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 چکیده
 یریپا   فانعطاا  خود، یافتگی زیتما های روانشناختی از جملهبسیاری از ویژگی گرهای دلبستگی می تواند تبیینسبک

 هدف پاژوه  اارار تعیاین    یی افراد باشد که لزوم توجه به این متغیر را نمایان می سازد.زناشو تیمیصم و یشناخت

 زن انیدانشاوو  در ییزناشاو  تیمیصام  و یشاناخت  یریپا   انعطااف  خود، یافتگی زیتما با یدلبستگ یها سبک رابطه

 یتماام  شاامل  پاژوه   یآماار  جامعاه باود.   یع همبستگاز نو یفیوصبود. روش پژوه  اارر ت آزاد دانشگاه متأهل

از این بین با نمونه ای به اوم . بود نفر 2500 یبیتقر تعداد به رشت وااد یاسالم آزاد دانشگاه متاهل زن انیدانشوو

-گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاا  و پرسشانامه  نفر با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه 330

 یشاناخت  یریپ  انعطاف، (1998) اسكورن خودیافتگی زیتما، (1987) شاور و هازن بزرگسال یدلبستگ هایسبکهای 

های به دست آماده باا   ( را تكمیل کردند. داده2003و صمیمیت زناشویی تامپسون و والكر ) (2010) وندروال و دنیس

-ش گام به گام مورد توزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهاستفاده از رریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به رو

مثبات  وباا    ایمان رابطاه   دلبستگی های پژوه  نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و انعطاف پ یری شناختی با سبک

. همچناین باین   (>05/0P) دارد وجود رابطه منفی معنادار  و دوسوگرا-های دلبستگی نا ایمن اجتنابی و ارطرابیسبک

دوساوگرا رابطاه منفای و    -یت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با سبک دلبستگی ناایمن ارطرابیصمیم

اجتناابی   ناایمن دلبستگی . همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سبک(>01/0P)معنادار وجود دارد 

169/0R) تمایزیافتگی خاود  تغییرات درصد  17و در موموع  منفی صورت به دوسوگرا-ارطرابی ناایمن و
2
 14و  (=

139/0R) یرات صمیمیت زناشویییدرصد تغ
2
 یدلبستگ سبک و منیا یدلبستگ سبک. همچنین، کنند می تبیین را (=

 کنناد  می تبیین را انعطاف پ یری شناختیتغییرات درصد  12و در موموع  منفی صورت به ادوسوگر-یارطراب منیناا

(117/0R
2
 و شناختی پ یری انعطاف خود، یافتگی با تمایز دلبستگی هایتوان نتیوه گرفت سبکاساس میبر این  (.=

 ها هستند.دار آنبینی معنیو قادر به پی دانشوویان زن متاهل رابطه داشته  زناشویی صمیمیت
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