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مقدمه

این نظریه معتقدند به احتمال زیاد سبک دلبستگی کودک بر

یکی از زمینه های سازگاری در زندگی انسان ،سازگاری

اساس الگوهای عملی درونی از خود و چهره دلبستگی تا

زناشویی است تا آنجا که ازدواج موفق و رضایتمندانه

بزرگسالی ادامه دارد و در روابط بزرگسالی فرد منعکس می

مستلزم سطح پایداری از سازگاری زوجین است .در تداوم

گردد ( .)۰مطالعات نشان می دهد که سبکهای دلبستگی،

زندگی زناشویی عوامل متعددی دخیل هستند و شرط

سازگاری زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد و همسران

اساسی در این امر مهم ،سازگاری در برابر آثار محرک های

افراد ناایمن سازگاری زناشویی کمتری را گزارش می دهند

تنش زا است .سازگاری با موقعیتهای متنوع در دورانی که

در عوض زوجینی که هر دو ایمن هستند در مقایسه با

عصر تنش و تغییرات سریع اجتماعی است کار آسانی نیست

زوجینی که یکی ایمن است سازگاری بهتری را نشان می

(.)1

دهند ( .)۰در زمین ه روابط عاطفی نیز تحقیقات ،مؤید این

به نظر می رسد از جمله متغیرهای تأثیر گذار در سازگاری

نکته است که پویایی های دلبستگی روابط عاطفی

زناشویی ،سبکهای دلبستگی باشد .نظریه دلبستگی یکی از

بزرگساالن را شکل می دهد.

نظریه های با نفوذ در خصوص روابط زناشویی می باشد.

سبک های دلبستگی بر اساس مطالعات بارتلومیو ۰و

جان بالبی ،)1959( 1معتقد است که ماهیت رابطه صمیمی

هورویتز به چهار طبقه تقسیم شده اند و به گفته این

اول (مادر  -نوزاد) ماهیت روابط صمیمی یک فرد را در

پژوهشگران این چهار سبک را میتوان به وسیله بازنمایی

سرتاسر زندگی تعیین می کند و به طور کلی دلبستگی را می

مردم از روابط خود و دیگران در ابعاد تعریف شده ای قرار

توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف

داد .به طور اختصاصی افراد ایمن با داشتن بازنمایی مثبت از

کرد ،این که کودک مراقب خود را که معموالً مادر اوست

خود (فردی باارزش و قابل محبت) و بازنمایی مثبت در

می جوید و به او می چسبد مؤید وجود دلبستگی میان

مورد دیگران (افرادی پاسخدهند ه و مهربان) و افراد نگران

آنهاست .نظریه دلبستگی بر این باور است که دلبستگی،

با داشتن بازنمایی منفی از خود و بازنمایی مثبت در مورد

پیوندی جهان شمول است و در تمام انسانها وجود دارد بدین

دیگران و افراد دارای سبک دلبستگی انکارکننده با داشتن

معنی که انسانها تحت تأثیر پیوندهای دلبستگیشان هستند.

بازنمایی مثبت از خود و بازنمایی منفی در مورد دیگران و

بالبی معتقد است که یک شخص برای رشد سالم نیاز به

افراد دارای سبک دلبستگی ترسو با داشتن بازنمایی منفی از

پیون د عاطفی دارد و احساس امنیت در کودک پایه ای برای

خود و بازنمایی منفی از دیگران توصیف میشوند .بدین

سالمت روانی وی می باشد ( .)5از نظر اینزورث،)19۹5( 5

ترتیب هر یک از چهار سبک دلبستگی ،از ترکیب منحصر

دلبستگی پیوندی عاطفی بین کودک در حال رشد و مادر

به فرد مدل های مثبت و منف ی از خود ودیگران حاصل می

است که از ابتدای تولد ایجاد می شود اما تأثیر آن فقط

شوند .از دیگر متغیرهای تأثیرگذار در میزان سازگاری

محدود به دوران کودکی نیست بلکه همه دوره های زندگی

زناشویی راهبردهای مقابله با استرس می باشد .الزاروس 2و

حتی دوره سالمندی را در بر می گیرد .سه سبک دلبستگی،

فولکمن 5راهبردهای مقابله ای را به عنوان مجموعه ای از

ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا .مشخص شده است .طرفداران
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پاسخ های رفتاری و شناختی تعریف کرده اند که هدف آنها

پژوهش حاضر در صدد است تا از طریق پیشبینی سبک

به حداقل رساند ن فشارهای موقعیت استرس زاست ( ).

