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بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج در
 دانشجويان مجرد كارشناسی دانشگاه تهران1

فاطمه حسین پورلنگرودی2، دکتر ربابه نوری قاسم آبادی3، دکتر پریوش وکیلی4 

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان مقطع 
کارشناسی دانشگاه تهران است. حجم نمونه طبق اصول صحیح و علمي 388 نفر است که پس از حذف پرسش نامه هاي 

معیوب، 377 پرسش نامه باقي مانده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جهت جمع آوري داده ها از ابزار:

الف( پرسش نامه دلبستگي بزرگساالن کولینز و رید.
.)PMI( پرسش نامه پیش از ازدواج )ب

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفي )فراواني، درصد، میانگین، نمودار و ...( و به منظور آزمون سؤال هاي 
پژوهش از آمار استنباطي )همبستگی و رگرسیون( استفاده شده است. نتایج نشان داد:

1. بین سبک دلبستگی ایمن با و نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداري وجود دارد. از روي نمره سبک دلبستگي 
مي توان نگرش نسبت به ازدواج را مورد پیش بیني قرار داد. 

2. بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداري وجود ندارد.
3. بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداري وجود ندارد.

4.  بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه معناداري وجود دارد.
5. بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه معناداري وجود دارد.

6. بین سبک دلبستگی اضطرابي با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه معناداري وجود ندارد.
واژه هاي كلیدي: سبك دلبستگي ایمن، سبك دلبستگي اجتنابي سبك دلبستگي اضطرابي، نگرش نسبت به ازدواج 

1. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن انجام شده است.
2. کارشناس ارشد رشته مشاوه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران 

3. استادیار و عضو هیات علمي دانشگاه تربیت معلم )خوارزمي(
4. دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، گروه علوم تربیتی، رودهن، ایران
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مقدمه
ازدواج کردن به معني درهم آمیختن دوچشم انداز و دو تاریخچه است که شامل ارزش ها و جهان بیني-هاي 
متفاوت است. ازدواج یکي از مهم ترین حوادثي است که در زندگي رخ مي دهد، لذا واجد توجهي درخور اهمیت 
است. چهار پدیده مهم زندگي انسان تولد، مرگ، شغل و ازدواج است. این پدیده ها در شکل  گیري شخصیت و 
جهت گیري زندگي انسان نقش قاطع دارد. ازدواج عامل مهمي در ایجاد آرامش و سکون آدمي است. اریک فروم1 
روان شناس آلماني مي گوید: »انسان از لحظه اي که به دنیا مي آید، هرکاري که مي کند، براي رفع احساس 
تنهایي خویش است« .وقتي این تنهایي بیشتر شد، بیشتر به تکاپو مي افتد تا براي خود یاري دست و پا کند. 
ازدواج نقش عمده اي در زندگي بشر دارد و عوامل معنوي وجود دارد که در کیفیت و چگونگي این امر مهم موثر 
مي باشد )نظري، 1385(. ازدواج عالوه بر پاسخ-گویي به نیاز هاي جنسي و عاطفي فرد، نیازهاي اقتصادي، 
ارتباطات اجتماعي و فرهنگي او را نیز تنظیم مي کند و به سبب اهمیت و تاثیري که دارد، به عنوان هنجاري 

پذیرفته شده در تمامي کشور هاي دنیا به حساب مي آید )ساروخاني، 1381(.
افراد با خود، یک سری پیش تصویرهایی را به ازدواج می آورند و بعضی انتظارات در ذهن افراد نقش بسته 
است که کاماًل نیز از آن ها آگاه نیستند. در حقیقت یکی از مشکالت زوج ها، ناشی از استانداردها و فرضیه های 
ذهنی آن هاست. در واقع انتظاراتی که هر یک از زوجین از دیگری دارد، مبتی بر چارچوب از پیش تعیین شده 

