1. Kigin,M

2. Lehrer,D 

3. Fennel,D,L 
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 . مدل نظری استخراج شده از روابط متغیرها1شکل 

 
بسمترهای ، دهمد وی نشان، که جر وبنای شواهد عهلی و نظری قرار دارد، ودل اراوه شده

جمممر وابسمممتگی ، بمممه صمممورت وسمممتقین و غیمممر وسمممتقین، فرهنگمممی و خصوصمممیات شخصمممیتی
گممذار اسمم . ههچنممین وحژگی ، ارتبمماطی بمما تمماتیر پممذحری از احممن دو عاومم هممای  عمماطفی اتممر 

کمه وطمرح، تواند تاتیر وستقین جمر وابسمتگی عماطفی داشمته باشمد.اینک وی شمود  ومی سموالی 
که  شود؟ وی تاحید، جهع آوری شدههای  توسن داده، آیا ودل نظری اراوه شده، احن اس  

 روش پژوهش
کلیمه زوجپژوهش حاضمر از نموه ههبسمتگی جموده و جاوعمه پمژوهش عبمارت   همای  جمود از 

کن شهر تهمران در سمال  ای  خوشمه گیری نهونمهاز روش ، . بمه ونظمور انتخماب نهونمه3125سا
، جنموب، استفاده شده اس . بدحن ترتیب شهر تهران به پنج ناحیه شهالای  چند ورحله

غرب و ورکز تقسین شده و در هر ونطقمه بمه صمورت تصمادفی شمش خیابمان انتخماب ، شرق
کوچممه بممه صممورت شممد. از هممر خ کوچممه انتخمماب شممده و از هممر  یابممان بممه طممور تصممادفی چهممار 
افمراد انتخماب شمده )در همر خانمه  درها  خانه انتخاب شد.در نهای  پرسشناوه 31تصادفی

گردیمد. در پژوهش وی فقن یکی اعضای زوج همای  توانستند پرسشناوه را پاسخ دهند(اجرا 
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نفر پیشنهاد شمده  16تا  36ازای هر وتغیر جین  وعهوال حجن نهونه به، ورجوا به تحلی  وسیر
کمافی 166اس . جرخمی پژوهشمگران نیمز تعمداد  در پمژوهش  (.3111، داننمد)هوون ومی نفمر را 

بدسم  آومده بما همای  . دادهزن( نفر انتخماب شمد 513ورد و  161)215ونه حجن نه، حاضر
گرف .   استفاده از روش تحلی  وسیر وورد تحلی  قرار 

 اجزار پژوهش
از وقیماس ازدواج ووفمق احرانمی اسمتفاده شمده اسم . احمن هما  به ونظمور جهمع آوری داده 

شمهر همای  ( طراحی شده و روی زوج3125وقیاس جرای اولین بار در احران توسن صاحبدل)
کلمی را در  71تهران اعتبار یاجی شده اس . احن وقیاس  که چهار خمرده وقیماس  گویه دارد 

گویه)شماو  تفماهن؛  13، ارتبماطیهمای  . وحژگی3عبارتنمد از ها  اسگیرد. احن خرده وقی وی جر
ارتبمماطی؛ باورهممای ارتبمماطی سممالن؛ هممای  تشمموحق رفتارهممای سممالن؛ رضممای  جنسممی؛ وهارت

 23، . خصوصممممیات شخصممممیتی2حمممم  تعممممار ؛حف  اسممممتقالل خممممانواده و ههکمممماری(.
گمماهی)گویممه و خمموش دلبسممتگی ایهممن ، پختگممی هیجممانی، اعتهمماد بممه نفمم ، شمماو  خودآ

گویه)شممماو  فضممماح  اخالقمممی و وعنممموی؛ پاحبنمممدی بمممه  35، . بسمممترهای فرهنگمممی1جینمممی(. 
گویمه )شماو  عشمق و وراقبم   2، . وابسمتگی عماطفی5هنجارها و تعهد بمه نهماد خمانواده(. 

