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 چکیده

همزمان با ورود جامعه ایرانی به نظام مدرن، نهاد خانواده و ازدواج تحولات مهمیی را از سیر رارانیده اسیج ازجم یه      

 دلبسیتیی و هیایسبک مقایسه حاضر، پژوهش انجام از هدف این تحولات، افزایش رابطه دوستی قبل از ازدواج اسج.

 ازدواج بیه نسیبج آنیان نییر  نحوه و ازدواج از قبل رابطه فاقد و رابطه دارایمتأهل  ندانشجویا در یزیافتییتما سطح

 دانشیجویان تمیامی شیامل پژوهش جامعه. اسج ایمقایسه -ع ی نوع از توصیفی پژوهش حاضریک مطالعه رو . بود

نفیر  کیه باتوجیه بیه رو   5111براساس آمار دانشیاه حیدودا  ) 39-1331متأهل دانشیاه ازاد اس امی کرمانشاه درسال 

نفیر  01نفر در دورروه دارای تجربه رابطیه قبیل از ازدواج ) 91پژوهش از میان آنان به رو  نمونه ریری هدفمند تعداد 

 بزررسیال دلبسیتیی هیایپرسشینامه از نفر  به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شیدند.01وفاقد تجربه رابطه قبل از ازدواج )

  1333)لارسیون  همسیر انتخیاب نحیوه بیه نییر   و 1339) دنیدی و اسیوورن یزییافتییتما ، 1331)ریید  و کولینز

نسیخه  SPSSو توسط نیرم افیزار  ANOVAتح یل واریانس  از استفاده با ها تجزیه و تح یل داده .اسجشده  استفاده

 تفیاوت ازدواج از قبیل ابطیهر فاقید و دارای رابطیه متأهل دانشجویان درمیان که بود آن از حاکی نتایج انجام شد. 52

 بیه نییر  نحیوه در نیدارد. و همننیین   وجیودP≥12/1) تمایزییافتیی سیطح و دلبسیتیی یهاسیبکمیان  معناداری

و تیوان نتیجیه ررفیج روانشناسیان میی . P≤12/1دارد ) وجیود معنیاداری دانشیجویان تفیاوتدر مییان  همسیر انتخاب

نییر  آنیان نسیبج بیه  و نحیوهیزیافتیی و دلبستیی افیراد تماواج به میزان ی قبل از ازدمشاورهیندهای در فرا مشاوران

 .ای داشته باشندیژهوازدواج توجه 

 ی دلبستیی، سطح تمایزیافتیی، نحوه نیر  به انتخاب همسر.هاسبک کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 جبمو که اسج آدمی شخصیج دهندة و شول جامعه نهادهای ینترمهماز  یوی خانواده     

 یجدرنهاو  انتخاب قدرت شدن، و اجتماعی نفساعتمادبه، توامل، هاارز و  احساسات رشد

اصل و اصل،رودرزی،کریمی؛ به نقل از فاطمی1333 شود)شهیدی،یم افراد منطقی ریرییمتصم

ی این تقدس هاج وهپیمان مقدس و مستحوم اسج که  در اس ام  ازدواج 1331 پور،بوستانی

 ازدواج . 15111مشاهده کرد )پین، هام جوان در مبانی دینی و فرهنیی بسیاری از تیمبخش را 

 و زن بین و هدفمند باثبات پیوندی عنوانبه اجتماعی ازنظر که حیاتی مهم وقایع از یوی عنوانبه

 تمامی در عمیقی و تحولات تغییر دچار اخیر هایسال در شودیم شناخته خانواده بستر در مرد

 . ازجم ه این تحولات روابط جنسی قبل از ازدواج اسج که 1331پورفرد،اسج)بانوی شده ابعاد

 ییرتغشود. این یمخارج از ازدواج  و روابطازدواج، ط اق  در موردافراد  نیر  ییرتغباعث 

حال یندرعبرد. یمبالا  هاآن را دربه شو ی اسج که میزان مشو ات و احتمال ط اق  نیر 

خواهد رااشج  هابر آنشوند فارغ از پیامدهایی که این روابط یمرد این روابط افرادی که وا

خانواده،  و راهی متفاوت با جامعه هاارز و  هانیر درمجموع افرادی هستند با استانداردها، 

ی روابط سرد و نامناسب با و داراتر، احساس عدم اطمینان به آینده یفضع ی ارتباطیهامهارت

اسج  قطعی تجرد و افزایش ازدواج به تمایل ازدواج، کاهش سن زایش میانیینخانواده، اف

هاشمی، ؛ عظیمی1331چهارراهی،؛ رفاهی،رودرزی،میرزایی3،5115؛ تاچ و هالپر5،5112)برون

؛ محمودیان و 1330؛ اسدیان، محمدزاده، و نجفی،1330کاری، بییناه، رضامنش،اعظم

 و احساسات دهندهنشان ازدواج به نیر   . سازه1332فراهانی،آبادی؛ خ ج1333دراهوی،

 افراد راسخ عقاید و هاترسو  شده فرضیشپ از تصورات ها،یریسور یا هاداورییشپتمای ات، 

                                                           
1 -payn 
2 - Brown 
3 -Tach & Halpern  
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مورد  در او کردن احساس و فور شیوه ازدواج به فرد اسج. بنابراین، نیر  ازدواج مورد در

ی و نیر  به همسر یندفرا  آغاز 1391)5وئنببه باور  . 1،5112اسج)منینگ و متیتی ازدواج