های دلبستگی و راههای مقابله با استرس را در سازگاری

از نظر الزاروس و فولکمن (  ،)19۹شیوه های مقابله با

زناشویی ،بینش وسیع تر و روشن تر نسبت به این موضوع

تنیدگی ،فرآیند مشخص کننده خواسته ها و الزامات درونی

برای زوجین و درمانگران در حیطه مشاوره خانواده فراهم

و بیرونی و فرآیندی فعال و هدفمند برای پاسخ دهی به

نماید تا در فعالیت های مشاوره ای به این موضوع توجه

محرکی است که تهدید کننده یا مستلزم استفاده از منابع

بیشتری شده و با بکارگیری برنامه های پیشگیرانه از میزان

ادارک شده است .در واقع روش مقابله ،یک حالت و رگه

تعارضات زناشویی کاسته شود.

فردی و ثابت نیست بلکه یک فرآیند تعاملی است که

روشکار

همواره بر اثر تجربه تغییر می یابد و اصالح می شود

تحقیق حاضر توصیفی -همبستگی است مورد مطالعه در این

رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله ،سه سبک اصلی را متمایز

پژوهش شامل  ۰۳۳نفر زن خانهدار  52- ۳ساله عضو

می کند:

دارالقرآن استان قم در سال  1۰9با تحصیالت سیکل تا

سبک مقابله ای مسأله محور که وجه مشخصه آن عملکرد

فوق لیسانس بوده است .نمونه گیری در این پژوهش به

مستقیم برای کاهش فشارها یا ا فزایش مهارتهای مدیریت

صورت در دسترس بوده است .همچنین با توجه به هدف

استرس است.

پژوهش و نوع متغیرها از ضریب همبستگی و سپس

سبک مقابله ای اجتناب محور که ویژگی اصلی آن اجتناب

رگرسیون در تجزیه و تحلیل داد ه ها استفاده شد.

از مواجهه با عامل استرسزا است و سبک مقابله ای هیجان

ابزار پژوهش

محور که وجه مشخصه آن راهبردهای شناختی است که حل

الف  -مقیاس هزن و شیور  :این مقیاس در سال ،19۹۹

یک حذف عامل استرس زا با دادن ن ام و معنی جدید به

ساخته شد و در ایران توسط رحیمیان بوگر و همکاران در

تأخیر می اندازد (.)2

سال  ،1۰۹۰بر روی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر

مطالعات نشان میدهد که راهبردهای مقابلهای کارآمد

اصفهان هنجاریابی شده است این پرسشنامه دارای  12گو یه

همسران نه تنها میزان آشفتگی هیجانی را کاهش داده بلکه

است که به هر یک از سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و

سازگاری و رضایت زناشویی را نیز افزایش داده از این رو

دوسوگرا  2گویه تعلق می گیرد .نمره گذاری این پرسشنامه

احساس یکپارچگی را در زندگی زوجین تحکیم مینماید.

دارای مقیاس لیکرت از هرگز (  )۳تا تقریباً همیشه (نمره )

از سوی دیگر راهبردهای مقابلهای ناکارآمد و منفی همسران

صورت می گیرد نمرات خرده مقیاس های دلبستگی توسط

در برابر استرسهای زندگی ،بیشتر اوقات آشفتگی ،اختالل

میانگین  2سؤال هر خرده مقیاس بدست می آید بد ین

در کارکردهای ارتباطی و ناسازگاری زناشویی را در پی

صورت که برای تعیین سبک دلبستگی هر فرد ارزش های

خواهد داشت (.)5

عددی گویه ها ی مرتبط هر سطح با یکدیگر جمع و بر 2

با توجه به افزایش روز افزون ناسازگاری های زناشویی و به

تقسیم می شود از آزمودنی ها خواسته می شود تا سؤاالتی را

تبع آن آمار باالی طالق در جامعه و تبعات منفی آن که

انتخاب کنند که سبک مشخصه آنها را در روابط نزد یک

گریبانگیر خانواده ها شده است و رابطه متقابل بین سازگاری

بهتر توص یف می کند .تحلیل عامل پرسش نامه هزن و شیور

1

زناشویی و سبک های دلبستگی و راهبردهای مقابله ای،
Hazen and Shiver
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( ،)19۹۹توسط کولینز و رید ،)199۳( 1به استخراج سه عامل

آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ۳/91محاسبه شد

عامل دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سو گرا منجر شد که

هم چنین اسپاینر ،به منظور بدست آوردن اعتبار سازه مقیاس

توسط پژوهشگران به عنوان ظرفیت پیوستن به روابط

سازگاری زناشو یی ،از مقیاس سازگاری در میان افراد متاهل

صمیمی و نزد یک تفسیر می شود  .هزن و شیور پایایی باز

 ۳/۹5و در میان افراد طالق گرفته  ۳/۹۹بود (.)۹

آزما یی کل این پرسشنامه را  ۳/۹1و پایایی با آلفای کرونباخ

ج  -پرسشنامه سبک های مقابله با استرس الزاروس :این

 ۳/۹۹به دست آوردند کولینز و رید هم پایایی باال یی با

پرسشنامه بر مبنا ی نظر یه الزاروس بوده و حاوی  55سؤال

آلفای کرونباخ  ۳/۹۹در مورد این ابزار به دست آورده اند.

است و سبک ها ی مقابله مسأله مدار و هیجان مدار را در

هزن و شیور ( ،)19۹۹روایی صوری و محتوایی را خوب

هشت نوع سبک مقابله بررسی می کند و در یک مقیاس

گزارش نمودند و روایی سازه آن را در حد بسیار مطلوب

چهار گزینه ای از  ۳تا

نمره گذاری می شود .این

گزارش نمودند و پایایی آلفا ی کرونباخ این پرسشنامه در

پرسشنامه توسط الزاروس و فولکمن ( ،)19۹2ساخته شده

پژوهش نامه رحیمیان بوگر و همکاران برای کل آزمون

است و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی که افراد هنگام

سبک دو سوگرا ،سبک اجتنابی ،سبک ایمن به ترتیب

مواجهه با استرس و یا شرایط فشار زای درونی یا بیرو نی

 ۳/۹۰ ،۳/۹2و  ۳/۹1و  ۳/۹۹به دست آمد که پایایی مطلوبی

بکار می برند را مورد ارزیابی قرار می دهد از آزمودنی

را نشان می دهد عالوه بر این اعتبار محتوایی و صوری آن

خواسته می شود که با خواندن عبارات پرسش نامه مشخص

توسط چند تن از متخصصان روان شناسی مورد تایید قرار

کند که در موقعیت مورد نظر تا چه میزان از هر یک از

گرفت ( .)۹

راهبردها استفاده می کند بعضی مواقع خود پژوهش گر

ب  -مقیاس سازگاری زناشویی اسپاینر :این مقیاس توسط

موقعیتی خاص مانند درمان پزشکی یا یک آزمون علمی را

اسپاینر در سال  19۹5تهیه شده است شامل  ۰5سؤال است

به عنوان موقعیت فشارزا مشخص می کند .پایایی این آزمون

که برای ارزیابی کیفیت زناشویی از نظر زن و مرد یا هر دو

در تحقیقی توسط الزاروس با استفاده از آلفای کرونباخ

نفری که با هم زندگی می کنند به کار می رود تحلیل عاملی

برابر با  ۳/۹9بدست آمد .هنجاریابی از این پرسشنامه برای

نشان می دهد که این مقیاس بعد رابطه را می سنجد این

تعیین پایایی پرسشنامه راهبردهای مقابله ای از ضریب آلفای

چهار بعد عبارتند از رضایت زناشویی همبستگی زناشویی،

کرونباخ استفاده نمود و ضرایب حاصله برای خرده مقیاس

توافق زناشویی و ابراز محبت .نمره گذاری این مقیاس از ۳

ها در دامنه  ۳/۹9تا  ۳/95متغیر بوده و برای کل مقیاس ۳/۹1

تا  121است .کسب نمره  1۳1و بیشتر نشانه سازگاری بیشتر

گزارش کرده است .همچنین برای تعیین روایی این

و رابطه بهتر و نمره های پائین تر از آن نشان دهنده

پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده کرده است و نتا یج