ای است که می تواند مبتنی بر واقعیت نباشد )ابراهیمی 1387(. 
در جوامع غربی مطالعات اجتماعی داللت بر نگرش های دو جانبه ای درباره ازدواج مخصوصًا پذیرش بیشتری 
از طالق و عدم قبول یک زندگی سنتی که همزیستی بدون ازدواج نام گرفته است، می کنند. هورویتز2  و وایت 
3 )1998( برآورد کرده اند در آمریکا، نزدیک به یک چهارم افرادی که ازدواج نکرده اند، بین سنین 34- 25 

سال قرار دارند و به همزیستی بدون ازدواج مبادرت ورزیده اند. این نوع همزیستی به عنوان روشی راحت برای 
به دست آوردن فواید یک رابطه صمیمی بدون تعهد طوالنی مدت که مستلزم ازدواج است، می باشد )مارتین4  

 .)2001
ازدواج اولین قدم براي پیوند خانوادگي و پرورش نسل بعد به حساب مي آید. از این رو به عنوان

 مهم ترین و اصلي ترین عامل ارتباطي میان انسان ها معرفي شده است )الرسن5  و هلمن6 ، 1994؛ به نقل 

1. Erich - Fromm
2. Horwitz
3. white
4. Martin, P.d
5. Larson. J.H
6. Holman, T.B
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از روزن گراندن1  و مایرز2  و هاتیک3 ، 2004(. به اعتقاد آلدوس4  )1996( یک ازدواج خوب، احساس معنا و 
هویت را در زندگي براي افراد مهیا مي کند )به نقل از روزن- گراندن  و همکاران 2004(.

افراد  امنیتی  و  عاطفی  نیازهای  به  دستیابی  برای  اجتماعی،  رسم  عالی ترین  و  مهم ترین  عنوان  به  ازدواج 
بزرگسال، همواره مورد تأیید بوده است. ازدواج رابطه  انسانی پیچیده، ظریف و پویایی است که از ویژگی های 

خاصی برخوردار است )ستیر، 2000، ترجمه بیرشک، 1388(.
نگرش ها و انتظارات نسبت به ازدواج و زندگی زناشویی نقش کلیدی را بازی می کند. نگرش های افراد 
به ازدواج می توانند سازنده یا مخرب باشند. نگرش ها در آنچه فرد می گوید و می شنود، منعکس می شوند و 
بر ادراک او از دنیای اطراف تاثیر می گذارند. نگرش ها مولفه های عمده ای در ازدواج و اداره مسایل زندگی 

زناشویی هستند )امیدوار 1386(.
جوامع، دارای ارزش ها، نگرش ها و عادات نسبتا پایداری هستند؛ ولی نه ثابت و غیرقابل تغییر. نسل-های 
جدیدتر دارای ارزش های متفاوتی هستند؛ در حالی که هنوز ارزش ها و نگرش های سنتی در میان نسل های 
پیشین جوامع رواج دارد،. با جانشین شدن نسل های جوان تر به جای افراد نسل های گذشته جهان بینی متداول 
در جوامع دگرگون می شود )اینگهارت5 ، 1382(. نگرش ها و ارزش های افراد جامعه با توجه به مقتضیات و 
شرایط در حال تغییرمحیط )اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( و همچنین تجربه هایشان در طول فرآیند 

جامعه پذیری شکل می گیرد و تغییر می کند. 
اما با این وجود، در سال های اخیر نگرش6 جوانان نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده جهت گیری منفی یافته و 
به دنبال این نگرش منفی تباهی اخالقی، اجتماعی و اقتصادی در جوانان عمومیت یافته است )جانسون7 ، 2000(.