کماوال وخمالفن ، وخمالفن، عاطفی(. پاسخ ههه سواالت پرسشناوه ازدواج ووفق بمه صمورت 
کمماوال، نظممری نممدارم نهممره  1تمما3در طیممف لیکممرت از ها  باشممد. پاسممخ وممی ومموافقن ومموافقن و 

کرونبماخ احمن وقیماس 3125شود. در پژوهش صاحبدل) وی گذاری و  25/6( ضریب آلفمای 
، خصوصمیات شخصمیتی، وابسمتگی عماطفیهمای  ضرایب پایاحی هریمک از خمرده وقیاس

گممزارش  12/6و  17/6؛ 21/6؛ 25/6ارتبمماطی و بسممترهای فرهنگممی بممه ترتیممب هممای  وحژگی
سممازگاری زناشمموحی هممای  شممده اسمم . ههچنممین رواحممی ههزوممان احممن وقیمماس بمما وقیاس

گمممزارش شمممده اس )صممماحبدل ، اسممموانیر و شممماخت رضمممای  زناشممموحی در حمممد وطلممموب 
کماوال وخمالفن3125 ، وخمالفن، (. پاسمخ ههمه سمواالت پرسشمناوه ازدواج ووفمق بمه صمورت 

کمماوال ومموافقن، نظممری نممدارم نهممره  1تمما3در طیممف لیکممرت از ها  پاسممخباشممد.  وممی ومموافقن و 
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 شود.  وی گذاری

 ها یافته
همای ارتبماطی و  وحژگمی، پژوهش حاضر با هدو جررسمی نقمش خصوصمیات شخصمیتی 

کن شممهر تهممران انجممام شممد. بممدحن  بسممترهای فرهنگممی در وابسممتگی عمماطفی زوج هممای سمما
بما ، نتایج حاص نفر به صورت تصادفی اجرا شده و  215وقیاس ازدواج ووفق روی ، ونظور

گرف .وشخصممات  AMOSاسممتفاده از نممرم افممزار  و بمما روش تحلیمم  وسممیر وممورد تحلیمم  قممرار 
گممروه نهونممه و نتممایج حاصمم  از تحلیمم  وسممیر در اداوممه تشممریح  جهعیمم  شممناختی اعضممای 

 شده اس .

گروه نمونه 1جدول  : مشخصات جمعیت شناختی 

جنسیت
 گروهنهونه

 ویانگینسنی
تحصیالت

باالترازلیسانسلیسانسدیپلنتالیسانسلنزیردیپ
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/33 16 1/53 317 2/12 351 1/31 02 52/11 1/57 513 زن
 7/32 05 7/53 236 2/13 317 1/35 72 15/12 7/12 161 ورد
 25/33 335 03/53 127 01/13 162 77/31 353 2/11 /.366 215 ک 

 
یاجی ودل اراوه شده از روش تحلیم  وسمیر اسمتفاده شمده اسم .  به ونظور سنجش و ارز

گسمممترده آن در ، آسمممان جمممودن، علممم  اسمممتفاده از احمممن روش کمممارجرد  قاجممم  اطهینمممان جمممودن و 
باشمممد. روش تحلیممم  وسمممیر بممما اسمممتفاده از ضمممرایب  ومممی پمممژوهش علممموم انسمممانیهمممای  حوزه

سممازد تمما اتممرات وسممتقین و غیممر وسممتقین وتغیرهمما را روی  وممی گر را قممادرپژوهشمم، رگرسممیونی
یممماجی قمممرار داده و روابمممن علمممی زحربنممماحی آن را شناسممماحی نهایمممد)هوون ، یکمممدیگر ومممورد ارز

(. ابتممدا نهممرات ورجمموا بممه ویممانگین و انحممراو وعیممار وتغیرهمما و ضممرایب ههبسممتگی 3111
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گردید  .جین آنها وحاسبه 

 انحراف معیار متغیرها برای مدل تحلیل مسیر: میانگین و 2جدول 
انحرا وعیار ویانگین وتغیرها

1/26 ارتباطیهای  وحژگی 13/330
27/36 17/13 خصوصیات شخصیتی
26/1 02/11 بسترهای فرهنگی
11/1 13/17 وابستگی عاطفی

