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سددددب  دلبسددددتیی های  بددددا اسددددتفاده از پرسنددددناوههددددا  در دسددددترت انتخددددا  شدددددند. داده  یری نهوندددده
و بددا   وری جهدد   و جددونز 9997)و جددونز و تعهددد زناشددویی  داوددز ،  9997نن و شددیور )یددبنر سددا ن ه

نتایش بدست  ودده  ها  یافت استفاده از تحلیت ههبستیی و ر رسیون هند انه تجنیه و تحلیت شدند. 
درصددد از تغییددرات تعهدزناشددویی افددراد ورتکددد بددی  93تواننددد  وددی دلبسددتییهای  ننددان داد سددب 

و ضددرید بتددا   ≥09/0p)ضددرید بتددا سددب  دلبسددتیی اضددلرابی نهاینددد. ههچنددین بینددی  پیشوفددایی را 
  بدر تعهدد زناشددویی وعندادار بددود. اودا ضدرید بتددا دلبسدتیی ایهددن ≥05/0p)سدب  دلبسدتیی اجتنددابی 

 از  نجدددا  ددده ازدوا  و انتخدددا  ههسدددر یکدددی از تصدددهیهات وهدددن زندددد ی گیری  نتیجددد بدددود. وعندددادار ن
دلبسددتیی نددا ایهددن یعنددی اضددلرابی و های   ننددد ی سددب بینددی  پیشباشددد و بددا توجدده بدده ن ددش  وددی

پددیش از ازدوا  و ههچنددین  وددوزش های  بایددد بددر لددنوم بررسددی ایددن دو وتغیددر در  وندداوره ، اجتنددابی
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 مقدمه
کوچم  تمرین واحمد اجتهما  یکارکردهما تمثییرات ، )وثبم  و ونفمی( خمانواده حمه عنموان 
کارکردها، وختلفی کمه اومر یدر اجتها  حه ههراه خواهد داش . خکی از  وزه ونفی خمانواده 

حاشممد. ونظممور از  وممی پدخممده خیانمم  و عممدم تعهممد زوجممین، حاشممین وممی شمماهد رواج بیشممتر آن
حاشمممد  ومممی غیمممر از ههسمممر یخیانممم  داشمممتن ارتبممما  جنسمممی خممما عممماطفی حممما شمممخ  دخگمممر

کممه در ازدواج?::>، 1و پرخسممی، وچلممر، )هممرتلین کمممه هممایی  (. تحقیقممات نشممان داده اسمم  
 زنمد احتهمال طمالق افمزاخش ومی ض تعهمد زناشموییخمکمی از زوجمین دسم  حمه خیانم  خما نقم

کهممال در بممرانگیختن :C=;، ؛ نقمم  از ترابیممان?::>، 2خاحممد )ا ممن وممی (.  تعهممد نقممش تهممام و 
کند. وی ازدواج حه ونظور حاقی واندن در ازدواج حازیهای  زوجین برای روبروشدن حا ححران

کمه فمرد ای  صمورت درجمه ( سطح تعهد زناشمویی را حمه@CB;) 3جانسون و وارو، روزبول 
کند حمه آن واحسمته اسم  و  وی  راخش حه حف  راحطه داشته و از لحاظ روانشناختی احساس

خاجما و آ نیمو وی جه   یری حلند ودتی را حه سوی آن حف  کردند. آر ( ;::>) 4کند تعرخف 
نیممز تعهممد زناشممویی را حممه وعنممای تهایمم  فممرد جهمم  حفمم  دالهممی ازدواج و وفممادار وانممدن حممه 

کردنمد و آن را شماو  اجمزای رفتماریها  خانواده و ارز ، ههسر شمناختی و عماطفی ، تعرخف 
، ( در خ  تال  برای اراله خ  ومدل جماوع از تعهمد زناشموییCCA;) 5دانستند. آداوز و جونز

آن زومان  ووجود را وورد وطالعه قرار دادند. ودل پیشمنهادی آنمان توانسم  درهای  کلیه ودل
تعهمد زناشمویی وشمته  بمر سمه ، تح  پوشش قرار دهد. وطابق حا ایمن ومدلرا ها  کلیه ودل

حعممد: تعهممد حممه ههسممر )جاذحممه زناشممویی( تعهممد نسممب  حممه ازدواج )التممزام اخالقممی( تعهممد 
 اجباری )احساس حه دام افتاد ی( اس .

که زوجین حما آن وواجمه شموند.  ومی رواح  فرازناشویی خکی از ححرانی ترین وساللی اس  
توانمد  ومی وختلفی داشته حاشد. خ  نمو  رواحم  فرازناشموییهای  تواند صورت وی ح این روا
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کمه خکممی از زوجممین حما شخصممی حممه غیممر از ، صمرفًا جنبممه عمماطفی داشمته حاشممد حممدین صممورت 
توانممد حممه  وممی داشممته حاشمد. ایممن رواحمم  عمماطفیای  هههسمر  خمم  راحطممه عمماطفی و صممهیهان

اشد تما رفتارهمایی چمون عاشمق شمدن را در صورت درویان  ذاشتن احساسات و عواطف ح
کسمی حمه غیمر از  ومی (. صمورت دخگمر?::>، 1بر یرد )حلو و هارتنم  کمه فمرد حما  توانمد ایمن حاشمد 

جنسمی وثم  بوسمیدن تما وراقبم  جنسمی از  یرفتارهما، ههسر  راحطه جنسی داشته حاشد
 (.;::>، 2این وواردند )درخگوتاس وحارتا

کلی ومدل در وممورد رواحمم  فرازناشممویی وجممود دارد. روخکمرد  یددوتعمم ینظمرهای  حه طور 
رواحممم   یدلبسمممتگی در بمممروز رفتارهممماهای  پمممژوهش حاضمممر بیشمممتر بمممر اسممماس نقمممش سمممب 

حمدون ، ( درک تعهمد حمه رواحم  عاشمقانهCCC;) 3حه بیان وور ان و شماور .حاشد وی فرازناشویی
حاشمممد.  نهمممی پمممذیر دلبسمممتگی بمممر تعهمممد زناشمممویی اوکمممانهای  در نظر مممرفتن تمممثییر سمممب 

کمه وسمتلزم تبمادل لمذت وراقبمم  و  -دلبسمتگی وسمتلزم خم  راحطمه هیجمانی خماص اسم  
(. بمر C@C;، 4حاشمد )حمالبی ومی اضمطرابی و اخهمن، اراوش اس  و شاو  سه سمب  اجتنمابی