  . تمایزیافتیی1333ریرد)موسوی و رضازاده،یمازدواج، با درآمیختیی و امتزاج عاطفی شول 

 .باشد داشته نقش ازدواج به نیر  در اسج ممون که اسج خانوادری مهم یهامؤلفه از یوی

 ارتباطی ب وغ معرف فردی ینب بعد و عاطفی ب وغ معرف درونی بعد دو دارای تمایزیافتیی

 بیایند، کنار زا س استر شرایط با توانندیم بهتر تمایزیافتیی، از بالایی سطح با افراد. اسج

 کمتر و کنندیم عمل ترمستقل هیجانی شرایط در و یرتر هستندپاانعطاف و بیشتر سازراری

 دادند نشان هم دییر تحقیقات  .3،5112ررفج )کیم و جانگ خواهند قرار شرایط یرتأث تحج

 اسج وضعیتی بر ناظر تمایزیافتیی دارد. مفهوم نقش ازدواج به در نیر  تمایزیافتیی خود که

 با امتزاج از و سازد متمایز هیجانی کارکرد از را خود عق انی خانواده کارکرد عضو یک که

  . 1335واتی،برا)ر دنبرگ و ر دنبرگ، ترجمه حسین شاهاحتراز کند خانواده غالب هیجانات

)رجبی، ع یمرادی، ناپایر از توانایی فرد برای رشد صمیمیج اسج ییجداتمایزیافتیی یک جزء 

 سطح بر عامل چهار حداقل نظری لحاظ از . 5112؛ ب یاد، ناهیدپور، آزادی،5112مرادی،

  :رااردمی یرتأث فرد تمایزیافتیی

خود  در را شخصی تفرد و کنندمی غ به افوار بر هیجانات که زمانی : 0هیجانی یریپاواکنش

 .برندیفروم

لحاظ  از نشدهحل هیجانی دلبستیی های دلیل به خانواده اعضای که : زمانی1عاطفی رس ش

 .جویندمی دوری یودییر از روانی فیزیوی یا

                                                           
1 - memani & mathitti, 
2 -Bowen 
3 - Kim & Jung 
4 - Emotional reactivity 
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روشنی  حال و حس فرد چنانوه هیجانی و فوری عم وردهای ادغام  :5امتزاج یا همجوشی

 .ندارد دییران ای خود به نسبج

ای یوهش به را افوار  و احساسات که یارونهبه فرد کردن صحبج و موضع : اتخاذ3من  وضع

 .نماید تشویق خود نظرات ابراز به را دییران ترتیبینابه و کند ابراز مسئولانه و شخصی

عمیقی در ریری درسج و درک یمتصمتواند باعث یزیافتیی در میان افراد میتمایجه درنت     

یزیافته تعریف مشخصی از خود و عقایدشان تماافراد  چراکهروابط قبل از ازدواج داشته باشد، 

های شدیدا  عاطفی یجموقعتوانند جهج خویش را در زندری انتخاب کنند و در می هاآندارند، 

شود، یو ررفتن تصمیمات نافرجام م که در بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیرعادی

یزیافتیی و سبک دلبستیی در افراد در روابط تما . 1330کنترل خود را از دسج ندهند)نعیمی،

نسبج به ازدواج تغییر  هاآنشود که نیر  باشد و باعث میبسیار مؤثر می هاآنقبل از ازدواج 

چند نس ی  عوامل پایدار و عنوانبهیزیافتیی را تماهای دلبستیی و میزان کند. روانشناسان سبک

 هاآنتواند بر روابط زناشویی کنند که چیونه ارتباطات اولیه افراد میت قی کرده و پیشنهاد می

ی دلبستیی با توجه به تأثیری عمیق که بر روابط صمیمی هاسبک . 1331د)بیرامی،تأثیر بیاار

-ا، رارسیا؛ مونتولیو2،5110؛ هی و تسانگ0،5112رونزالز، لافونتایین،و لوسوو-)روزمانفرد

مبنایی برای روابط و  عنوانهب  1332لنیرودی،؛ حسینی و ع وی2،5112سالیوئرو-ماتینز، کالو

برابری را در  نقش تواندیم  . 1،5111)ریورس،جرای،وبرسزکیکندیمی بعدی عمل ریپاجامعه

                                                                                                                                         
1 -Emotional fault  
2 - Fusion 
3 - My situation 
4 -Guzmn-Gonzlez, Lafontaine & Levesque 
5 - He & Tsang 
6 - Monteoliva, Garcia-Martinez & Calvo-Salguero 

15- Gyuris, Járai, and Bereczke                         
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 یانارتباط رو»را  دلبستیی  1،1323)بالبیی فرهنیی ازدواج داشته باشدهاارز ی به دهشول

بنه  یعاطف وندیپ ،یدلبستی یکردارشناس هیکرده اسج. بر اساس نظر فیتعر« دو انسان نیب داریپا

اسج  یدراهیکند و دیقا کمک مبباشد که به یم اییافتهصورت پاسخ تواملکننده بهبه مراقبج

بان را برای  . ابراز داشج که نوزادان، تجربیات خود با مراق1391)بالبی،دارد. یادیز جیکه مقبول

ی خودشان و دییران در سازی درونی دربارهایجاد نمودهای دلبستیی درونی یا الیوهای فعال

کشند و این نمودهای دلبستیی در پی آن، انتظارات در مورد روابط و آینده را روابط بیرون می