کممه در جممدول  ارتبمماطی بممدلی  دارا هممای  عاومم  وحژگی، شممود وممی وشمماهده 2ههممان طممور 
گویهج باالترحن ویانگین را به خود اختصا  داده اسم . ههچنمین عاوم  ، جیشترهای  ودن 

 بعممدی قممرارهممای  بسممترهای فرهنگممی و وابسممتگی عمماطفی در رده، خصوصممیات شخصممیتی
گیرند. وی

 : ضرایب همبستگی بین متغیرها برای مدل تحلیل مسیر3جدول 
وابستگیعاطفیفرهنگیبسترهایخصوصیاتشخصیتیارتباطیهایویژگیوتغیرها

- -- - ارتباطیهای  وحژگی
 -- -*52/6 خصوصیات شخصیتی
 --*17/6 /.*56 بسترهای فرهنگی
- /.*16 /.*12 /.*06 وابستگی عاطفی

P<0.01*

کمه عاو  وی نشان، 1جدول ههبسمتگی بماال و وعنماداری بما یکمدیگر دارنمد. در هما  دهمد 
( بماالترحن وقمدار 06/6ارتبماطی و وابسمتگی عماطفی)همای  ههبستگی جین وحژگی، احن ویان

کهترحن وقدار ههبسمتگی بمه عاوم  بسمترهای فرهنگمی  را به خود اختصا  داده اس . و 
 شود. وی ( ورجوا56/6ارتباطی)های  و عاو  وحژگی

کممای)  کممه وممدل وممورد نظممر از  وممی ( نشممانP<0/16، 20/3وحاسممبه وقممدار وجممذور  دهممد 
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کمای نشمان دهنمده جمرازش جرازندگی بسیاری خوج ی جرخوردار اس . وعنمادار نبمودن وجمذور 
گممزارش شممده  5جممرازش نیممز در جممدول های  (. سمماحر شمماخت3111، وطلمموب اسمم )هوون

 اس .

 برازش مدل ازدواج موفقهای  شاخص :4جدول 
 NFI TLI CFI IFI RMSEAشاخصها

 612/6 222/6 222/6 221/6 /.221 وقادیربرازش
 
که   2/6جمرازش بماالتر از های  وقمادحر شماخت، شمود ومی وشاهده 5در جدول  ههان طور 

کهتر از  RMSEAجوده و وقدار  باشد. احن اور نشان دهنمده جمرازش بسمیار خموب  وی /.61نیز 
ودل وفهمووی اراومه شمده بما اسمتفاده از نمرم افمزار ، (. در اداوه3111، جرای ودل اس )هوون

AMOS گرف  و ودل یاجی قرار  به ههراه ضرایب وسمیردر ، استخراج شده از نرم افزار وورد ارز
 نهایش داده شده اس . 2شک  
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 : مدل تحلیل مسیر استخراج شده از دادها2شکل 

ضرایب مسیر استانداردشده بین متغیرها برای مدل تحلیل مسیر :5جدول 

نوعتاثیر وتغیرها
وابستگی
عاطفی

بسترهای
فرهنگی

خصوصیات
شخصیتی

هایویژگی
ارتباطی

 ارتباطیهای  وحژگی

 -- -*52/6 تاتیر وستقین
تاتیر غیر 
--- - وستقین

 -- - /.*52ک 

خصوصیات 
 شخصیتی

*22/6 -- /.*22 تاتیر وستقین
تاتیر 

 غیروستقین
32/6** - -- 
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نوعتاثیر وتغیرها
وابستگی
عاطفی

بسترهای
فرهنگی

خصوصیات
شخصیتی

هایویژگی
ارتباطی

 *22/6 - - *15/6 ک 

 بسترهای فرهنگی

 *25/6 - - *23/6 تاتیر وستقین
تاتیر 

 غیروستقین
36**./ - - - 

 *25/6 - - /.*13 ک 
P<0.01* P<0.05**  
 

که در جدول ارتبماطی دارای ضمریب همای  عاوم  وحژگی، شمود ومی وشماهده 1ههان طور 
روی عاو  وابستگی عاطفی جوده و عاو  خصوصمیات شخصمیتی نیمز  52/6تاتیر وستقین 