نبمموده و در  یکودکمموحممدود حممه دوران  یسممتن دلبسممتگی  سیممفعال یة دلبسممتگخمماسمماس نظر
و  یشماوندخرواحم  خو، ازدواج ها، یگمر چمون دوسمتخد یعماطف یوندهایو پ یتهام طول زند 

اوم  از احسماس اعتهماد نسمب  حمه کحطور  یچ سنیدر هها  انسان واند و وی یره فعال حاقیغ
 (.CBC;، 5زوتیستند )آنیآزاد ن یافراد وهن زند 

کممه در  ممزخنش ههسممر وممویر بمموده و نقممش  سممب  دلبسممتگی از جهلممه وت،یرهممایی اسمم  
کننده کنمد. خم  اصم   ومی در رواحم  عاشمقانه و شماخد وشمکالت زناشمویی اخجمادای  تنظین 

کمه رواحم  اولیمه حما والمدین و وراقبمانهای  اساسی در نظرخه الگمویی را ، دلبستگی این اس  
ختز ومممی بمممرای رواحممم  اجتهممماعی حعمممد فمممرد ارالمممه های  (. سمممب ;CC;، 6دهمممد )حمممارتولوم و همممورو
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وعی ارتبا  نزدخ  حا افمراد وعمین و داشمتن احسماس دلبستگی شیوه تعاو  فرد حه برقراری ن
کممه در نمموزادی در پممی نحمموه رفتممار وممراقبین اولیممه فممرد حمما او شممک   رفتممه و  اونیمم  وی حاشممد 

تواند ونجر حه نو  سب  دلبستگی  مردد. دلبسمتگی خم  راحطمه هیجمانی خماص اسم   وی
ی  و نمو  رفتمار آتمی او وراقب  و آراوش اس  و در تعاو  فرد حا وحم، که وستلزم تبادل لذت
نما اخهمن ، در پژوهش حاضر سه سب  دلبستگی اخهمن (.C@C;، )حالبیتثییر ذار خواهد بود 

 اضطرابی و نا اخهن اجتنابی بررسی شده اس .
همای ذهنمی از خوخشمتن و دخگمری را  افمراد حازنهایی، بر پاخه تجرحه حا نهادهای دلبسمتگی

کمماری درونممی وممدل»کننممد. ایممن  در خمم  راحطممه اخجمماد وی پیراوممون انتظممارات بممرای « 1هممای 
دهنمد تما رفتارهمای شمرخ  خمود را در  پاسخگویی نهاد سازواندهی شمده و حمه فمرد اجمازه وی

کنممد. ههخمموان و وکهمم  حمما وممدل ای حخصمموص پیش راحطممه کمماری از نهادهممای  بینممی  های 
کاری از خوخشتن هسمتند. ومدل ودل، دلبستگی کماری زومانی اخهمن هسمتند  های  کمه های 

کمرده و حمه خوخشمتن در  پذیری روانمی در ومورد دخگمران و خوخشمتن را پیش فرد دسترسمی بینمی 
کارآوممدی حنگممرد )اخنممزورث ووقعی  ، هممای نیازونممد حممه آسمماخش خمما حهاخمم  حممه دخممده ارز  و 
;CC;کوح  و هازن روانتیم  همای  نا اخهنی در دلبستگی فرد حه جف  (.;CC;، 2؛ حه نق  از 

دو حعمممد قابممم  وفهممموم حنمممدی اسممم : اضمممطراب در ومممورد تمممرک شمممدن و  بزر سمممالی در اوتمممداد
کننده نگرانی در وورد تمرک شمدن ویم  حمه نزدخکمی ، اجتناب از نزدخکی. اضطراب ونعک  

در حالیکممه ، افراطممی و تکیممه بممر دخگممران بممرای حفمم  احسمماس ارزشممهندی خوخشممتن اسمم 
، اسمم . از ایممن رو اجتنمماب عهوومما حازتمماب عممدم آسممود ی حمما نزدخکممی و واحسممتگی وتقابمم 

کمافی در نظمر  رفم همای  تموان شماخ  نگرانی وی اضطراب را در ، وربمو  حمه نزدخکمی حقمدر 
کمافی در رواحم . وحققمان ای  حالیکه اجتناب نشانه اس  از نگرانی در ومورد خودوختماری 

کمه هافمراد نیازهمایی بمرای تعلمق و خودوختماری دارنمد و  و صاحب نظران حالینی توافق دارنمد 
کممردن ایممن دو نیمماز چالشممی پاخممهچممالش  در رواحمم  نزدخمم  اسمم ه. نظرخممه ای  بممرای وتعممادل 

1. Internal working model.
2. Kobak, R. R., & Hazan.
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دلبستگی برای درک اخنکه چطور افراد وختلف برای این تعادل دچار وشک  هسمتند قابم  
کمرده انمد که صاحب نظران اشاره  برخمی افمراد وهکمن اسم  حما ایمن ، کاربرد اس . ههانطور 

کومتوس  شرک  جستن در خیان  زها  چالش  (.<::>، 1ناشویی وواجه شوند )آلن و حا
سمودوندی بمرای در یمری همای  وربمو  حمه آن پمیش بینهای  دلبستگی و چندی از سمازه

در خیان  زناشویی هستند. حه ویژه زنان و طرب وهکن اس  حا احتهال بیشمتری در یمر 
 فرازناشمممویی بیشمممتری را  مممزار  دهنمممد )بو مممارت وهمممای  خیانممم  زناشمممویی شممموند و جف 

که عهووما حمه عنموان نیماز حماال بمرای ، (CCC;، 3؛ استفان و حاخهن>::>، 2سیداوا که آنچه  چرا 
شممود در افممراد و ممطرب قابمم   وممی تهمماس نزدخمم  حمما دخگممران و جممذابی  جنسممی قمموی تفسممیر

وشمممماحه حمممما ای  حمممما حکممممار یری سممممازه، (. در وقابمممم CBA;، 4وشمممماهده اسمممم  )هممممازن و شممممیور
خ، دلبستگی که وردان اجتنابی حمه طمور اخم  احتهمال بیشمتری استفان و حاخهن در افتند 

کمافهن که رفتار رواحطی وخت  از جهله خیان  زناشویی را  مزار  دهنمد. فیلمدون و   5دارد 
(;CCC  کممه ههبسممتگی وعنمماداری ویممان سممب  دلبسممتگی اجتنممابی حمما خیانمم خافتنممد  ( در