دییران را  ررایانه در مورد خود وها باورهای ارزیابیدهند و از سوی دییر، طرحوارهشول می

ی هاطرحواره عنوانبهتوانند های دلبستیی میکه بازنمایی اسج شدهانیبشوند. چنین شامل می

ی شوند که در پاسخ به تجربیات با مراقبان دوران کودکی سازمفهومشناختی برای روابط، 

؛ باکر 3،1115نتایج تحقیقات )استن ی،رهودز، ویجز.  . 5،5110)ویردن، پترز و بریاندررفتهشول

یک  عنوانبهی دلبستیی هاسبک داد که  نشان 1331پرور،؛ مؤذنی، آقایی، رل0،5115و هورر

 با اشوال مخت ف عشق ارتباط دارد. شدتبه بینی کننده روابط عاشقانه در بزررسالی اسجپیش

 واعدق کنندهتعیین دلبستیی، هایرا افزایش دهد. سبک ایمن عاشقانه دلبستیی تواندیم تعهد

 شخصی بین روابط و افراد در را هیجانی هایواکنش اسج که راهبردهایی و شناختی عاطفی،

شد برای پژوهشیر ایجاد  سؤالی موجود این هاپژوهشبه مبانی نظری و  با توجهکند. یم هدایج

بل از و افرادی که رابطه ق اندکردهآیا بین دانشجویان متأه ی که رابطه قبل از ازدواج برقرار  که

ی دلبستیی و نحوه نیر  به ازدواج تفاوتی هاسبکیزیافتیی، تمامیزان  ازنظرازدواج نداشتن 

 وجود دارد.

                                                           
1 -Bowlby 
2 -Wearden , Peters & Barry 
3 -stanli, Rhoades, & whitton 
4 - Baker & Horger 



 1011تابستان  ،12 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /23

 

 روش   

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه

این پژوهش  آماریجامعه بوده اسج.  مقایسه ای -این پژوهش به رو  توصیفی و از نوع ع ی     

دانشیاه حدودا  دانشیاه ازاد اس امی کرمانشاه ) که بر اساس آمار  تمامی دانشجویان متأهل شامل

بوده که باتوجه به رو  پژوهش از میان آنان به رو  نمونه  31-39نفر  در سال تحصی ی 5111

نفر  و فاقد تجربه 01نفر در دو رروه داراری تجربه رابطه قبل از ازدواج ) 91ریری هدفمند تعداد 

ی ورود برای اعضای هام اکنفر  به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 01) رابطه قبل از ازدواج

رو  اجرا: ابتدا دانشجویان  باشد.یمسال   01-51متأهل با )دامنة سنی دانشجویان رروه نمونه؛ 

به صورت رروهی دریک ک اس رردهم آورده شدودرمورداهداف وفرایند مطالعه  متأهل را

ها ها دراختیار آنام آمادری برای شرکج درپژوهش، پرسشنامهتوضیح داده شد. بعداز اع 

ها آیتم بود. م اک ورود آزمودنی 139ها قرارررفج تا تومیل شوند.مجموع سیوالات پرسشنامه

 وتح یلیهبرای تجزسال داشته باشند. 01سال سن و حداکثر51به پژوهش عبارت بودند از: حداقل

های پژوهش با استفاده بودن، داده نرمال یصیفی استفاده شد. براها در این پژوهش از آمار توداده

در خرده  هاانسیوارهمینی  اسج. برای بررسی شدهیبررساسمیرنوف  -از آزمون کولمورروف 

رابطه  و فاقدنیر  به ازدواج در دو رروه دارای رابطه  و نحوهی شخصیتی هایژریوی هااسیمق

برای  ؛ وهمین هستند هاانسیوارتفاده شد که نتایج نشان داد از آزمون لوین اس از ازدواجقبل 

اسج. همننین  شدهاستفادهANOVAتح یل واریانس  ازپژوهش  هاییهبررسی آزمون فرض

                                                                               صورت ررفج                                                           52 نسخه spssافزار نرمبا استفاده از  هادادهوتح یل یهتجز
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 ابزار سنجش

 (1991یزیافتگی اسکورن و دندی )تماپرسشنامه         

اسج و برآوردی از  شدههیته 1339، توسط اسوورن و دندی، در سال یافتییزیپرسشنامه تما     

ان توانایی فرد در تفویک فرآیندهای عق انی و احساسی از یودییر را به فرد یا میز یافتییزیمیزان تما

مخالفم تا  کام ا ی لیورت از ادرجه 2دارد که در مقیاس  سؤال 02. این پرسشنامه دهدیدسج م

و   یادرجه 2 ورتیل فیبر اساس طاین پرسشنامه  یراارنمرهاسج.  شدهیبنددرجهموافقم  کام ا 

کرون  یآلفااز:  اندعبارتی آن هامؤلفهو همننین  باشدیمموافقم  کام ا خالفم تا م صورت کام ا به

و  %21،  %12، %23ها مؤلفه یو برا %99 یک  یافتییزیتما یباخ در پژوهش اسوورن و دندی برا

 یمحتوا ییروا نیبه دسج آمد. همنن %91کرونباخ  یآلفا  1390اسویان،) اسج. در پژوهش 11%

 را با یافتییزیپرسشنامه تما  1331یوسفی)شده اسج.مط وب رزار  دیسط اساتپرسشنامه تو

 ییآموز  خانواده مدارس راهنما هایکننده در ک اسزنان و مردان شرکج هیشامل ک  یاجامعه

 .کرده اسج یابینفر هنجار 215به حجم  یاو با نمونه 1331شهرستان سنندج در سال 

 