فی تمممماتیر ( جممممر عاومممم  وابسممممتگی عمممماط32/6/.( و غیممممر وسممممتقین)22بممممه صممممورت وسممممتقین)
 ارتبمماطی تمماتیرهممای  ( جممر عاومم  وحژگی22/6دارد.ههچنممین احممن عاومم  بممه صممورت وسممتقین)

( جمر 36/6(و غیمر وسمتقین)23/6گذارد. عاو  بسمترهای فرهنگمی نیمز بمه صمورت وسمتقین) وی
بممه صممورت ، عاومم  وابسممتگی عمماطفی تاتیرگذاراسمم . عاومم  بسممترهای فرهنگممی ههچنممین

شمود  ومی گذارد.بدحن ترتیمب وشماهده وی ارتباطی تاتیرای ه /.( جر عاو  وحژگی25وستقین)
تواننمممد بمممه طمممور وسمممتقین و غیمممر  ومممی کمممه بسمممترهای فرهنگمممی و خصوصمممیات شخصمممیتی

همما  ارتبمماطی( جممر وابسممتگی عمماطفی جممین زوجهممای  وسممتقین)از طرحممق تاتیرگممذاری روی وحژگی
گمممذار باشمممند. ههچنمممین وحژگی   تممموجهی در نقمممش وهمممن و قاجمممهممما  ارتبممماطی زوجهمممای  تممماتیر 

 نهاید.  وی وابستگی عاطفی جین آنها ایفا

 یگحر نتحجهبحث و 
کمممه بسمممتر، نتمممایج حاصممم  از تحلیممم  وسمممیر  فرهنگمممی و خصوصمممیات های  نشمممان داد 

شخصممیتی ویتوانممد بممه طممور وسممتقین و غیممر وسممتقین جممر وابسممتگی عمماطفی و خصوصممیات 
یتی از طرحمممق ارتبممماطی اتمممر بگمممذارد. ههچنمممین بسمممترهای فرهنگمممی و خصوصمممیات شخصممم
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خصوصمیات ارتبماطی تماتیر وعنماداری جمر وابسممتگی عماطفی داشمتند. نتمایج حاصم  از احممن 
؛ 2666، گیلبمرت و ههکممارانقبلمی ههخموانی دارد)هممای  پمژوهش تاحمدودی بما نتمایج پژوهش

کردوا و وارن2662، راجین؛ 2666، جانسون و جانسون ؛ آسموده 2667، ؛ فن 2660، ؛ لهرر2661، ؛ 
کریهممممی تممممانی و ههکمممماران3171، ؛ شممممفتی3111، ؛فقیرپممممور2636 ،و ههکمممماران ؛ 3112، ؛ 
 (.  3112، حسین زاده

گرفم . در رابطمه بما  وی در تبیین نتایج بدس  آوده  توان از شواهد نظری و تجرجی جهمره 
کیفیم  ارتبماا و ههچنمین تعلمق عماطفی زوج تموان  ومی هما تاتیر خصوصیات شخصیتی جر 

کنیممیعاومم  تع،  یگفمم : شخصمم رود.  وممی بممه شممهار ین فممردیدر روابممن جمم ینممده و اساسممن 
گمذار جمر رضمای  و سمازگاری زناشموحی ، نیههچن صفات شخصیتی از جهلمه عواوم  تماتیر 

که از صمفات شخصمیتی وطلموب جرخموردار جموده و ، ووفقهای  هستند. زوج افرادی هستند 
(. در 2633، دلسمازد)وار ومی ارتباا عاطفی آنها را جمیش از پمیش عهیمق تمر، احن خصوصیات

گاهی و شناخ  خوی، تیشخصهای  یژگحن ویج جرخموردار  ی  خاصمیمشمتن از اههیخود آ
گاه (. 3222، 1رود)همارتر ومی بمه شمهار یاجتهماع یاز ولزووات سمازگار یکیی، اس . خودآ