خمود خیانم  که حه ههسر ل سا <>تا  B;ای از نوجوانان آورخکایی حا داونه سنی  ویان نهونه
عنوان خیانم  جنسمی توصمیف شمده بمود  وجود دارد. خیانم  در پمژوهش آنمان حمه، کرده اند
 رفم . خیانم  جنسمی در ایمن  کنند ان ومورد پرسمش قمرار وی طور وستقین از شمرک  که حه

عنوان نشممانگری از افممراد اجتنممابی   یری و حممه عنوان حازتممابی از  راخشممات فاصممله وطالعممه حممه
کوم )ت ( در خ  بررسی تجربی در وورد راحطه ویان الگوهمای خیانم  <::>بیین شد. آلن و حا

کممه افممراد حمما سممب  دلبسممتگی  زناشممویی و دلبسممتگی بزر سمماالن در ویممان افممراد نشممان دادنممد 
نزدخکی بیشمتر را بمرای خیانم  زناشمویی های  هراسناک و شیفته )نا اخهن اضطرابی( انگیزه

خودوختمماری را بیشممتر هممای  ابمم  افممراد حمما دلبسممتگی بممی اعتنمما انگیزهدادنممد؛ در وق وممی نشممان
دادنممد. وممردان حمما دلبسممتگی اضممطرابی رواحمم  فرازناشممویی  وممی بممرای خیانمم  زناشممویی نشممان
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راحطه بمین سمب  ی  ه( در وطالعBA=;دادند. سهرابی و رسولی ) وی وسواس  ونه را  زار 
ن حازداش  شده در ورکمز وبمارزه حما وفاسمد دلبستگی و رواح  جنسی فرازناشویی در بین زنا

کممه بممین سممب  دلبسممتگی نممااخهن و رواحمم  فرازناشممویی ، اجتهمماعی شممهر تهممران نشممان دادنممد 
که سب  دلبستگی نااخهن خصوصا سب  نااخهن اجتنابی دارنمد  راحطه وجود دارد و زنانی 

راحطه فرازناشویی بیشتری دارند.
هممما  آن جمممین تنهممما وحمممدود حمممه رواحممم  بمممینوشمممکالت ناشمممی از خیانممم  و بمممی وفمممایی زو

پذیرنمد. حما  ومی خانواده از جهله فرزندان نیمز از ایمن وشمکالت تماییر ی ردد و تهام اع ا نهی
در ، توجممه حممه آنچممه در زوینممه افممزاخش نممرخ بممی وفممایی و خیانمم  در بممین ههسممران ذکممر شممد

ونجمر ، حنیمان جاوعمه احتذال خانواده حه عنوان اصلی تمرین، صورت تداوم و افزاخش این آوار
کمم  جاوعممه های  حنممابراین پممژوهش حاضممر حممه بررسممی راحطممه سممب . شممود وممی حممه انحطمما  

دلبسممتگی حمما تعهممد زناشممویی در افممراد حمما بممی وفممایی زناشممویی پرداختممه اسمم . نتمماخ  چنممین 
کاربرد وسیعی داشته حاشمد. در های  تواند در زوینه وشاوره وی پژوهشی قب  و حعد از ازدواج 
بممرای پیشممگیری از ، اسممتا آومموز  زوج پممیش از والممد شممدن در جهمم  تعاومم  حمما فرزنممدههممین ر

حممه ، توانمد بممر افممزاخش سمطح تعهممد زناشممویی وممی دلبسمتگی نمما اخهممنهای  شمک   یممری سممب 
کمرده و جاوعمه را از بمی اعتهمادی و  عنوان عاوم  حازدارنمده در بمروز و ظهمور خیانم  دخالم  

ت داد.ترس و عدم اونی  روانی و عاطفی نجا

روش: 
کلیمه افمراد وتثهم  حاشمد.  ومی طرح تحقیق از نو  طرح ههبستگی جاوعمه ومورد پمژوهش 

که در فروردین تا تیرواه سال  ویاند  که ورتکب خیان  شده کز وشماوره شمهر  ?Cحاشد  حه ورا
کرده بودند.  کز وشاوره ووجود در تهران تهران وراجعه  ورکمز داوطلمب ههکماری  A>از بین ورا

ش حاضر شدند.  روه نهونه حه رو  دردسترس و حنا بر رضاخ  افمراد بمرای ههکماری حا پژوه
 نفممر از افممراد حمما خیانمم  زناشممویی B><در پممژوهش انتخمماب شممدند. نهونممه پممژوهش شمماو  

حاشممد. ونظممور از خیانمم  زناشممویی هممن خیانمم  عمماطفی )ارتبمما  در حممد  مم  و  فمم  و  ومی
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و هممن خیانمم  جنسممی )ورود حممه ، فیزخکممیهای  هدخممدار پنهممانی و ابممراز عواطممف و  فاقممد و لفمم
حمما همما  حاشممد. تحلیمم  داده وممی برقممراری ارتبمما  حممه شممک  فیزخکممی و داشممتن راحطممه جنسممی(

 استفاده از رو  ههبستگی و ر رسیون چند انه ههزوان انجام شد.

 ابزارهای اندازه گحری؛
اوه حما اسمتفاده ایمن پرسشمن  :AAIپرسشماوه سگک دلگستگی بزرگساالن هازن و :یور )_ 1

( سممماخته شمممده اسممم . ایمممن ?B=;( توسممم  حشمممارت )CBA;از ومممواد آزومممون همممازن و شمممیور )
اجتنمابی و دوسمو را را در ، س الی اس  و سمه سمب  دلبسمتگی اخهمن ?;وقیاس خ  آزوون 

کن تما ;ای لیکرت ) درجه ?وقیاس  خماد( وی?= خیلی  سمنجد. همر وقیماس دارای  =خیلمی ز
هما در  نفمری از آزوودنی ::=همای خم  نهونمه  ههبسمتگی بمین نهرهحاشد. ضراخب  وی س ال ?