 (1991رگسال کولینز ورید )پرسشنامه دلبستگی بز        

اسج. این  شدههیته 1331پرسشنامه سطح دلبستیی بزررسالان توسط کولینز و رید در سال      

ی دلبستیی دهشولی ایجاد ارتباط و خود توصیفی شیوه هامهارتی از ابیخودارزمقیاس، شامل 

ی لیورت ادرجه 2ی روی یک مقیاس راارع امجماده اسج که با  19های نزدیک و مشتمل بر 

شود. تح یل عوامل، سه زیر = کام ا  نادرسج  سنجیده می2= کام ا  درسج تا 1)که از  هر مادهدر 

یی که هافیتوصماده اسج. کولینز و رید بر پایه  2سازد که هرکدام شامل مقیاس را مشخص می

اشج، مواد در پرسشنامه دلبستیی هازان و شیور در مورد سه سبک اص ی دلبستیی وجود د
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دوسوررا  -. زیر مقیاس اضطراب با دلبستیی ناایمن اضطرابیانددهیدپرسشنامه خود را تدارک 

های ایمن و ی اسج که اساسا  توصیفدوقطبمطابقج دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن، یک بعد 

با  بنابراین نزدیک بودن در تطابق   1332اجتنابی را در مقابل هم قرارمی دهد)فینی و نولر،

دلبستیی اجتنابی همزمان  توان عوسو زیرمقیاس وابستیی را می باشدیم بخشیمنیادلبستیی 

 دیو ر نزیکول. ردیصورت ر یرروه ای ،یتواند به صورت فردیپرسشنامه م نیا یجرا. اداد قرار

 و یبودن، وابستی کینزد یهااسیمق ری  نشان دادند که ز1391، به نقل از پاکدامن، 1331)

 اسیاعتماد مق جیماندند و در مورد قاب  داریماه پا 9در طول  یماه و حت 5یدر فاص ه زمان طراباض

 3پرسشنامه در  نیا اسیمق ریهر ز یکرونباخ را برا یآلفا زانیم دیر و نزیبزررسال کول یدلبستی

 91/1از  شیب یا یموارد مساو یکرونباخ در تمام یآلفا ریمقادانجام رردید و  انیدانشجو از نمونه

 برخوردار اسج. ییاسج آزمون از اعتبار بالا

 

 (. 1992)پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر لارسون        

، لارسون و واتسون تحج عنوان مقیاس نیر  نسبج به پنامه در ابتدا توسط کااین پرسش     

و محدودکننده در کانادا تدوین  آورمنظور ارزیابی باورهای الزامروابط عاشقانه و انتخاب همسر و به

نامه ماکور عقاید عامل بوده اسج. مبنای نظری پرسش 1سؤال و  35نامه ماکور حاوی شد. پرسش

نقش عقاید را  1335سال لارسون دردر مورد انتخاب همسر اسج.   1333لارسون )محدودکننده 

ا  افراد در پی فرایند انتخاب همسر عقیده محدودکننده که معمول 1داد و  مورد بازبینی و بررسی قرار

 مخالف، طیف )کام ا   پنجلیورت در  اسیبراساس مقکه  را تعریف و تعیین کرد برندیخود به کار م

 یم ینمره راار 0 الی 1از نمره  بیشده اسج. به ترت یدرجه بند موافق  مخالف، موافق و کام ا  

کرونباخ  یآلفا بیبر اساس ضر  5113ن )این پرسشنامه در پژوهش کاپ و هموارا ییایشوند. پا



 29/  لیدا رستمی و محمود گودرزی...؛  رابطه و یمتأهل دارا انیدر دانشجو یافتگیزیسطح تما ،یدلبستگ های سبک سهیمقا 

 بوده اسج رمتغی 39/1یا  20/1از  اسیخرده مق یبه دسج آمده و برا 99/1ها در کل اسیهمه مق یبرا

کرونباخ  یبر اساس رو  آلفادر پژوهش فرحبخش و مصری پور پرسشنامه  نیا ییایپا رانیدر او 

رزار  شده  33/1واررا در سطح  ییروارو   قیاز طر ییو روا 15/1 ییو رو  بازآزما 31/1

 بدسج آمده اسج.  90/1. ضریب آلفای کرونباخ برای این پژوهش اسج

 

  هایافته      

 آمده اسج. 5و1ها درمتغیرهای پژوهش درجدول های آزمودنیمیانیین وانحراف استاندارد نمره

 

 ابطه قبل از ازدواجی فاقد رهایآزمودنهای توصیفی متغیرهای پژوهش در شاخص -1جدول 

 انحراف استاندارد میانیین زیرمقیاس متغیر

ک
سب

ها
ی

تگ
بس

دل
ی 

 

 13/5 15/13 ایمن

 19/5 21/15 اجتنابی

 21/3 11/11 دوسوررا / اضطرابی

 53/0 35/32 نمره کل
ما

ت
یزی

تگ
اف

 ی
 32/2 91/39 ی عاطفیریپاواکنش

 33/0 11/33 جاییاه من

 35/2 32/05 رریز عاطفی

 13/0 21/31 هم آمیختیی

 31/10 21/121 نمره کل

 11/19 15/112 ---------- نحوه نگرش
 

های فاقد رابطه قبل از ازدواج در آزمودنی های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص  1جدول )     