به نظر مي رسد یکی از مهم ترین عوامل موثر در تعامالت8  بین فردی، نوع سبک دلبستگی است که در 
دوران کودکی فرد شکل گرفته و با توجه به محیطی که در آن تحول یافته است، در سنین بعدی ادامه می یابد. 
دلبستگی که به عنوان پیوند عاطفی کودک – مادر است، تعیین کننده بهداشت و سالمت روانی فرد است )بالبي، 
1960، 1961، 1985، به نقل از، مظاهري، 1377(. هر کودکی که به دنیا می آید، اولین کسی را که در بدو تولد 
مشاهده و لمس می کند، مادر است. در واقع کودکان در حالی دنیای بسته و امن جنینی را وداع می گویند که 
امنیت از دست رفته را با آغوش پرمهر مادر جبران می کنند و بی شک متضمن امنیت روانی کودک در چندین 

1. Rosen. Grandon
2. Maycrs
3. Hattic
4. Aldos
5. Einhart
6. attitude
7. F.H.jhonson
8. Reciprocity
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سال اول زندگی اوست و چه بسا اثرات طوالنی مدت عواطف مادری گستره  زندگی فرد را در بر می گیرد )بالبی، 
1969، به نقل از، عارفی، نوابی نژاد، ثنایی، 1385(.

عوامل گوناگونی چون عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی، نقش فزاینده ای در برقراری روابط صمیمانه 
و ایجاد عشق زوجین ایفا می کنند. در بررسی ارتباط بین ساختارهای شخصیتی و ویژگی های فردی بهتر است 
به ارتباط اولیه کودک با والدین او تاکید بیشتر شود. همچنان که هارتمن و بتلهایم اعتقاد دارند، روابط بین 
کودک و مادر نه تنها در ساختار شخصیتی، بلکه در روابط زناشویی کاماًل مؤثر است )بلوم1 ، 1381، به نقل از، 

شریفی درآمدی و کامکاری(.
بالبی )1969، به نقل از، حسیني، 1388(، دلبستگی )پیوند عاطفی( نوزاد به مادر را تشریح کرد و نشان داد 
چگونه سامانه )سیستم( احساسات یا رفتارهای دلبستگی، ماهیت تصورات و تجربه های فرد را از پیوندهای 
عاطفی و روابط بین فردی تعیین می کنند. بالبی معتقد است دلبستگی بین مادر و کودک، شالوده اجتماعی شدن 
کودک را در سال های بعد پی ریزی می کند. این پیوند در رشد سالم کودک امری جدی بوده و نقش عمیق و 
گسترده ای در رشد وی دارد. احساس عمیقی که کودک به طور فطری و طبیعی نسبت به مادر دارد، می تواند 

تاثیر شگرفی در تأمین رفاه و سالمتش داشته باشد.
براساس نظریه دلبستگی، فعالیت سیستم دلبستگی، محدود به دوران کودکی نبوده و در تمام طول زندگی 
و پیوندهای عاطفی دیگر، چون دوستی ها، ازدواج، روابط خویشاوندی و غیره فعال می ماند و انسان ها در هیچ 
سنی به طور کامل از احساس اعتماد نسبت به افراد مهم زندگی آزاد نیستند )هزن و شیور2 ، 1994، به نقل از، 
مظاهری،1379(. بالبی که پرچمدار نظریه دلبستگی است، با ترکیب مفاهیم اساسی نظریات روان تحلیل گری، 
کردار شناسی3 ، روان شناسی رشد و روان شناسی شناختی در زمینه پیوستگی و نظم بخشی عواطف، مبانی 
اصلی »نظریه دلبستگی« را بنا نهاد. بالبی بر اهمیت سال های اولیه زندگی واقف، و متقاعد شد که فرآیند رشد 

را نمی توان بدون توجه به تعامل مادر و کودک درک کرد )شیور و میکولینسر4 ، 2005(.
اینزورث5  )1978، به نقل از، برک، 2002، ترجمه سید محمدي، 1387(، بر همین اساس، موفق به ابداع 
موقعیتی آزمایشی برای تشخیص انواع روابط کودک و مراقب وی شد و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و 
دوسوگرا را تفکیک کرد. به طور کلی شواهد حاکی از آن است، که خاطرات دلبستگی کودک پیش بینی کننده 

قدرتمندی برای روابط رمانتیک )عاشقانه( در بزرگسالی است )برک، 2002، ترجمه سید محمدی، 1387(.
هاریسون گریر و لی آنی )1991، به نقل از تابع جماعت 1386( در تحقیقی تحت عنوان سبک های دلبستگی 