دو نوح  حا فاصله چهار هفته برای سنجش حازآزومایی وحاسمبه شمد. ایمن ضمراخب در ومورد 
کمم  آزوودنی، های دلبسممتگی اخهممن سممب  ، :/BAهمما حممه ترتیممب  اجتنممابی و دوسممو را بممرای 
B=/: ،B>/: کمممه نشمممانه اعتبمممار حازآزومممایی رضممما حخش وقیممماس اسممم   خ وحاسمممبه شمممد 

های  (. روایممی وحتمموایی وقیمماس دلبسممتگی بزر سممال حمما سممنجش ضممرخب?B=;، )حشممارت
شناسمی وممورد بررسمی قمرار  رفمم .  همای پممانزده نفمر از وتخصصمان روان ههبسمتگی بمین نهره

کنممدال بممرای سممب  اجتنممابی و دوسممو را حممه ترتیممب ، های دلبسممتگی اخهممن ضممراخب توافممق 
B:/: ،@;/:  و?A/:   آومممد )حشمممارتحدسممم ،;=C; کرونبممماخ سمممب های  (. ضمممرخب آلفمممای 

و  :/A<=/: ،@;Aاضطرابی و اخهن در پژوهش حاضر حه ترتیب برابمر حما ، دلبستکی اجتنابی
 حدس  آود. :/???
تهیممه  CCA;ایممن پرسشممناوه در سممال : (DCI)پرسشااماوه تعهااد زنا:ااویی آداوااگ و جااونگ _ 2

کنمد. ایمن احعماد  ومی اشمویی را انمدازه  یمریسوال اس  و سمه حعمد تعهمد زن <<شده و دارای 
کممه تعهممد نسممب  حممه ههسممر وبتنممی بممر جممذابی  ههسممر اسمم .  عبارتنممد از: تعهممد شخصممی 

 ;شموند )کماوال وخمالفن نهمره  ومی لیکرت نهره  ذاریای  پرسشناوه روی وقیاس پن  درجه
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کاوال ووافقن نهره  نمد اخمذ نهاخمد برابمر توا وی که فردای  (. در این پرسشناوه حاالترین نهره?تا 
( پاخمایی پرسشمناوه CCA;حاشمد. در پمژوهش آداومز و جمونز ) ومی <<و پایین ترین نهمره  :>>حا 
BC/: ( زار  شده اس  و در پژوهش وحهدی ;=C< کم  پرسشمناوه کرونبماخ  ( نیز آلفمای 
BA/:  و در پژوهش حاضرB?;/:  ..حدس  آود

 روش اجرا
کشممور ها  ناوهاطالعممات از طریممق پرسشمم آوری جهممعرونممد  کمم   حمما وراجعممه حممه بهزخسممتی 

کز وشاوره سطح شهر تهران آغاز شد. حه  ورکز وشاوره تحم  پوشمش  ::>جه  وعرفی حه ورا
کمه  بهزخستی و سازوان نظام شناسایی و تقاضاناوه ههکاری ارسال شد و تال  بر ایمن بمود 

کمزی دعمو، جنوب، غرب، شرق، از تهام وناطق شهر تهران )شهال ت و تشمویق حمه ورکز( ورا
کردنمد. در فمروردین  A>ههکاری شموند. در نهاخم   ورکمز حمه طمور داوطلبانمه اعمالم ههکماری 

همما  آن در هممر ورکممز جلسمماتی حمما زوج دروانگرهمما و وسممجولین ورکممز  ذاشممته شممد و از ?Cسممال 
کممرده و در  کممه از فممروردین تمما تیممر حممه ورکممز وراجعممه  کممه از بممین افممراد وتممثهلی  درخواسمم  شممد 

داوطلبانممه آومماد ی  طممور ووضممو  خیانمم  وطممرح و تثییممد شممده و حممههمما  آن شمماورهجلسممات و
کمز و خما ، ههکاری حا پژوهش را داشته انمد کننمد. سم   وسمجولین ورا افمراد نهونمه را انتخماب 

پژوهش را در اختیار افراد نهونه قرار داده و حه وحروانمه حماقی های  پرسشناوهها  زوج در وانگر
کلمی داده شمده و هر ونمه سم الی از طمر  هما  آن واندن اطالعات کمرده و توضمیحات  کیمد  تث

 افراد نهونه بود پاسخ دادند. 

 ؛ها یافته
اطالعمممات  ;در جمممدول  نفمممر ومممرد بودنمممد. C:>نفمممر زن و  C;>نفمممر  مممروه نهونمممه  B><از بمممین 

دلبستگی  زار  شده اس .های  توصیفی وربو  حه وت،یرهای تعهد زناشویی و سب 
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 توصیفی وتغیرهای پژوهشای ه . :اخص1جدول 
 بیشترین نهره کهترین نهره انحرا: استانفارد ویانگین تعفاد سؤاالت وقیاس

 <:> ?B=</<= A ?>;/?;= << تعهف زناشویی
 ?> ? =/::A/;> C;@ ? دلبستگی اجتنابی
 ?> ? =/A/;> B>C=: ? دلبستگی اضطرابی
 ?> ? =/<<= @;/C;: ? دلبستگی ایهن

 
که ویانگین سمب  دلبسمتگی اخهمن در  مروه نهونمه حاضمر بیشمتر از دو  شود وی والحظه

 حاشد. وی سب  دلبستگی دخگر
احتممدا وفروضممه نروممال بممودن تهممام وت،یرهمما بررسممی شممده ، بممرای انجممام تحلیمم  ر رسممیون

کممالهو رو  اسممهیرنف اسممتفاده شممده اسمم .  حمما توجممه حممه  اسمم . بممرای ایممن ونظممور از آزوممون 
دلبسممتگی ، تعهممد زناشممویی، ن آومماره بممرای تهممام وت،یرهمما خعنممیاخنکممه سممطح وعنمماداری ایمم

تمموان  وممی، حدسمم  آوممد :/?:بزر تممر از ، دلبسممتگی اضممطرابی و دلبسممتگی اخهممن، اجتنممابی
خع نهونه تهام وت،یرها نروال  حاشد.  وی نتیجه  رف  توز

 . واتریس ههگستگی وتغیرها2جدول 

**::;/:p≤   - *:?/:p≤ 
که در جدل  شود بین سب  دلبسمتگی اضمطرابی و اجتنمابی حما  وی وشاهده >ههانطور 
(. اومما بممین دلبسممتگی اخهممن حمما ≥p:/;::ونفممی وعنممادار وجممود دارد) تعهممد زناشممویی راحطممه

 تعهدزناشویی راحطه وعنادار وشاهده نگردخد.
دلبسممتگی بممرای تعهممد زناشممویی از های  کننممد ی سممب بینممی  پیشبممرای بررسممی نقممش 

 دلبستگی ایهن اضطرابیدلبستگی  دلبستگی اجتنابی تعهف زناشویی وتغیرها

    ; تعهف زناشویی
   ; -:/CB;** دلبستگی اجتنابی
  ; :/<==** -:/<==** دلبستگی اضطرابی