  35/32±53/0ی دلبستیی هاسبکمیانیین و انحراف معیار برای نمره کل متغیر دهد. را نشان می

و دوسوررا/  21/15±19/5دلبستیی اجتنابی ، 15/13±13/5ی دلبستیی ایمن هامؤلفهبرای و 
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و  21/121±31/10برای نمره کل متغیر تمایزیافتیی همننین  و باشدمی 11/11±21/3اضطرابی 

، 11/33±33/0جاییاه من ، 91/39±32/2پایری عاطفی های تمایزیافتیی، واکنشمؤلفهبرای 

باشد و در آخر برای متغیر نحوه می 21/31±13/0و هم آمیختیی  32/05±35/2رریز عاطفی 

 باشد.می 15/112±11/19همسر  انتخابنیر  به 
 

ی دارای رابطه قبل هایآزمودنهای توصیفی متغیرهای پژوهش در ( شاخص2) جدول

 از ازدواج

 انحراف استاندارد میانیین زیرمقیاس متغیر

ک
سب

ها
ی

تگ
بس

دل
ی 

 

 23/5 35/13 ایمن

 52/5 01/13 اجتنابی

 32/2 51/11 دوسوررا / اضطرابی

 11/2 11/39 نمره کل

ما
ت

یزی
تگ

اف
 ی

 11/2 91/31 ی عاطفیریپاواکنش

 13/2 95/31 جاییاه من

 11/3 15/03 رریز عاطفی

 11/1 11/59 هم آمیختیی

 52/11 92/102 نمره کل

 32/59 31/191 ---------- نحوه نگرش
 

های دارای رابطه قبل از ازدواج در آزمودنی های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص  5جدول )     

که مشاهده می شود میانیین و انحراف معیار برای نمره کل متغیر  طورهماندهد. را نشان می

دلبستیی ، 35/13±23/5ی دلبستیی ایمن هامؤلفهو برای  11/39±11/2ی دلبستیی هاسبک

برای نمره کل متغیر همننین  باشد ومی 51/11±32/2و دوسوررا/ اضطرابی  01/13±52/5اجتنابی 

جاییاه من ، 91/31±11/2پایری عاطفی های واکنشمؤلفهو برای  92/102±52/11تمایزیافتیی 



 01/  لیدا رستمی و محمود گودرزی...؛  رابطه و یمتأهل دارا انیدر دانشجو یافتگیزیسطح تما ،یدلبستگ های سبک سهیمقا 

باشد و در آخر برای می 11/59±11/1و هم آمیختیی  15/03±11/3رریز عاطفی ، 13/2±95/31

 باشدمی 31/191±32/59همسر  انتخابنیر  به  نمره کل متغیر نحوه

 آزمون تحلیل واریانس) 2( جدول

  
مجموع 

 مجاورات

درجه 

 آزادی

میانیین 

 مجاورات
F 

سطح 

 معناداری

 ایمن

 11/1 10/1 91/1 1 91/1 بین رروهی

   22/2 19 12/001 یرروهدرون

    13 32/001 مجموع

 اجتنابی

 12/1 92/3 11/13 1 11/13 بین رروهی

   35/0 19 31/393 یرروهدرون

    13 39/015 مجموع

دوسوگرا / 

 اضطرابی

 25/1 50/1 11/2 1 11/2 بین رروهی

   11/51 19 91/1251 یرروهدرون

    13 91/1252 مجموع
 

دارای رابطه قبل از متأهل دانشجویان های دلبستیی در بررسی تفاوت نمرات سبک منظوربه     

از آزمون تح یل واریانس استفاده شد. سطح معناداری و فاقد رابطه قبل از ازدواج،  ازدواج

، در متأهلتح یل واریانس نشان داد که بین دو رروه از دانشجویان  از آزمون آمدهدسجبه

. بنابراین فرض خ اف رد و فرض  P≥12/1)ی دلبستیی تفاوت معنادار وجود ندارد هاسبک

 .شودیم دیتائمتأهل دانشجویان های دلبستیی در وت بین نمرات سبکصفر مبنی بر عدم تفا
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 (آزمون تحلیل واریانس0 جدول)

  
مجموع 

 مجاورات

درجه 

 آزادی

میانیین 

 مجاورات
F 

سطح 

 معناداری

ی ریپذواکنش

 عاطفی

 01/1 29/1 11/53 1 11/53 بین رروهی

   21/33 19 11/5252 یرروهدرون

    13 99/5203 مجموع

 جایگاه من

 31/1 19/1 21/51 1 21/51 بین رروهی

   32/52 19 11/1311 یرروهدرون

    13 39/5112 مجموع

 گریز عاطفی

 35/1 11/1 21/1 1 21/1 بین رروهی

   15/11 19 51/2230 یرروهدرون

    13 99/2230 مجموع

 هم آمیختگی

 12/1 11/3 21/135 1 21/135 بین رروهی

   19/32 19 31/5199 یروهردرون

    13 39/5351 مجموع

دارای رابطه قبل از ازدواج و فاقد متأهل دانشجویان بررسی تفاوت تمایزیافتیی در  منظوربه     

 آمدهدسجبهاز آزمون تح یل واریانس استفاده شد. همننین سطح معناداری رابطه قبل از ازدواج، 

دارای رابطه و فاقد رابطه  متأهلکه بین دو رروه از دانشجویان  تح یل واریانس نشان داد از آزمون

 P≥12/1)های تمایزیافتیی تفاوت معنادار وجود ندارد از زیرمقیاس کدامچیهقبل از ازدواج، در 