سازگار ی کمتر است .اسپاینر ،)19۹5( 5پایای  ۳/95را از

مؤید آن است که روایی پرسشنامه در دامنه  ۳/۹1تا ۳/92

روش ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس بدست آورد

متغیر است ( .)9

در پژوهش شارپلی و کروس ( ،)19۹5پایایی مقیاس یاد

نتایج

شده را  ۳/95گزارش کردند در پزوهش د یگر که بوسیله

طبق یافته های پژوهش بیشترین گروه سنی پاسخ دهندگان

اسپاینر و تامسپون انجام گرفت همسانی درونی به دست

گروه  ۰2تا  2سال با  ۹نفر فراونی و  21/9درصد فراوانی

1

می باشد .افراد دارای سن کمتر از  52سال 52 ،تا  ۰2سال،

Collins and Read
Spiner
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 2تا  22سال و  22سال به باال به ترتیب ،%52/9 ،%5/2

باالتر به ترتیب  % 2 ،%52و  %5از کل افراد مورد آزمون را

 %19/1و  %۳/5از کل افراد را تشکیل میدهند.

تشکیل می دهند .مالحظه می شود بیشترین فراوانی متعلق به

یافته های پژوهش نشان می دهد که  5درصد از پاسخ

دسته تک فرزندان با  ۰درصد فراوانی و بعد از آن دسته

دهندگان دارای سطح تحصیالت لیسانس می باشند .افراد

بدون فرزند با  59/۹درصد 5 ،فرزند با  1۹/۰درصد ۰ ،فرزند

دارای سطح تحصیالت زیردیپلم ،دیپلم و فوق لیسانس و

با  1درصد و بیشتر از  ۰فرزند با  2درصد قرار دارند.

جدول  -1آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیر

تعداد

میانگین

سبک دلبستگی

۰۳۳

95/۰۰

115/9

مقابله با استرس

۰۳۳

5۳/15

۰۳2/۰5

۳9۹/۳

زناشویی_سازگاری

۰۳۳

5۳۰5/1۳5

۹55۹۰/51

-۳۹۹/۳

معیار

کجی

کشیدگی

5۹1/۳

-5۰۳/۳
- 95/۳
12۰/1

به منظور بررسی وجود رابطه بین سبک دلبستگی ایمن،

سازگاری زناشو یی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده

سبک دلبستگی اجتنابی ،سبک دلبستگی دوسوگرا و

شده است.

جدول  -5نتایج آزمون ضریب همبستگی در رابطه سبکهای دلبستگی و سازگاری زناشویی
ضریب همبستگی

سبک دلبستگی

سطح معناداری

ایمن

۳/۳۹۰

۳/2۰5

اجتنابی

۳/1۳5

-۳/۳۹۰

دوسوگرا

۳/۳۳5

-۳/155

پیرسون

باارای پاایش بیناای میاازان سااازگاری زناشااویی باار مبنااای
ساابک هااای دلبسااتگی از آزمااون تحلیاال واریااانس اسااتفاده
شده است.
جدول  -3جدول آنالیز واریانس
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

۰۹5 /55۹

5

مانده

1۰۹۹ 5/5۳۰

59۹

کل

1 1511/15۹

599

رگرسیون
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میانگین مربع

F

سطح معنی داری

R

R2

1۹۹5/۰۰

/۳25

۳/۳1۹

۳/15۰

۳/25

5 /1۰۳
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جدول  -4ضرایب تاثیر سبک های دلبستگی در معادله رگرسیون
B

انحراف خطا

(ثابت)

11 /155

/9۰2

ضرایب استاندارد

t

شده بتا

سطح
معنیداری

-

5۰ /15۰

۳/۳۳۳

سبک_دلبستگی_ایمن

۳ /۳۹9

۳/۰۹

۳/۳1

۳/5۰9

۳/۹11

سبک_دلبستگی_دوسوگرا

-۳ /۹5۳

۳/592

-۳/15۹

-5/۹۹۹

۳/۳۳5

ساابک دلبسااتگی ایماان تااری باشااند سااازگاری زناشااویی
نتااایج ایاان تحقیااق مبتناای باار وجااود رابط اه ب این راهبردهااای