 ; :/;C>/:- *;:C/:- :C: دلبستگی ایهن



59 ............................................. وفایی زناشویی هد زناشویی در افراد ورتکد بیدلبستیی با تعهای  رابله سب 

رو  ر رسیون ههزوان استفاده شده اس . حا توجه حه اخنکه راحطه سمب  دلبسمتگی اخهمن 
لمذا وارد ومدل ر رسمیونی نشمده اسم . وقمدار دوربمین ، حاشمد نهمی یی وعنادارحا تعهد زناشو

کمه فمرز اسمتقالل خطاهما برقمرار، حدس  آومد ;/?:Aواتسون   کمه نشمان دهنمده ایمن اسم  
خممان  اسممتفاده  وممی حاشممد. بممرای بررسممی وعنمماداری انجممام تحلیمم  ر رسممیون نیممز از تحلیمم  وار

که نتاخ  آن در جدول  اس . حا توجمه حمه سمطح وعنماداری آوماره   زار  شده =شده اس  
F حاشد. وی پژوهش وناسبهای  توان  ف  انجام تحلی  ر رسیون برای داده وی 

انس برای وعماداری تحلیل رگرسیونیل واری. تحل3جدول 
سطح 
وعناداری

F
ویانگین 
وجذورات

درج 
آزادی

وجهوع 
وجذورات

وتغیر والک
وتغیرهای 
پیش بین

::;/: C;?/<B =A:/;>?<> < A=C/<C:>B   روهی بین

یی
شو
 زنا
هد
تع دلبستگی 

اجتنابی، 
اضطرابی

=:?/?:< ><? @AC/<;=>AC   روهی درون

><A >;B/<><?<B  ک 

و وجمذور ههبسمتگی چند انمه نیمز  :/@<=ویزان ضرخب ههبستگی چند انه نیمز برابمر 
کمه نشمان :/:>;برابر حا  ، ی اجتنمابی و اضمطرابیسمه سمب  دلبسمتگ، دهمد ومی حدسم  آومد 
کمرده را  >;تواننمد  وی نهاخنمد. در بینمی  پیشدرصمد از ت،ییمرات تعهدزناشمویی افمراد خیانم  

 دلبستگی  زار  شده اس .های  اداوه ضراخب ر رسیون هر خ  از سب 

دلگستگیهای  پیش بین سگکهای  . ضرایب رگرسیون وتغیر4جدول 
سطح 
وعناداری

t
ضریب استانفارد استانفارد ضریب غیر

وت،یر
Beta Se B

::;/: B>@/=; :=:/? ;B?/;@: وقدار یاح 

:>?/: :;</<- :CA/:- <C?/: ?C>/:-  دلبستگی اجتنابی

::;/: <></@- =:;/:- <CC/: B@@/;-  دلبستگی اضطرابی
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که در جدول  شود بزر تمرین ضمرخب ر رسمیون اسمتاندارد وربمو   وی وشاهده <ههانطور 
 (-:/CA:( و حعد از آن سمب  دلبسمتگی اجتنمابی )-:/;:=ستگی اضطرابی )حه سب  دلب

کممه حممه احتهممال  وممی حاشممد. حمما توجممه حممه سممطح وعنمماداری وممی درصممد ضممرخب  CCتمموان  فمم  
درصممد ضممرخب  ?Cر رسممیون سممب  دلبسممتگی اضممطرابی بممر تعهدزناشممویی و حممه احتهممال 
 . حنممابراین حمما داشممتن ر رسمیون سممب  دلبسممتگی اجتنممابی بممر تعهممد زناشمویی وعنممادار اسمم

تعهدزناشمویی افمراد حما خیانم  زناشمویی را بمر بینمی  پیشتموان وعادلمه  ومی ضراخب ر رسمیون
کرد:های  اساس سب   دلبستگی حه این صورت بیان 

;B?/;@:  +( )دلبسممتگی اجتنممابی?C>/:-  )دلبسممتگی اضممطرابی(B@@/;-  تعهممد =
 .زناشویی

 گحری بحث و نتحجه
 شمود. تعهمد ومی شمناخته زنمد ی قمرارداد وهمن تمرین عنموان حمه واجحما توجمه حمه اخنکمه ازد

کتور وههترین زناشویی کنمد.  ت مهین را قمرارداد ایمن حمه یپایبنمد توانمد ومی کمه اسم  یفما
دلبسمتگی های  توانمد ومرتب  حما عواوم  درونمی از جهلمه سمب  ومی آن حمه یوفما کمه یتعهمد
که این راحطه در پژوهش حاضر بررسی شده ها  زوج  اس . حاشد 

کممودک حمما نهادهممای ، الگوهممای عهلممی درونممی انسممان تحمم  تممثییر تجممارب وکممرر و روزانممه 
کمودک حما  وی دلبستگی ساخته کودکی تح  تمثییر تعاوم   شوند. حنابراین الگوها در احتدای 
کمه فمرد وقماخع وحمی  ، وراقبین اولیه ا  شک   رفته و از طریق این تصورات و الگوهاسم  

کرده واطرا  خود را درک و پر خمابیهما  آن داز    کنمد و لمذا انتظمارات خمود را شمک  ومی را ارز
خشمه  رفتمه از  وی دهد. ویژ می رفتمار بهنجمار و نابهنجمار فمرد در رواحطمش حمه شمکلی عهیمق ر

که حمه فمرد اوکمان دهمد حمه  ومی سب  دلبستگی اوس . در واقع این سب  دلبستگی اس  
کنمد و اعتهماد و صمهیهی  و تعهمد رشد عاطفی و اجتهاعی و شناختی سالن دس  پیمدا 

در تعماوالت را خماد حگیمرد و حمه حم  ارزشمهندی و نگمر  وثبم  حمه خمود را شمک  داده و حممه 
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کند. حنمابراین سمب  دلبسمتگی شمک   رفتمه در  خود نظهی عاطفی و هیجانی دس  پیدا 
و نقطمه  از جهله رواح  عاشقانه بزر سالی خواهد بمود، افراد تثییر  ذار بر تهام جوانب زند ی

شرو  نظام ارتباطی زوجین در ازدواج نیز هس .
نتماخ  ایمن پمژوهش نشمان داد ضممرخب ر رسمیون و ههچنمین ضمرخب ههبسمتگی سممب  

درصممد  CCدلبسمتگی اضممطرابی بمر تعهممد زناشمویی در افممراد حما رواحمم  فرازناشمویی حمما احتهمال 
تگی اضمطرابی خعنی هرچقدر ویمزان سمب  دلبسم، حاشد وی وعنادار بوده و در جه  ونفی