گممماه  ،شمممتنیح خوین شمممناخ  صمممحیو احساسمممات خمممود و ههچنممم، دیمممعقا، از افکمممار یآ
کمرده و بمه سمازگاریرا تنظم ین فمردیتوانمد روابمن جم وی کنمد)واردل ین  کهمك  (. بمه 2633، جهتمر 

کیفیم  ، دلبستگی ایهن نیز، عنوان یکی دیگر از خصوصیات شخصیتی نقمش وههمی در 
نهایممد. افممراد دارای سممبک دلبسممتگی  وممی ایفمماهمما  روابممن زناشمموحی و وابسممتگی عمماطفی زوج

کممرده  وممی ایهممن و هممر لحظممه از حمم  تواننممد روابممن سممالن و رضممای  بخممش بمما دیگممران جرقممرار 
کمممافی  اعتهممماد جرخممموردار باشمممند. روابمممن سمممالن نیازونمممد داشمممتن حممم  اعتهممماد و اطهینمممان 

و افمممراد دارای سمممبک دلبسمممتگی نممماایهن در احمممن زوینمممه دچمممار نقمممت هسمممتند. ، باشمممد ومممی
کهممک ، کنممد تمما بتوانممد بممدون تممرس از تممرک شممدن توسممن دیگممران وممی دلبسممتگی ایهممن بممه فممرد 
تواننمد حم  اسمتقالل  ومی در روابمن خمود، د. ههچنمین احمن افمراددرگیر روابمن صمهیهانه شمو

1. Harter,S
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کممدام از طممرفین، کممافی داشممته و روابممن جراجممر جرقممرار نهاینممد دچممار صممدوه و ، کممه درآن هممیچ 
آسیب نشوند.سبک دلبستگی ایهمن بمه طمور قاجم  تموجهی بما رضمای  زناشموحی و تبمات در 

(. از دیگممممممر 2663، سممممممهی ؛گممممممالو و ا2661، 1در ارتبمممممماا اسمممممم )وارکوسهمممممما  روابممممممن زوج
گماهی از  وی، خصوصیات شخصیتی کمرد. آ توان به پختگی هیجانی و خموش جینمی اشماره 

کنتمرل هیجانمات ونفمی توانمد از جمروز بسمیاری وشمکالت زناشموحی  ومی هیجانات و توانماحی 
جلمموگیری نهایممد. بسممیاری از وشممکالت زناشمموحی در اتممر جممروز ناوناسممب هیجانممات و عممدم 

کافی از  گاهی  بمه ، و ح  آنهما نیمز در بسمیاری وموارد، نقش هیجانات در زندگی ایجاد شدهآ
گمماهی از احمممن هیجانممات بسممتگی دارد. جرخمممورداری از سممطح بمماالی پختگمممی  شممناخ  و آ

کمماهش داده و از احممن طرحممق بممه عهیممق تممر شممدن  وممی هیجممانی توانممد وشممکالت جممین فممردی را 
، (. از طرفممی2662، ؛ آلسممتین2661 ،کهممک نهایممد. )کممردوا و وارنهمما  وابسممتگی عمماطفی زوج

 کنممد و حمم  وشممکالت پممیش رو را آسممان تممر وممی دیگممران را بممه سممه  ومما جلممب، خمموش جینممی
تواننمد بما وشمکالت زنمدگی  ومی جهتر و راح  تمر، خوش جینهای  زوج، سازد. بدون شک وی

گام اد وموترتری را جروممی دارنممد. خموش جینممی بممه افممرهممای  وواجمه شمموند و در وواقممع جمروز وشممک  
کند تا تسملین حموادن نشمده و از روحیمه وبمارزه جموحی جیشمتری جرخموردار باشمند.  وی کهک

کهمممک نهایمممد)کانوی و ههکممماران ومممی هممما احمممن وحژگی ، توانمممد بمممه تبمممات زنمممدگی زناشممموحی 
 (.2666، ؛گیلهام2661
نقمش ، عاوم  بسمترهای فرهنگمی نیمز، ههچنین نتایج حاص  از احن پمژوهش نشمان داد 