آنااان بیشااتر ماای شااود و هاار چقاادر افااراد دارای ساابک

مقابلااه بااا اسااترس مس ائله محااور و سااازگاری زناشااویی باار

دلبسااتگی ناااایمن تاار باشااند سااازگاری زناشااویی کاااهش

اساس ضریب همبستگی پیرسون به صورت زیر است:

یافتااه و اخااتالل و درگیااری هااای خااانوادگی افاازایش ماای

رابطااه معنیااداری بااین راهباارد مقابلااه ای مساائله محااور و

یاباااد کاااه باااا یافتاااه هاااای تعااادادی از محققاااان از جملاااه

سااااازگاری زناشااااویی ( ،P=۳/۰۳9ضااااریب )- ۳/۳59 :و

سیمون همخوان است (.)11

راهباارد هیجااان محااور و سااازگاری زناشااویی وجااود ناادارد

بااین ساااازگاری زناشااویی و سااابک دلبسااتگی دوساااوگرا

( ،P=۳/۰۹5ضریب.)- ۳/۳19 :

رابطااه منفاای وجااود دارد .افااراد دلبسااته نااا ایماان دوسااوگرا
از ساااطح شاااادکامی کمتااار و مشاااکالت باااین شخصااای

بحث
بااا توجااه بااه یافتااه هااای آماااری مشااخص شااد کااه ساابک
هاااای دلبساااتگی باااا سا اازگاری زناشاااویی مااارتبط اناااد و
سااازگاری زناشااویی بااا ساابک ایماان ارتباااط مثباات و بااا
ساابک هااای اجتنااابی و دو سااوگرا ارتباااط منفاای دارد .ایاان
نتیجااه بااا نتااایج تحقیقااات بشااارت ( ،)1۳مبناای باار ارتباااط
ساابک هااای دلبسااتگی بااا سااازگاری زناشااویی همخااوانی
دارد .ایاان یافتااه هااا ،چنااد تبیااین احتمااالی را مطاارح ماای
سااازد کااه فااردی کااه دارای ساابک دلبسااتگی ایماان اساات
دارای اعتماااد زیاااد بااه خااود و دیگااران اساات و ایاان یکاای
از مبااانی دروناای فااردی اساات کااه باعاا ماای شااود در
جلاب کمااک و مسااعدت بااه دیگاران باشااد و باعا زمینااه
اجتماااعی یااک ارتباااط سااالم ماای شااود کااه در زناادگی
زناشویی فرد باا ایجااد ارتبااط ساالم باا همسار خاود شارایط
سااازگاری و رضااایتمندی را فااراهم ماای سااازد .همچنااین
نتااایج نشااان ماای دهااد کااه ساابک دلبسااتگی ،سااازگاری
زناشااویی را پاایش بیناای ماای کنااد .هاار چقاادر افااراد دارای
116-52

بیشاتری نس ابت بااه افااراد ایمان برخااوردار هسااتند ،مطالعااات
نشااان داده کااه ساابک دلبسااتگی نااا ایماان دوسااوگرا بااا
اعتماااد ب اه نفااس پااایین ،تنهااایی و گوشااه گیااری اجتماااعی
همااراه اساات کااه در زناادگی زناشااویی اثاار منفاای ماای
گذارد .ایان نتیجاه باا نتاایج تحقیقاات باالبی ( ،)15مبنای بار
اثاار منفاای ساابک دلبسااتگی نااا ایماان دوسااوگرا باار روابااط
زناشویی همخوانی دارد.
همچنااین نتااایج پااژوهش نشااان ماای دهااد کااه بااین ساابک
دلبسااتگی اجتنااابی و سااازگاری زناشااویی رابطااه معناااداری
مشاااهده نماای شااود .افااراد دارای ساابک اجتنااابی افاارادی
حساااس و زود رنااج هسااتند و باایش از دیگااران بااه اسااترس
هااای عاااطفی – رواناای واکاانش نشااان ماای دهنااد .انتظااار
ماای رود ایاان افاااراد بااه دلیاال احسااااس عاادم ایمنااای در
مواجهاه باا اماور ،در رواباط باین فاردی خاود باه طاور دایام
نگااران و مضااطرب باشااند و قااادر بااه ایجاااد راهکارهااای
جاااامعی بااارای تنظااایم عواطاااف منفااای ،نظیااار اضاااطراب
جااااادایی نباااااوده و از ساااااازگاری زناشاااااویی پاااااایینی
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متوجااه کاااهش احساسااات ناخوشااایند خااویش اساات و در