کهتمر خواهممد هما  آن ویممزان تعهمد زناشمویی نیمز در، در افمراد حما رواحم  فرازناشمویی بیشمتر حاشمد
خجسمته وهمر و ههکماران ، (;C=;فتحمی و ههکماران )همای  بود. این نتیجه حا نتاخ  پژوهش

(;=C=) ،( عبمممداللهی;=C:) ،( سمممهرابی و رسمممولی;=BA) ،( حهیمممدی;=B@) ، خممموارزوی
(;=C:) ، عبدی(;=C; )کلوم )آ حاشد. وی ( ههسو<::>لن و حا

دلیم  ههچنمین حمه، دارنمد کمه طردشمد ی و اضمطراب احساس دلی  دوسو را حه افراد
ههسمر یبمرا حمد از بمیش، وفمایی ههسمر بمی از داخهمی خطمر احسماس و شمدخد چسمبند ی

، همایآزاد، او حمه داخهمی چسمبند ی و کنتمرل حما و کمرده وزاحهم  روان شمناختی اخجماد خمود
صمهیهی  سمطح درنتیجمه و سملب ویکننمد را وقابم  طمر  خودوختماری و اسمتقالل
(. =C=;، خاحمد )خجسمته وهمر و ههکماران ومی کماهش زوجی نو  دلبستگی این در زناشویی
کممه سممب  دلبسممتگی اضممطرابی و اجتنممابی حمما احساسممات :CC;) 1سممیهفون ( نیممز نشممان داد 

کهتر و حا احساسات ونفی بیشتر در ارتبا  اس .  وثب  
 (2003)وخفن و جانسون

علم  و وتعهمد کهتمرهمای  در زوج اساسمی وسمجله وعتقدنمد 2
 را تخرخمب رواحم  نمااونی زیمرا، اسم  نمااخهن دلبسمتگی هما، آن صمهیهی  عمدم اصملی
های  سممب  کمه کسممانیهما  آن اعتقمماد کنمد. حممه وممی اخجماد هیجممانی آشممفتگی و کنمد ومی

حمه صمهیهانه رواح  در را وتفاوتی یالگوها ندکن وی تجرحه را اجتنابی نااخهن و دلبستگی
حمه هسمتند. و ههسرانشمان یرفتارهما زنمگ حمه  مو  افمراد ههیشمه  ذارند. ایمن وی هاخشن

 تجرحمه را یحسمیارهای  جمدایی و کهتمر از راحطمه رضماخ  هما، حالی پرخشمان ایمن بمروز دلیم 
1. Simpson, J. A.
2. Johnson, S. M., & Whiffen, V. E.



 9395 زوستان، 60شهاره ، 95جلد ، پروهنهای وناوره ................................................................................. 54

 

 حمه یکهتمر عالقه ها، اخهن حا در وقاخسه اجتنابی و نااخهن دلبستگیهای  کنند. سب  وی

 خصموص در عالقگمی بمی دهنمد. ایمن ومی نشان صهیهی  تجرحه و روانتی  رواح  اخجاد

ترجهمه تبریمزی ، =::>، رسد )نق  از دونموان وی خود اوج حه ودت طوالنیهای  یپذیر تعهد
 سمب  و بیشمتر وشمکالت دچمار کممودکی دوران در فمرد چمه(. همر @B=;، و ههکماران

 رفتار و یجنس – دوستانه – عاشقانه رواح  در زیدر بزر سالی ن، شدحا تر اخهن نا دلبستگی

 وخمدو  انتظاراتی حا شخ  را در پی خواهند داش  و این یالتکوش یجهع ساز ارانة

 وا را صمهیهی اشمخاص، ناهشمیار صمورت حمه و شمود ومی بمزرم دخگمران از شمده تحرخمف و
 کمردن جمور یبمرا بزر سمال فمرد و. شموند جمورهما  نقش از درونمی یالگوهما ایمن حما تما دارد ومی

 عهم  حمه یبیشمتر ناهشمیارهمای  تال ، درونمیهمای  نقش ایمن حما صمهیهی رواحم  تهماوی
فمرد دارای سمب  نمااخهن در اولمین (. :C=;، ؛ نقم  از ترابیمانBC=;، یوحهمد )سید آورد وی

ز دچمار آسمیب روانشمناختی شمده و تمرس ا، تجرحه ارتبا  نزدخ  خود حا افمراد وهمن زنمد یش
عدم اونی  در آنان نهادخنه شده اس . در واقع فرد نااخهن اضطرابی نیماز شمدخد حمه ارتبما  

کسممب اطهینممان از ، دارد اومما تحمم  تسممل  تممرس از طممرد شممدن و حممه دلیمم  نیمماز شممدخد  حممه 
که توانایی حم  وسمثله ، دوس  داشته شدن ههیشه تح  فشار هیجانات شدخدی اس  

لن دخده شدن و وطلوب واقع شمدن او را در تنشمی درونمی سازد و عطش دا وی را در او وخت 
 دارد. وی نگه

کمه ضمرخب ههبسمتگی سمب  دلبسمتگی اجتنمابی حما تعهمد  ههچنین نتماخ  نشمان داد 
و وعنادار بوده و ایمن راحطمه در  :/?:و ضرخب ر رسیون آن در سطح  :/;:زناشویی در سطح 

کمه هرچقمدر ویمزان دل وی جه  ونفی ، بسمتگی اجتنمابی بیشمتر حاشمدحاشد. حه این وعنمی 
کهتر خواهد بود.   ویزان تعهدزناشویی نیز در افراد حا خیان  زناشویی 

کمرده اسم . @::>) 1جودی ( راحطه ونفی وعنادار بین سمب  اجتنمابی حما تعهمد را اعمالم 
کردند افراد حا سب  اضطرابی و اجتنمابی )نما اخهمن هما(  <::>سال  نیز آ ان و انگوس وطرح 

( در نتماخ  ;C=;کهتری در زوینه خیان  و در یر شدن در آن دارنمد. فتحمی )سخ   یری 
                                           
1. Judy, B. A. 
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کممه سممب  اضممطراب و اجتنمماب حمما تعهممد راحطممه وعنممادار  کممرده اسمم   پژوهشممی خممود وطممرح 
ونفممی دارد. فممرد نممااخهن اجتنممابی تردخممد در خودکفمماختی و احسمماس ارزشممهندی داشممته و حمما 