دانشجویان . بنابراین فرض خ اف رد و فرض صفر مبنی بر تفاوت بین نمرات تمایزیافتیی در  

 . شودیم دیتائمتأهل 

 

 

 



 02/  لیدا رستمی و محمود گودرزی...؛  رابطه و یمتأهل دارا انیدر دانشجو یافتگیزیسطح تما ،یدلبستگ های سبک سهیمقا 

 ( آزمون تحلیل واریانس3دول)ج

 درجه آزادی مجموع مجاورات 
میانیین 

 مجاورات
F سطح معناداری 

 15/1 32/1 21/125 1 21/125 بین گروهی

   33/220 19 11/00155 یگروهدرون

    13 39/00192 مجموع
 

ارای رابطه دمتأهل دانشجویان به انتخاب همسر در نحوه نیر  بررسی تفاوت نمرات  منظوربه     

از آزمون تح یل واریانس استفاده شد. همننین سطح قبل از ازدواج و فاقد رابطه قبل از ازدواج، 

 متأهلتح یل واریانس نشان داد که بین دو رروه از دانشجویان  از آزمون آمدهدسجبهمعناداری 

. بنابراین فرض  P ≤12/1)دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج، تفاوت معنادار وجود دارد 

دانشجویان در  نحوه نیر  به انتخاب همسرصفر رد و فرض خ اف مبنی بر تفاوت بین نمرات 

 . شودیم دیتائمتأهل 

 

 گیریبحث و نتیجه

 یهامقایسه سبک  یتر پژوهشازدواج،کم موجود در خصوص روابط قبل از یهاباوجود پژوهش     

دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج و نحوه  یان متأهلدانشجودر  یزیافتیی، سطح تمادلبستیی

تصمیم و از ضروریات تمام  ینترازدواج مهم کهیینیر  آنان نسبج به ازدواج شاهدیم. ازآنجا

مؤثر بر ازدواج ضروری به نظرمی رسد.  یشناخت، لاا بررسی عوامل روانرودیزندری انسان به شمار م

های یافته .کندیفراهم م یزدر حوزه ازدواج جوانان را ن ییافزاانشانجام این پژوهش موجبات د

 هاآن نیر  با ، اجتنابیدوسوررا -یاضطراب دلبستیی،ایمن، سبک بیندهد که یمنشان  آمدهدسجبه

ستیی در طی عمر فعال دلببیان کرد که سبک  توانیمتفاوت معناداری وجود ندارد.  ازدواج به نسبج
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 انتظار توانی. بنابراین، مکندیتعیین م عنوان یک اصل، چیونیی ارتباط با همسر را هبو ماندیباقی م

 راارند.یدر روابط صمیمانه به نمایش م ایمن دارند الیوهای متفاوتی را یهاداشج کسانی که سبک

هستند.  یترردایاعتمادتر و پابه دنبال روابط قابل دارند معمولا  منیا یکه دلبستی یدر بزررسالان، کسان

لات بردن از روابط  اد،یز یدر بزررسالان شامل خودباور منیا یدلبستی یدیک  هاییژریو ریسا

در اسج.  یرانیدر به اشتراک رااشتن احساسات با د ییو توانا یاجتماع جیحما یجستجو مانه،یصم

مسرشان و ی مشابه مشخص رردید افراد دارای سبک ایمن یک دیدراه مثبج از خود و ههاپژوهش

شوند بنابراین یمی در روابط عاشقانه صمیمی راحتبهو  خوددارنداحساسات نسبتا  قوی نسبج به ارز  

های پژوهش ما مطابقج و نمایند. این تبیین با یافتهیمبرخورد  ترمتعهدانهدر زندری زناشویی خود نیز 

نشجویان متأهل زندری داشتن خودباوری در زندری باعث خواهد شد دا چراکههمخوانی دارد 

 یسبک دلبستی یکه دارا یکه زنان افتندیمطالعه در کیپژوهشیران در تری را داشته باشند. یمانهصم

 یهاسبک که کسانی .و عاشقانه خوددارند یدرباره روابط عاطف یترهستند، احساسات مثبج منیا

صمیمانه به نمایش  روابط در را متفاوتی الیوهای کنندیم تجربه را اجتنابی و یمنناا دلبستیی

 و ناایمن دلبستیی یهاسبک .رفتارهای همسرانشان هستند زنگبهرو  همیشه افراد راارند اینیم

 دهند.یمصمیمیج نشان  و تجربهیک رمانتها، ع اقه کمتری به ایجاد روابط یمنادر مقایسه با  اجتنابی

ی افزایش خود هاراهو آموز  هر چه بیشتر  ی دلبستیی نامناسبهاسبکدر اص اح  ررددپیشنهاد می

یزسازی زوجین و آموز  سبک فرزند پروری منطقی و آراه کردن زوجین تبعات استفاده از متما

ی فرزند پروری نامناسب )منظور ایجاد رابطه غ ط قبل از ازدواج ، در جهج بالا بردن س امج هاسبک

ی دلبستیی در هاسبکداشته شود. همننین شناسایی روان و کیفیج زندری در خانواده و جامعه رام بر

 شود که تعادلی میان زن و مرد برقرار شود.زنان و مردان قبل از ازدواج سبب می



 03/  لیدا رستمی و محمود گودرزی...؛  رابطه و یمتأهل دارا انیدر دانشجو یافتگیزیسطح تما ،یدلبستگ های سبک سهیمقا 