برخوردارنااد کااه بااا یافتااه هااای مظاااهری مبناای باار ارتباااط

جهاات حاال مشااکالت تااالش خاصاای انجااام نماای دهااد و

ساابک هااای دلبسااتگی و رابطااه زناشااویی همخااوانی دارد

.این ناسازگاری زناشویی را به دنبال دارد

.)1۰(

نتیجهگیری

باار اساااس ایاان پااژوهش و نتااایج پااژوهش هااای دیگاار بااین

یافته هاای پاژوهش نشاان داد کاه سابک دلبساتگی ایمان باا

راهبردهااای مقابلااه بااا اسااترس مسااأله محااورو سااازگاری

سازگاری زناشویی رابطهی مثبت دارد و ساازگاری زناشاویی

 فاارد در.زناشااویی نیااز رابطااه معناااداری مشاااهده نماای شااود

را پیش بینی می کند همچنین سبک دوساوگرا باا ساازگاری

مقابلااه هیجااان محااور بااه علاات اینکااه رفتارهااایی ماننااد

زناشویی رابطه منفای دارد و دلبساتگی اجتناابی باا ساازگاری
 باین راهبردهاای مقابلاه بااا.زناشاویی رابطاه معنااداری ناادارد
اسااترس بااا سااازگاری زناشااویی رابطااه معناااداری مشاااهده
.نگردیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

، پااارداختن باااه رفتارهاااای عیااابجویاناااه،عصااابی شااادن
اشاااتغال ذهنااای و خیاااال پاااردازی دارد و فقاااط در جهااات
 در مقابلااه.حاال مشااکالت تااالش خاصاای انجااام ماای دهااد
 فارد بار خاود متمرکاز شاده و تماام تاالش او،هیجاانمحاور

References
1. Rios CX. The relationship beween premarital expectation and marital satisfaction. Dissertation.
Department of family and marriage research, Utah Stated University, MA Oksana, 2010.
2. Grosmann KF, Grosmann K. The wider concept of attachment in corss. Cultur Res Hum Dev 2005;
13: 31-47.
3. Feeney JA. The systemic nature of couple relationships : An attachment perwspecitve. In: Erdmans P,
Caffery T. (editors). Attachment and family systems: Conceptual, empirical, and therapeutic
relatedness. New York: Brunner/Maael; 2006: 139-63.
4. McDonald BE. Changes in dyadic coping and distress among couples facing unemployment. Ph.D.
Dissertation. Washington Univeristy, 2011: 156.
5. Endler ND, Parker JD. Multi dimentsional assessment of coping: A critical evaluation. J Pers Soc
Psychol 1990; 54: 466-75 .
6. Wunderer E, Schneewind K. The relationship between martial standards, psychology, dyadic coping
and martial satisfaction. Eur J Soc 2008; 38: 462-76.
7. Rahimian Booger E. [The relationship between job satisfaction, job stress, orientation to job and job
involvement with adult attachment styles among nurses of governmental hospitals in Isfahan]. MS.
Dissertation. Faculty of psychology and educational sciences, Isfahan, 2004. (Persian)
8. Sanaei B. [Scales of family and marriage measurement]. Tehran: Besat; 2001. (Persian)
9. Rostami AM. [Comparison of coping styles in cancer and MS patients and normal individuals]. MS.
Dissertation. Islamic Azad University, Branch of Roudehen, 2012. (Persian)
10. Besharat MA. [Investigate the relationship between attachment styles with marital problems in
infertile couples]. Journal of psychotherapy works 2000; 5: 17-18. (Persian)
11. Simon RW. Revisting the relationship among gender, martial status, and mental health. J Soc 2002;
107(4): 1065-96.
12. Bowlby J. Attachment and loss. New York: Basic books.
13. Mazaheri M. [Adult attachment role in the functioning marriage]. Journal of psychology 2000; 4: 286318. (Persian)

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

116-52

مطلب و حمیدی پور

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

سبک دلبستگی و سازگاری زناشویی

116-52