از لحماظ هیجمانی و عماطفی ، در ارتبما احتهمالی های  تفکر دور نگهداشتن خود از آسمیب
کمه ;;:>و ههکماران ) 1دیموال یرد و رواح  او  سسمته و ناپاخدارنمد.  وی فاصله ( نشمان دادنمد 

کهتممر در وقابمم  خیانمم  وقاوومم  داشممته  افممراد حمما سممب  دلبسممتگی اجتنممابی وهکممن اسمم  
که این افراد از سمطوح پمایین تمری از تعهمد زناشمویی برخوردارنمد. در واقمع افمراد حما  حاشند چرا 
ههچنمممین توجمممه ، دلبسمممتگی اجتنمممابی حممماال نگمممر  سمممه  تمممری نسمممب  حمممه خیانممم  دارنمممد

سممو یرانه بیشممتری حممه سممه  ههسممران جمماخگزین جممذاب دارنممد. حمما شممرکای جدخممد رواحمم  
 کنند و زوان بیشتری را در  یر در خیان  هستند.   وی وثب  تری را برقرار
کردنممد ?CC;برنمان و شممیور ) خیانمم  را روشممی بممرای دسممتیابی حممه همما  کممه اجتنابی( اعممالم 

رسممد اضممطرابی و  وممی  یرنممد .حممه نظممر وممی نزدخکممی حممدون تحهمم  آسممیب روانشممناختی در نظممر
 احسمماس نزدخگممی و  شممود ی و راحتممی بیشممتری را تجرحممه، اجتنممابی در راحطممه حمما غیممر ههسممر

جمود نمدارد و همر زومان کند چون در آن راحطه قید و حند و وحدودخ  و جبری برای اداوه و وی
کمرد و ضمهنا وهمن تمر اخنکمه قبم  از ، قصد خروج از راحطه را داشته حاشد راحتتر اقدام خواهمد 

کنممدف در تفکیمم  بممین انمموا  خیانمم  نیممز رد پممای سممب  نممااخهن  وممی طممرد شممدن توانممد طممرد 
جانبی پژوهش حمه تفماوت های  اضطرابی و اجتنابی وشهود اس . حا توجه حه اخنکه در خافته

اومما حمما توجممه حممه آوممار حمماالی وممردان در خیانمم  ، وعنمماداری بممین زنممان و وممردان دسمم  نیممافتین
جنسمممی و آومممار حممماالی زنمممان در خیانممم  عممماطفی و ایبمممات نمممااخهن بمممودن سمممب  دلبسمممتگی 

 2تمموان اشمماره داشممم  حممه نظممر  ممالس و راخممم  وممی، )اضممطرابی و اجتنممابی( در ایممن دو  مممروه
(;CC<کممه وعتقدنممد: خیانمم  زنممان غ البمما در بر یرنممده نیمماز حممه راحطممه )نزدخکممی هیجممانی و ( 

عماطفی( اسمم  و خیانمم  وممردان بیشمتر حمما نیمماز فممردی )ویمم  حمه تمماز ی( راحطممه دارد. هممر چنممد 
شمود. در  ومی که آغماز شمود حمه جنبمه دخگمر خمتنای  نگارنده وعتقد اس  خیان  از هر جنبه

هممدارد و هممیچ وممردی نیممز توانممد در حممد عاطفممه نگ نهممی واقممع هممیچ زنممی خیانمم  عمماطفی را
1. DeWall, C. N.
2. Glass, S. P., & Wright, T. L.
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کنمد نهی خیان  جنسی را حنمابراین داشمتن ، تواند در حد راحطه جنسی حدون عاطفه حف  
کمرد.  سب  دلبستگی نااخهن راه را برای ورود حه ف مای ارتبماطی حمه نمام خیانم  حماز خواهمد 

خفممن ) کردنممد: وسممثله اساسممی در پممای حنممد نبممودن زوج حممه ازدواج و =::>جانسممون و و ( بیممان 
دلبسمممتگی نمممااخهن اسممم  زیمممرا نمممااونی رواحممم  را ، عمممدم صمممهیهی  آنمممان، لممم  اصممملی آنع

کهتممری حممه همما  سممازد. در واقمع نااخهن ومی کنمد و آشممفتگی هیجمانی اخجمماد وممی تخرخمب عالقمه 
اخجمماد راحطممه رووانتیمم  و تجرحممه صممهیهی  دارنممد و ایممن بممی عالقگممی در خصمموص تعهممد 

 رسد. وی پذیری طوالنی ودت حه اوج خود
 تلقمی دخگمران از نیماز بمی را خودشمان دلبسمتگی اجتنمابی سمب  یدارا  سماالنبزر
 رواحم  نزدخم  حمه ینیماز کمه کننمد ومی ادعما و، انکمار را یآسمیب پمذیر کننمد. ایمن افمراد ومی

 و حاروکم ، یبمر، پیتمرز، دهنمد )وردن ومی نشمان صمهیهی  از اجتنماب حمه تهایم  و ندارنمد
 اههی  اجتنابی دارند دلبستگی از یحاالتر سطوح که یافراد (. در واقع B::>، 1لیورسی 

 ایمن در دلبسمتگی سیسمتن، کننمد. درنتیجمه ومی انکمار را نزدخکمی حمه نیاز و صهیهی رواح 

 نیسمتند )کمان  ههسمر از حهاخ  دنبال حه رواحطشان در و شود وی غیرفعال افراد
، شمیور و2

;CC>داشمته یحماالتر ابیدلبسمتگی اجتنم سمب  خمود ههسمر حما وقاخسمه در کمه ی(. شوهر 

کند را ههسر ینیازها اس  وهکن حاشد  کمه هنگماوی و دهد پاسخها  آن حه خشن حا خا رد 

  (. >CC;، 3و نلیگان رولز،  یرد )سیه سون فاصله از ههسر شود دچار درواند ی نیز خود
کمه بمین سمب  دلبسمتگی اخهمن و تعهمد  ههچنین نتاخ  ضمرخب ههبسمتگی نشمان داد 

وجممود نممدارد. حممه وعنممای دخگممر سممب  دلبسممتگی اخهممن در افممراد حمما  عنممادارزناشممویی راحطممه و
های  حاشد. این نتیجه حا خافتمه نهیها  آن کننده تعهد زناشوییبینی  پیشخیان  زناشویی 

 ( نما ههسمو;C=;( ههسمو و حما پمژوهش فتحمی و ههکماران ):C=;پژوهش قنبری و ههکماران )
که نهونه پژوه وی کمرده تشمکی حاشد.  حاخد توجه داش   دهمد  ومی ش حاضر را افراد خیان  

و پممژوهش فتحممی بممر روی زنممان و وممردان وتثهمم  صممورت  رفتممه اسمم . ههچنممین الزم حممه ذکممر 

                                           
1. Wearden, A., Peters, I., Berry, K., Barrowclough, C., & Liversidge, T. 
2. Kunce, L. J. 
3. Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Nelligan, J. S. 