کیفی   کنمد. در رابطمه بما عاوم   ومی و وابستگی عاطفی جین آنها ایفاها  روابن زوجوههی در 
کشور وما وی فرهنگیهای  بستر گف : فرهنگ  گراحمی جموده ، توان  دارای خصوصمیات جهمع 

گذشمم ، کممه درآن کاری و ایبممار جممرای دیگممران، خصایصممی از قبیمم   ای  از جایگمماه وحممژه، فممدا
، جممیش از پممیش فضمماح  اخالقممی، کشممور ومماجرخمموردار اسمم . سمماختار اجتهمماعی و فرهنگممی 

کیمممد قمممرار داده و از فردگراحمممی و صمممفات خودخواهانمممه دوری  وعنویممم  و قناعممم  را ومممورد تا
                                           

1. Marcus,D,R 
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از قداسم  خاصمی ، نهماد خمانواده، تحم  لموای آحمین اسمالم، جوید. در چنین فرهنگمی وی
ک یمد قمرار جرخوردار جوده و تعهد به روابمن زناشموحی و حفم  حمرین زناشموحی بمه شمدت ومورد تا

توانمد  ومی اسمالوی -فرهنمگ احرانمیهمای  (. پاحبنمدی بمه ارزش3173، گرفته اس )وحلوجی
(. از جهلممه عواومم  3112، عاومم  وههممی در تبممات و دوام روابممن زناشمموحی باشد)وشممکینی

کیفیم  روابمن زناشموحی و افمزایش عشمق و صمهیهی  زوج، فرهنگی هما  که نقش وههمی در 
کمرد. وسملهاتوان به فضاح  اخالق وی، دارد  تمرجیحهما  زوج، ی و تعهد به نهاد خانواده اشماره 
کممه بممه اصممول انسممانی پاحبنممد جمموده و اخالقیممات را رعایمم   وممی دهنممد ههسممری داشممته باشممند 

کمه یکمی یما همردوی آنهما اصمول ، شمود ومی زومانی پدیمدارهما  نهاید. بسیاری از وشکالت زوج
گذاشته اند. شواهد پژوهشی نشان وذهبی جودن و رعایم  اصمول ، دهد وی اخالقی را زحر پا 

 (.3112، ؛ وشکینی 2660، اخالقی نقش قاج  توجهی در پایداری و تبات ازدواج دارد)لهرر
کمممه وحژگی، نتمممایج پمممژوهش حاضمممر  نقمممش ، هممما ارتبممماطی زوجهمممای  ههچنمممین نشمممان داد 

گفمممم :  وممممی وسممممتقین و وعنمممماداری در وابسممممتگی عمممماطفی آنهمممما دارد. در احممممن زوینممممه تمممموان 
باورهمممای ، حممم  تعمممار ، ارتبممماطیهمممای  وهارت، از قبیممم  رضمممای  جنسمممیهممماحی  گیوحژ

نقمش وههمی ، تشموحق رفتارهمای سمالن و حفم  اسمتقالل خمانواده، ههکاری، ارتباطی سالن
آیمد و  نهمی بمه صمورت خودکمار بمه وجمود، نهاید. عشق و صمهیهی  وی ایفاها  در زندگی زوج

گممذاری ب، زوجهمما جممرای رسممیدن بممه سممطح وطلمموب صممهیهی  ایممد جممرای یکممدیگر سممروایه 
دهنمد و حهایم  وموتری را از یکمدیگر  ومی که به نیازهای ههدیگر اههی هاحی  نهایند. زوج
گممر زوج وممی، آورنممد وممی بممه عهمم  بتواننممد همما  تواننممد خوشممبختی جیشممتری را تجربممه نهاینممد. ا
وق یمممار و وشممم، ارتبممماطی را در خمممود پمممرورش دهنمممد و در اومممور وختلمممف زنمممدگیهمممای  وهارت