1. Boolom  
2. Hazan and Shaver
3. Ethnology
4. Shaver and Mikulincer
5. Ainsworth
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در روابط زناشویی، سبک های دلبستگی ترسناک یا بیمناک، منفصل، پریشان و ایمن را در افراد  مورد بررسی 
قرار دادند، نتایج حاکی از این بود که سبک دلبستگی در بزرگسالی با متغیرهای رفتار دلبستگی و نگرش ها، 

رضایتمندی زناشویی، صمیمیت و مشکالت بین فردی افراد مرتبط بود.
سیمپسون1  )1990، به نقل از، صابري زفرقندي، 1388(، در بررسی سبک های دلبستگی ایمن و غیر ایمن 
در بین زوج ها، اعالم کرد که زوج های ایمن نسبت به غیر ایمن، نسبت به هم اعتماد بیشتری دارند و سطوح 
باالتری از رضایت مندی از روابط، اعم از همبستگی تقابلی )قابلیت اتکای متقابل( و تعهد بینشان دیده می شود. 
شکل های  به  تنش زا،  موقعیت های  جمله  از  گوناگون  موقعیت های  در  متفاوت  دلبستگی  سبک های  با  افراد 
متفاوت رفتار می کنند. به عبارت دیگر، سبک دلبستگی افراد عاملی برای شناسایی و طبقه بندی تفاوت های 

فردی است.
در پژوهشی که نوری )1388( در مورد رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرش نسبت به عشق و ازدواج 

انجام داد، نشان داد که بین برخی از سبک های دلبستگی با برخی از انواع عشق رابطه وجود دارد.
 فروشاني، اماني پور و محمودي )1388، به نقل از، دوست محمدي، 1389(، در پژوهشي با عنوان رابطه 
سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض با رضایت مندي زناشویي زنان به این نتیجه رسیدند که سبک 
دلبستگي ایمن با رضایت مندي زناشویي و راهبردهای حل تعارض، رابطه مثبت و سبک مضطرب/ دوسوگرا با 

رضایت مندي زناشویي و راهبردهای حل تعارض رابطه منفي دارد.
1384(. سبک  )خانجاني،  است  زندگي  مراحل  تمام  در  فرد  دو  بین  متقابل  نزدیکي  دارنده  نگه  دلبستگي 
دلبستگي فرد اگرچه در سال هاي اولیه زندگي شکل مي گیرد، ولي در تمام طول عمر تداوم مي یابد و ابعاد 
مختلف زندگي فرد از جمله روابط صمیمانه، عشق و ازدواج و چه بسا همسازي زناشویي وي راتحت تأثیر خود 

قرار مي دهد )هازن2   و شیور3 ،1987؛ سیمپسون4 ، رهلز5 ، و نلیگان6 ، 1992(.
افراد با سبک های دلبستگی متفاوت در موقعیت های گوناگون از جمله موقعیت های تنش زا، به شکل-های متفاوت 

رفتار می کنند. به عبارت دیگر، سبک دلبستگی افراد عاملی برای شناسایی و طبقه بندی تفاوت های فردی است.

سواالت پژوهش
1- آیا بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش نسبت به ازدواج رابطه وجود دارد؟

1. Simpson
2. Hazan,C
3. Shaver,P
4. Simpson,J.A
5. Rholes
6. Nelligan
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2- آیا بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش  نسبت به ازدواج رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین سبک دلبستگی اضطرابی / دوسوگرا  با نگرش نسبت به ازدواج رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه وجود دارد؟
5- آیا بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه وجود دارد؟

6- آیا بین سبک دلبستگی اضطرابی / دوسوگرا  با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه وجود دارد؟

روش شناسي پژوهش
روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و تحقیقات کاربردی است. 

جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گیري
جامعه آماري این پژوهش دانشجویان مجرد)18325 نفر( شاغل به تحصیل، مقطع کارشناسي در 16 دانشکده 

دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1389 بودند.
با توجه به این که دانشجویان مورد مطالعه در 16 دانشکده از نظر تعداد ناهمگن بودند و از طرفی محقق 
قصد مقایسه این زیرگروه ها را داشت، از این رو از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. 
بدین صورت که به نسبت جمعیت کل هر یک از 16 دانشکده، نمونه آن دانشکده انتخاب شد که از این طریق 

تعداد حجم نمونه 388 نفر به دست آمد. 
)مجموع تعداد دانشجویان هر دانشکده تقسیم بر تعداد افراد جامعه ×نمونه تحقیق(

ابزار پژوهش
ابزارهای جمع آوری اطالعات شامل دو پرسش نامه بود که عبارتند از: 

الف: پرسش نامه بازنگري شده مقیاس دلبستگي بزرگساالن کولینز و رید )1996، به نقل از غباری و حدادی، 1389(.
ابتدا در سال 1990 به وسیله کولینز و رید تهیه شد و در سال 1996 مورد  مقیاس دلبستگی بزرگساالن 

بازنگری قرار گرفت. مبنای نظری این آزمون نظریه دلبستگی است.
روابط  دهی  شیوه شکل  توصیفی  خود-  و  ارتباط  ایجاد  های  مهارت  از  ارزیابی  خود-  شامل  مقیاس  این 
دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است. این مقیاس مشتمل بر 18 ماده مي باشد که از طریق 

عالمت گذاري روي یک مقیاس 5 درجه اي )از نوع لیکرت( سنجیده مي شود. 
با تحلیل عوامل، 3 زیر مقیاس که هر مقیاس شامل 6 ماده است مشخص مي شود، 3 زیر مقیاس

 )Anxiety(: اضطراب ، C(:  Closeness( نزدیک بودن ، D( : Dependence(عبارتند از: وابستگي
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1)PMI( پرسش نامه پیش از ازدوج )ب
این پرسش نامه بر اساس کتاب رابطه سازی دیوید اولسون2  )مبتکر پرسش نامه PREPARE( و همکاران 

تهیه و تدوین شده است. کتاب رابطه سازي یک منبع بسیار غني و معتبر در زمینه آموزش ازدواج و پرورش 
مهارت هاي مرتبط با این حیطه است. پرسش نامه PMI عمومًا برگرفته از کویزهاي ابتداي هر فصل مي 
 15 )A,B,C( باشد که از طریق نگرش و مهارت هاي افراد را ارزیابي مي کند. در مجموع سه خرده مقیاس

سوالي و یک مقیاس کلي   )T(45 سوالي تهیه شد که شامل موارد زیر مي باشد.
مقیاس A : در برگیرنده 15 عبارت است که عمومًا نگرش و تا حدودي شمایي از مهارت افراد در مورد 

آشنایي، نامزدي و به طور کلي ازدواج را ارزیابي مي کند.)سوال 1-15(
مقیاس B : شامل 15 عبارت است که عمومًا نگرش افراد در رابطه با عشق برآورد مي کند)سوال16-30(.

مقیاس C : این مقیاس شامل  15 عبارت است که نگرش و مهارت افراد را در مورد ارتباط و حل تعارض3  
تعارض  حل  یا  ایجاد  در  را  افراد  شخصی  عقاید  و  احساسات  مهارت ها،  نگرش ها،  واقع  در  مي کند.  ارزیابي 

می سنجد )سوال 31-45(.
              A+B+C=T.کل(: این مقیاس از حاصل جمع مقیاس هاي فوق بدست مي آید( T  مقیاس

پایایی و روایی
اعتبار و پایایی پرسش نامه دلبستگی: کولینز و رید)1990، به نقل از، فینی و نولر، 1996، به نقل از پاکدامن، 
1380، به نقل ازغباری و حدادی 1389( نشان دادند که زیرمقیاس های نزدیک بودن )c(، وابستگی )D( و 
اضطراب )A( در فاصله زمانی 2 ماه و حتی 8 ماه پایدار ماندند. کولینز، برای بررسی قابلیت اعتماد پرسش نامه، 
میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیرمقیاس آن، در دو نمونه  173 و 100 نفری از دانشجویان به ترتیب برای 