57 ............................................ وفایی زناشویی هد زناشویی در افراد ورتکد بیدلبستیی با تعهای  رابله سب 

کمممه  ضمممرخب پاخمممایی وقیممماس سمممب  دلبسمممتگی اخهمممن ههاننمممد دو وقیممماس دخگمممر  اسممم  
کمه خکمی از دالیم  ضمعف ایمن وت،یمر در اخفمای ، )اضطرابی و اجتنمابی( خموب نبموده اسم 

حاشد.  وی در پژوهش حاضرنقش 
کودکی شک های  حنابراین حا توجه حه اخنکه سب   یمرد و رواحم   وی دلبستگی در دوران 

دلبسمتگی نما های  و ههچنمین حما توجمه حمه ایمر سمب ، ده تمثییر حسمزایی داردنماجتهماعی در آخ
کودکهای  شود در سیسمتن وی پیشنهاد، اخهن حا تعهد زناشویی هما  آووزشمی خصوصما وهمد 

آووزشمی تمدوین شمود چمون ت،ییمرات و های  برناوه، نااخهنهای  ه  اصالح و ت،ییر سب ج
شمود  ومی اصالح هر چه سرخعتر آغاز شود تثییر بیشمتری خواهمد داشم . ههچنمین پیشمنهاد

کار اه دال بمر های  حه وبماحثی حما همد  شمناخ  نشمانه، پیش از ازدواجهای  که  حا بر زاری 
نا اخهن پرداخته شود. ههچنین حا توجه حمه تمثییر حسمیار قموی دلبستگی های  دارابودن سب 

نمااخهن دلبسمتگی الزم اسم  برناومه ریمزی های  شیوه تربی  والدین در شمک   یمری سمب 
جمماوعی در راسممتای آومموز  زوجممین قبمم  از والممد شممدن در جهمم  خمماد یری اصممول صممحیح 

کممن هزخنممه از  تربیتممی و تعاومم  وناسممب حمما فرزنممد صممورت پممذیرد. تمما حمما پیشممگیری حممه هنگممام و 
کرد.های  شک   یری آسیب روانی جلو یری 

 منابع
 حشمارت ،( .م;=C;نقمش .) نما ویی و دلبسمتگیهای  سمب  بمین راحطمه در دفماعیهای  وکانیسمنای  واسمطه

کاربردی.  روان هیجانی. فصلناوه  .A->>، (. ص;>) ;شناسی 
 ترابیمممان ،( .ل;=C:بررسمممی وقاخسمممه .)  و سمممب  دلبسمممتگی ههسمممران خیانممم  دخمممدهشخصمممی  همممای  ویژ یای ،

 ههسران بی وفا و ههسران عادی. پاخان ناوه ارشد روان شناسی. دانشگاه الزهرا.
 حهیمدی ،( . ;=B@بررسمی .) وتاهم  دانشمجوخان در زناشمویی ونمدی رضماخ  حما دلبسمتگی سمب  راحطمه

.=<<-=?<، (. ص=) Cپژوهی.  خانواده دبیری. فصلناوه
 م. سمودانی، ی ویالسمیر. احهمد، خجسمته وهمر ،( .م;=C=نقمش .)  بمین راحطمه در دخنمی تعهمد کننمده تعمدی

 .  =<-<?(. ;)Cزناشویی. روان شناسی وعاصر.  و صهیهی  نااخهن دلبستگی یسبکها
 خموارزوی ،( .س;=C:بررسمی .) زنمان ازدواج از خمارج رواحم  حمه  مراخش حما دلبسمتگیهای  سمب  بمین راحطمه

کارشناسینا پاخان .حندرعباس شاغ   .الهل  بین واحد هروز ان دانشگاه.ارشد وه 
 و یتبریمز ووضموعی. ترجهمه وصمطفی رواحم  درومانی (. زوج=::>ج. )، دونموان ( ههکماران;=B@تهمران: نشمر .)
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 .فراروان
 ی  و رسول، یسهراب ،( . ;=BAبررس .)ن زنمان یدر بم ییفرازناشمو یو رواح  جنسم یدلبستگ  ن سبیب  راحطه ی

.311-341ص(.<;)< ,خانواده پژوهی شهر تهران. یز وبارزه حا وفاسد اجتهاعکحازداش  شده در ور
 عبمدالهی ،( .ن;=C:بررسمی .) ناومه پاخمان .خمود نیمافتگی تهمایز و دلبسمتگی سمب  حما زناشمویی تعهمد راحطمه 

 .اهواز شهید چهران دانشگاه.ارشد کارشناسی
 عبممدی ،( .م ر;=C;بررسممی .)  خیانمم  در یممر وتاهمم  افممراد زناشممویی رضمماخ  و دلبسممتگی سممب 

 .?=;-B(= .);?Bالزهرا.  تربیتی علوم روانشناختی دانشکده وطالعات.اخنترنتی
 یا. و  رجممم، یا. حممماته، یا. اعتهممماد، یفتحممم ،( .ز;=C;راحطمممه بممم .)و  ییتعهمممد زناشمممو، یدلبسمممتگهای  ن سمممب ی

، ص 5(4.)زنومطالعاا ااااده. ..ییهم  دانشمگاه عالومه طباطبماان وتاخدر دانشمجو ییزناشمو یتهندخرضا
B<-@=. 

 های  ن سممب ی بممی (. راحطممه;;:>ک. )، م. و فممرحبخش، ا. اسممهعیلی، قنبممری هاشممن آحممادی, ب  . حمماتهی ورزنممه
پژوهشمی -فصملناوه علهمی دلبستگی و تعهد زناشویی در زنمان وتاهم  دانشمگاه عالومه طباطبمایی.، فرزند پروری
C-@:.=(, A)> ,زن و جاوعه

 یوحهد ،( .ب;=C< .)و زناشمویی رضماخ  و اولیمه ناساز ارهای  طرحواره اساس بر زناشویی تعهدبینی  پیش 
.فرهنگ و علن ارشد. دانشگاه کارشناسی ناوه پاخان.تهران شهر زوجین ساکن در نگر  وذهبی
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