 بین تمییز برای فرد هر توانایی بیانیر میزان یزیافتییتماکه  رفج توانیمدر سطح تمایزیافتیی      

 در یشتناز خو نیرومندی مفهوم تمایزیافته فرادا .اسج عاطفی و فرآیند احساسی از عق ی فرآیند

 نمایش به را مستحوم خویشتن که مشخصی دارند کام ا   باورهای و محوم عقاید .یاردارنداخت

احساس کنند  یا رفتار خود میل به توانندیم و بوده پخته عاطفی ازلحاظ افراد این .راارندیم

توان رفج مفهوم تمایزیافتیی به تعامل شناخج، یمته ین یافایین در تب . 5111)ر دنبرگ و ر دنبرگ، 

یزیافتیی یک تما ییردعبارتو بهزندری اشاره دارد  رسترهجمع بودن در  عاطفه، استق ال)فردیج  و

یی حفظ روابط و تواناهای هیجانی یجدر موقعی هیجانی، توانایی تفور منطقی از پختیترکیب پینیده 

یزیافته اسج، در روابط کمتر تما هاآندر "خود"افرادی که  . 5111  نزدیک عاطفی اسج )دریک،

 شدتبهین افراد و اشوند. یمبه ازدواج، دچار انح ال وهم آمیختیی  در اقدامییران بخصوص با دخود 

و   .5111به اطرافیان بستیی دارد )میسر هاآن نفسو عزتی با دییران داشته و همسانی رنیهمتمایل به 

در دهد. یمینی عاطفی  پرتنش مثل ازدواج نشان نشو عقب از رابطهنیز تمایل به خروج  ی عاطف یزرر

یافته نیاز به فرار، اجتناب یا نادیده ررفتن موقعیج دارد نا یزتمایط پرتنش عاطفی مثل ازدواج، فرد شرا

خواهد با رسمیج شناخته و قادر  رتبهی هیجانی هاتجربهکه با افزایش تمایزیافتیی، فرد یدرحال

از  آمدهدسجبههای با توجه به یافته  .5111 کنار بیاید)دریک، هاآن و باشود  روروبهتر یقوهیجانات 

این فرضیه و نتایج تحقیقات مشابه باید در نظر داشج که زوجینی که از تمایزیافتیی بالاتری 

زهای واقعی خود و توقع از توانند نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و به نیایمبرخوردارند، بهتر 

و بر نحوه ابراز  رادارندهمسرانشان واقف باشند. همسرانی که توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود 

الخصوص همسرانشان تس ط دارند، مانع بروز بسیاری یع احساسج و هیجانات خود نسبج به دییران 

یی که توانایی همدلی هاآنند. همننین شویماز برخوردها و سوء تفاهمات در روابط زناشویی خود 

، توان درک احساسات دییران را نیز دارند و برای همسران خود حق داشتن رادارندکردن با دییران 
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ای دارند شوند. همسرانی که برای رسیدن به هدف در زندری خود انییزهاحساس مستقل را قائل می

ین بوده و دارای انرژی روانی بخو ها، یشواردهای خود در مواجهه با یجموقعنسبج به آینده و 

یجه خود تمایزیافتیی درنتتوانند با دییران خصوصا  با همسرشان ارتباط برقرار نمایند. یمکافی هستند و 

شک یب  رردد. هاآنتواند سبب ایجاد توازن در زندری مشترک یم متأهلدر میان دانشجویان 

درپی آن در قوام و پایدار یپی هانسلکه دوام و پایداری جامعه و  ین نهاد اجتماعی اسجترمهمخانواده 

ی دینی اجامعهایرانی،  جامعهتغییرات مهم این عصر، افزایش سن ازدواج اسج.  ازجم هماندن آن اسج. 

ی خاص خود اسج که هررونه روابط دوستی با جنس مقابل خارج از دین منع هاارز و دارای 

 . از دیدراه اس ام اصل رابطه دختر و پسر ممنوع نشده اسج، ب وه اس ام آن را 1332)محمدزاده، کندیم

در روابطی سالم خود را  طورقطعبهکرده اسج و با نیاه به شخصیج انسانی هم که  مندنظامارزشمند و 

ی جنسی در محیط و هالاّتخواهد انواع یمدهد، در تعام ات اجتماعی حضور یابند؛ اس ام یمنشان 

یوندهای عاطفی نیز برقرار بماند و پرون خانواده شول ریرد و از این طریق، آرامش روحی و روانی و د

ازدواج   .1330با طرح آن در محیط جامعه، به پیوند خانواده و اجتماع نیز آسیب وارد نشود)احمدپور،

موانع زیادی مواجه  تنها راه مشروع برقراری رابطه با جنس مخالف در ایران اسج و اکنون این راه با

مناسبات دختر و پسر نیز یوی از  حوزهدر  هاارز شده اسج. در این میان، تغییرات آرام و تدریجی 

برای آن را  درخورتر کرده اسج و یافتن پاسخی ینیدهرا پ و پسردختر  رابطهاین موارد اسج که مسئ ه 

ی اخیر و ورود دختران به هاسالر ، افزایش تحصی ات دمسئ هدشوارتر کرده اسج. اما پای دییر 

های یفناوررا ساده و  و پسریج ارتباط دختر تدربهی اجتماعی )دانشیاه و کار  بوده اسج که هاعرصه

ی اجتماعی مجازی  این هاشبوههای )ارتباطی جدید مانند ت فن همراه و چج کردن از طریق برنامه