زیرمقیاس C، 0/81، 0/82، زیرمقیاس D، 0/78، 0/80 و زیر مقیاس A، 0/85، 0/83 گزارش کرده است.
از  نفر  ایران، در پژوهشی که غباری و حدادی )زیر چاپ( در سال 1389 بر روی 468  از سوی دیگر در 
دانشجویان علوم پرشکی ایران انجام دادند، همسانی درونی( آلفای کرونباخ( مقیاس سبک دلبستگی بزرگساالن 

کولینز و رید )1996( به قرار زیر بوده است:
مقیاس نزدیک بودن )C( 0/48، مقیاس وابستگی )D( 0/55 و اضطراب )A( 0/79 گزارش کردند.

PMI اعتبار وپایایي پرسش نامه
به منظور ارزیابي مقدماتي اعتبار و پایایي این پرسش نامه نیز اقدامات زیر صورت گرفته است:

1. Pre_marriage_inventory
2. olsson
3. Conflict resolution
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اجراي مقدماتي بر روي یک گروه 30 نفري )دانشجو، دانش آموز و غیر محصل( نشان مي دهد ضریب پایایي 
آلفاي کرونباخ این پرسش نامه 66% است و این ضریب در مورد پرسش نامه هاي غیربالیني معتبر است. 

این آزمون در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور زنجان توسط برزگر )1385( هنجاریابي شده 
است که مالک هاي روان سنجي آن به شرح زیر است : 

اندازه گیري پایایي پرسش نامه از طریق بازآزمایي با فاصله زماني 4 هفته ضریب همبستگي 0/78را به دست 
داد که در سطح 001/ معنادار بود. 

آلفاي کرنباخ براي شاخص کل PMI در مرحله آزمون برابر با 0/84 و در مرحله آزمون مجدد 0/87 بود 
که اندازه مطلوبي است.

 در ارزشیابي اعتبار پرسش نامه از چندین روش استفاده شد. به منظور برآورد اعتبار صوري، پرسش نامه به 
تعدادي از متخصصان روان شناسي ارائه گردید همه توان PMI در سنجش آمادگی ازدواج را مورد تایید قرار 
دادند. شاخص کل PMI همبستگي باالیي را با هر 3 عامل  )A_B_Cَ( دارد. همچنین تحلیل عاملي منجر 
به استخراج 7 عامل از پرسش نامه شادکامي آکسفورد شد که 0/33 از واریانس سوال ها را تبیین مي کنند. 
عالوه بر این تحلیل عاملي مرتبه دوم بیانگر این مطلب بود که PMI را مي توان به عنوان یک سازه تک 

بعدي براي اندازه گیري میزان آمادگی ازدواج در نظر گرفت.

یافته ها
سوال اول: آیا بین سبک دلبستگی ایمن  با نگرش افراد نسبت به ازدواج رابطه وجود دارد؟

جدول 1 بررسی رابطه سبک دلبستگی ایمن با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلی

نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلیسبک دلبستگی ایمنهمبستگی
.Pearson Correlation1)*(118سبک دلبستگی ایمن

)tailed- 2( .Sig022.
N377377

نگرش افراد در مورد ازدواج 

به طور کلی

Pearson Correlation)*(118.1
)tailed- 2( .Sig022.

N377377

با توجه به جدول فوق رابطه معناداری بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلی 
در سطح p=0,05 وجود دارد.

از جدول فوق این چنین بر می آید که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن دارای نگرش و مهارت بیشتر و 
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احتمااًل آمادگي مناسب تر برای ازدواح هستند.)چرا که ازدواج وابسته به شرایط مهم دیگري نیز است که به 
وسیله این پرسش نامه ارزیابي نمي شود(.