کنممار انجممام احممن ، عشممق جممین آنهمما افممزایش خواهممد یافمم . بممدون شممک، یکممدیگر باشممند در 
تواننممد غنممی تممرحن و رضممای  بخممش تممرحن روابممن  وممی همما کممه زوج، رفتارهممای وطلمموب اسمم 

جنسممی را تجربمممه نهاینمممد و احسممماس لمممذت و شممماداجی از جمممودن بممما یکمممدیگر داشمممته باشمممند. 
توانمد وبنمای  ومی، اشمتن باورهمای ارتبماطی سمالنح  تعمار  و دهای  جرخورداری از وهارت

 (.2667، ؛ جممان2633، ؛ واردل2662، را تحکممین بخشممد)راجینهمما  عشممق و صممهیه  جممین زوج
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ووفممق نقمماا قمموت یکممدیگر را پممرورش داده و نقمماا ضممعف هممای  زوج، نظریممه پممردازان وعتقدنممد
کمات رفتماری وطلموب زن و شوهر ن، شادهای  دهند. در ازدواج وی یکدیگر را به خوجی پوشش
کیممد قممرار دهنممد و احممن اوممر رضممای  ارتبمماطی آنهمما را افممزایش داده و جممروز  وممی یکممدیگر را وممورد تا
کاهش گفم  وی، بناجراحن (.3111، ؛ فقیرپور2662، دهد)راجین وی خطاهای رفتاری را  ، تموان 

 تممماتیر وسمممتقین و قاجممم ، ارتبممماطی سمممالنهمممای  از خصوصمممیات و وحژگیهممما  جرخمممورداری زوج
 توجهی جر عشق و صهیهی  و ایجاد وابستگی عاطفی جین آنها دارد. 

که عواو  فردی  کلی نتایج احن پژوهش نشان داد  توانمد  ومی، تعاولی و فرهنگمی، به طور 
ایفمما نهایممد. خصوصممیات همما  نقممش وهممن و قاجمم  تمموجهی در ویممزان وابسممتگی عمماطفی زوج

ین و غیروسممتقین جممر وابسممتگی بممه طممور وسممتق، تواننممد وممی شخصممیتی و بسممترهای فرهنگممی
کننمده های  وحژگی، اترگذار باشند. از طرفیها  عاطفی زوج ارتباطی وهن تمرحن عاوم  تعیمین 

که به وراتب تح  تاتیر خصوصیات شخصیتی و بسمترهای ها  وابستگی عاطفی زوج جوده 
سممطح د. در یممنهایرا القممام ومم یو عهلمم ینظممر یکارجردهمما، ها افتممهین حممفرهنگممی قممرار دارد. ا

توانمد راهگشمای وحققمان در جهم  تمدوحن یمک نظریمه  وی پژوهش حاضر یهاافتهی، ینظر
کهممک شممایان تمموجهی بممه  وممی جمماوع در زوینممه ازدواج احرانممی جمموده و در سممطح عهلممی توانممد 

وشمماوره ازدواج و دروممان وشممکالت زناشمموحی اراوممه دهممد. از طرفممی نتممایج بدسمم  آوممده در 
همما  دواج وبهممر تهممر خواهممد جممود. اوممروزه بسممیاری از زوجتممدوحن وحتمموای وشمماوره پممیش از از

گردنممد.نتایج پممژوهش  نیازونممد آن هسممتند تمما از رازهممای ووفقیمم  در زنممدگی زناشمموحی وطلممع 
کهک قاجم  تموجهی در تحکمین نهماد ازدواج و خمانواده  وی وشابههای  حاضر و پژوهش تواند 

کشوروان اراوه نهاید. پژوهش حاضر ا ز جرخموردار یمن یها یز وحدوددر قالب فرهنگ جووی 
گممروه نهونممه و ههچنممین ، اسم . از جهلممه عممدم تفکیممک طبقممات اجتهماعی و اقتصممادی در 

آتمی در احمن همای  شمود پژوهش ومی سمنتی و غیمر سمنتی. پیشمنهادهمای  عدم تفکیک ازدواج
گام ووتری جردارند.  وسیر 
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