  .1330 ارتباط را پنهان کرده اسج. )اسدیان و نجفی،
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 این با افراد که اسج این توان داشجیمازدواج  از قبل روابط به ازدواج و نیر  برای که تبیینی     

 از خود کردن رها به میل افراد این درواقعهستند.  خواهی هیجان از بالایی سطح دارای هانیر  نوع

 تجارب و دییران با رتمعاش از خ ال را هیجان و دارند ییجولات خاطر به اجتماعی یدوبندهایق

 نمود بارزترین که اسج شخصیتی خصیصه یک ط بییجانه رفج توانیم .کنندیم جدید،کسب

 از قبل روابط به افراد مثبج نیر  ریشه همننین. بود شاهد توانیم نوجوانی در دورهمی را آن

 توانیم دییریبارتعبه .جستجو کرد نوجوانان و والدین بین روابط چیونیی در توانیم را ازدواج

 دارند، خود خانواده اعضای همننین و والدین با نابسامانی روابط اینوه ع ج افراد به از دسته این رفج

 به آن تبعبه و شوندیم کشیده روابط از نوع این یسوبه صمیمیج و حمایج منبع کسب دنبال به

  کنند.یم پیدا مایلت ازدواج از پیش جنسی روابط برقراری مانند پرخطری رفتارهای

 دسته آن تأثیر تحج تواندیم ازدواج از قبل مخالف جنس با روابط به نیر  شودیم فرض همننین     

عوامل ها نشان دادند که یافته.کنندیم ت قی ساده را روابط رونهیناکه  بییرد قرار ییهابرنامه و های مف از

-اهده الیوهای ناقص؛ آراهی و شناخج یودییر؛ حمایجاجتماعی؛ طبقه تجربیات اولیه و مش – فرهنیی

ازدواج؛ دخالج والدین و انتقال  های مادی و معنوی؛ طبقه ادراک حرمج و قداسج ازدواج؛ فشارهای

شده و اشتیاق به نس ی؛ عوامل اقتصادی؛ راهبردهای مقاب ه متناسب با نیر ؛ رشد شخصی ادراکبین 

ریری نیر  دانشجویان عنوان عوامل مؤثر در شولالا رفتن سن ازدواج بهازدواج؛ در تمایل به ازدواج و ب

خود نشان دادند  در پژوهش . 1331 آبادی و س یمانی،شاه)زارعاسج  شدهمتأهل به ازدواج شناخته

توان آن را با درک یمشود که یمارتباطات پیش از ازدواج بخشی از فرآیند عادی زندری محسوب 

دو جنس نه در جهج تخ یه عاطفی،  و ارتباطتبدیل کرد  مندنظامه یک رابطه قراردادی و نیازهای طرفین ب

در ی ارتباطی برقرار شود. روابط قبل از ازدواج، هامهارتتر همنون کسب یمتعالاهداف  منظوربهب وه 

تجارب آوردن  به دسجشود که موجب یمنیریسته  وخطاآزمونی هاتجربه عنوانبهین جوانان اغ ب ب
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 از قبل مشاوره کهینانتیجه   .1335 مهر،)رجبی، نادری و خجستهمهمی برای آینده فرد خواهد شد 

 خود انتظارات ساختن شفاف ، آینده جنسی شریک و خود شناخج با زوجین  که کندیم کمک ازدواج

 از قبل دوره در ناسازرار و سازرار خصوصیات از شدن آراه و مسئ ه حل مهارت ارتقاء یودییر، از

در همننین آموز  در رابطه با نیر  صحیح به ارتباط قبل از ازدواج،  .بهبود بخشند راروابطشان  ازدواج

به فرهنگ و  با توجهسازی شرایط ارتباط یبومآشنایی و شناخج پیش از ازدواج و کاهش تابوها و  قالب

ی اجتماعی هارسانهننین استفاده از شود. همیمماهب ایرانی و سوق دادن روابط به سمج صحیح توصیه 

 بافرهنگاهمیج مدت آشنایی و ایجاد راهوارهایی که متناسب  دربارهجامعه  کلبهی رساناط اعبرای 

تر بوده، و یطولان هاآنآراهی ازدواج در زوجین که مدت آشنایی یشپ دربارهاسج و رزار  آماری 

مورد یبهای یریرسخجرای مدت آشنایی و کاستن از یط مناسب بشرابه ایجاد  هاخانوادهراغب کردن 

 ازدواج نیر  به در مخت فی عوامل که ررفج نتیجه توانیم هایافته به توجه با پایان در ای.یشهکرو 

 شناخج و اسج هاآن ازجم هروابط قبل از ازدواج  سبک دلبستیی و که سطح تمایزیافتیی، نقش دارند

 به توجه لاا کند؛ یاری موقعبه ازدواج به دادن سوق در را افراد تواندیم هاآن به نسبج کامل و جامع

 تواندیم درمانی و ی رشدیهامداخ ه و ازدواج از پیش آموز  یهابرنامه در هاآن کاربسج و نتایج

 باشد. اهمیج حائز

 سپاسگزاری:

ج. در پایان از آن دسته دانشجویان ی بالینی اسشناسرواننامه کارشناسی ارشد رشته یانپامقاله برررفته از 

 شود.ین پژوهش همواری داشتند تشور و قدردانی میدر امتأهل دانشیاه آزاد کرمانشاه که 

 تضاد منافع:

 تضاد منافعی برای نویسندران این مقاله وجود ندارد. رونهچیه
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