سوال دوم: آیا بین سبک دلبستگی اجتنابي  با  نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد؟
جدول 2 بررسی رابطه سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلی

نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلیسبک دلبستگی اجتنابیهمبستگی
.Pearson Correlation1009سبک دلبستگی اجتنابی

)tailed-2( .Sig862.
N377377

نگرش افراد در مورد 

ازدواج به طور کلی

Pearson Correlation009.1
)tailed-2( .Sig862.

N377377

با توجه به جدول فوق رابطه معناداری بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور 
کلی وجود ندارد.

سوال سوم: آیا بین سبک دلبستگی اضطرابي / دوسوگرا با  نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد؟
جدول 3 بررسی رابطه سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلی

نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلیسبک دلبستگی اضطرابیهمبستگی
-.Pearson Correlation1084سبک دلبستگی اضطرابی

Sig. )-2tailed(105.
N377377

نگرش افراد در مورد 

ازدواج به طور کلی

Pearson Correlation084.-1
Sig. )-2tailed(105.

N377377

با توجه به جدول فوق رابطه معناداری بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور 
کلی وجود ندارد.
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جدول 4 خالصه نتایج تحلیل رگرسیون و ارائه معادله رگرسیون
شاخص آماری منبعضریب رگرسیونخطای معیارضریب استاندارد رگرسیونTسطع معناداری

مقدار ثابت000.4,792-3,96819,013
ایمن.001.3,416269.059.202
اجتنابی-.048.048-.314.1,007-055
اضطرابی.063.2,966229.093.275

اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد که متغیرهای سبک های دلبستگی )فقط ایمن( توانسته اند سهم 
زیادی در تبیین نگرش کلی درباره ازدواج  داشته باشند.

معادله رگرسیون به صورت زیر است: 
 )ایمن( .202 + 19,013 = نگرش کلی درباره ازدواج  

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرش نسبت به ازدواج در دانشجویان مجرد 

کارشناسی شاغل به تحصیل دانشگاه تهران در سال 1389 است. 
اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد که متغیرهای سبک های دلبستگی )فقط ایمن( توانسته اند سهم 
زیادی در تبیین نگرش کلی درباره ازدواج  داشته باشند. به عبارت دیگر از روی نمره سبک های دلبستگی  به 
عنوان متغیرهای  پیش بین می توان میزان نگرش کلی درباره ازدواج  را به عنوان متغیر مالک مورد پیش بینی 

قرار داد.معادله رگرسیون به صورت زیر است: 
 )ایمن( .202 + 19,013 = نگرش کلی درباره ازدواج  

با توجه به معادله فوق سهم دلبستگی ایمن در نگرش کلی درباره ازدواج از سایر خرده مقیاس ها بیشتر است 
و عالمت + نشان دهنده این است که با افزایش سبک دلبستگی ایمن ، نگرش کلی نسبت به ازدواج افزایش 

می یابد

پیشنهادهای کاربردی
-از آن جایی که روان شناسان معتقدند که دلبستگی به عنوان مهم ترین ویژگی های شخصیتی انسان ها 
محسوب می شود، تالش کنیم که آن ها را به سبک ایمن سوق دهیم؛ چرا که دلبستگی توام با امنیت 

بهداشت روانی و رضایت زناشویی را نیز افزایش می دهد.
-از آن جایي که در جوامع امروزي طالق افزایش چمشگیری داشته است، براي استحکام و بقای کانون خانواده 
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همچنین سالمت و بهزیستي افراد جامعه بهتر است قبل از ازدواج مهارت های جوانان در این زمینه افزایش 
یابد و با نگرش بهتری زندگی را آغاز نمایند که جهت دستیابی به این امر برگزاری کارگاه های آموزش 

پیش از ازدواج پیشنهاد می گردد.
-برگزاری دوره های آموزشی جهت مراقبان ، به خصوص مادران براي توجه و اصالح روابط با کودکان، به 
این علت که عوارض تلخ ترک کردن و بي توجهي به درخواست هاي محبت کودک، تمام عمر بر زندگي 

او سایه مي افکند.
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