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هاي انتخاب همسر در دانشجویان مجرد هاي دلبستگی، تنظیم هیجان و مالكسبک
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 1اصلفرانک غفوري 

 2محمدحسین عبداللهی
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١٩/٨/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

  ١٨/١٠/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                                     

انتخاب همسر و معیارهاي مربوط به آن، به . انتخاب همسر است ،یکی از دغدغه هاي مهم زندگی هر فرد

در ایجاد یک فضاي گرم و صمیمی که زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه است، از عنوان عوامل بنیادي 

   هدف این پژوهش بررسی رابطه بین با توجه به اهمیت موضوع، .می باشداهمیت ویژه اي برخوردار 

هاي انتخاب همسر در دانشجویان مجرد دانشگاه خوارزمی هیجان با مالك هاي دلبستگی و تنظیمسبک

دانشجویان دختر و جامعۀ این پژوهش را تمامی  .از نوع همبستگی است ،تحقیق در این پژوهشروش .بود

) دانشجو بودند 5160که مجموعاً  92- 93در سال تحصیلی (پسر دورة کارشناسی دانشگاه خوارزمی تهران 

وش ر به) دختر 125پسر و  125(دانشجوي دختر و پسر مجرد  250 ،از این جامعه. دادندمی تشکیل 

کولینز و ( سبک دلبستگی بزرگساالنپرسشنامه  و سپساي انتخاب مرحلهاي چندگیري خوشهنمونه

آلفاي = 88/0)(1998شات و همکاران، (هیجانی خرده مقیاس تنظیم ،)آلفاي کرونباخ= 95/0)(1990رید،

. را تکمیل نمودند) آلفاي کرونباخ <80/0 )(1385فراهانی و عابدي، ( هاي انتخاب همسرمالكو ) کرونباخ

 ،هاکننده شرکت به پژوهش فرآیند توضیح و رضایت کسب از پس پژوهشگر ها،داده گردآوري فرآینددر 

از در دو بخش توصیفی و استنباطی،  هابراي تجزیه و تحلیل داده. کردمی توزیع آنها بین را هاپرسشنامه

نشان داد که پژوهش نتایج  .مستقل استفاده شد tروش همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون 

گرایی و عینی ارتباط شناسی، برونوظیفه هاي انتخاب همسر تنظیم هیجان و سبک دلبستگی ایمن با مولفه

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که تنظیم هیجان و سبک  ،همچنین. مثبت معنادار داشتند

 تنظیم .مالك وظیفه شناسی را تبیین کنند درصد از واریانس 23توانند اضطرابی می - دلبستگی دوسوگرا

گرایی برون درصد از واریانس مالك 25توانند اجتنابی می دلبستگی و اضطرابی - دوسوگرا دلبستگی هیجان،

درصد  17توانند می و ایمن اجتنابی اضطرابی، - دوسوگرا دلبستگی هايانتخاب همسر را تبیین کنند و سبک
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مستقل نشان داد دو گروه  tنتایج آزمون  ،همچنین. نمایند واریانس مالك عینی انتخاب همسر را تبیین از

براساس نتایج این بدین ترتیب، .دختر و پسر از لحاظ مالك انتخاب همسر وظیفه شناسی تفاوت دارند

هاي ان افراد، مالكهاي قبل از ازدواج با تعیین سبک دلبستگی و تنظیم هیجتوان در مشاورهپژوهش می

  .بینی کردانتخاب همسرشان را پیش

  

  ، تنظیم هیجان، مالك انتخاب همسر و دانشجویان مجرددلبستگی سبک :واژگان کلیدي
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  مقدمه

انتخاب همسر و معیارهاي مربوط به آن، به . یکی از دغدغه هاي مهم زندگی هر فرد انتخاب همسر است   

عوامل بنیادي در ایجاد یک فضاي گرم و صمیمی که زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه است، از عنوان 

  ).1386عابدي، (رخوردار استاهمیت ویژه اي ب

، یکی از موضوعات در مورد انتخاب جنسی نوشته 1871انتخاب همسر از زمانی که داروین در سال    

، انتخاب یافتهتري که تحقیقات شکل منظم 1998سال  تابا این حال  شناسان بوده است؛مورد توجه زیست

، 3؛ وکیل1958، 2؛ مگنیز1945، 1مثل هیل(همسر در انسان خیلی به ندرت مورد تحقیق قرار گرفته است 

ها در در طول سال ،ر در انسان وجود دارداین احتمال که در واقع راهبردهایی براي انتخاب همس). 1973

  .)1997، 4پدیادیتاکیس(گوناگونی به کار رفته است شده و در بیانات حکیمانه طرحها مبسیاري از فرهنگ

هاي جنسی اشاره کرده در انتخاب همسر به تفاوت) 2003، 6؛ اشمیت1998، 5باس(پاره اي از تحقیقات    

هاي جنسی را نتخاب همسر مشابه دانسته و تفاوتمردان و زنان را در ا) 2002، 7میلر(و برخی دیگر 

سازند، مسئله مهم جنسی در انتخاب همسر را مطرح می هايتحقیقاتی که تفاوتدر بین . گزارش نکرده اند

؛ 1986، 9باس و بارنس( 8بعضی بر اساس دیدگاه تکاملی. باشدها میچگونگی تعبیر و تفسیر این تفاوت

ها را به این تفاوت) 1993اشمیت،  باس و( 12یا نظریه راهبردهاي جنسی) 1993، 11و تروست 10کنریک

؛ 1999، 15و وود 14ایگلی( 13و برخی دیگر طبق نظریه نقش اجتماعی هاي زیستی نسبت داده اندتفاوت

  . دهندهاي اجتماعی ربط میها را به نقشتفاوت )2002ایگلی و وود، 

 16دلبستگی سبک از اي عمیقگونه به شخصیبین روابط نابهنجار و بهنجار هايویژگی ،از سوي دیگر

ازدواج نیز که در  ،بنابراین). 1382؛ بشارت و همکاران، 1390حیدري و اقبال، (پذیرند می تاثیر اشخاص

 .هاي دلبستگی تاثیر پذیردتواند از سبکمی) 1384میرمحمد صادقی، (ترین روابط انسانی است یدهپیچ زمره

و نظریه دلبستگی ) 2005؛ نقل از اشمیت، 1998، 17الو(تلفیق چندین نظریه در مورد تاریخ زندگی 
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راهبردهاي انتخاب همسر در بزرگسالی را  ،اشاره دارند به اینکه تجربیات دوران کودکی) 1969، 1بالبی(

؛ نقل از اشمیت، 1988، 5و هارپندینگ 4؛ دراپر1996، 3؛ چیشولم1999، 2بلسکی(دهند تحت تاثیر قرار می

نگهدارنده نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی است  ،دلبستگی ،در واقع). 2005اشمیت، 

ولی در تمام طول  ،گیردهاي اولیه زندگی شکل میاگرچه سبک دلبستگی فرد در سال). 1384خانجانی، (

یابد و ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله روابط صمیمانه، عشق و ازدواج و چه بسا همسازي عمر تداوم می

  ). 1992و همکاران،  7؛ سیمپسون1987، 6هازان و شیور(دهدرا تحت تاثیر خود قرار میزناشویی وي 

کنند که افراد داراي مهارت هیجانی، یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی شواهد بسیاري ثابت می   

    آن برخورد بخشی با کنند و احساسات دیگران را نیز درك و به طرز اثرشناسند و آنها را تنظیم میمی

 به که پژوهشگرانی و نظرانباشند و صاحبموفق و کارآمد می ،هاي مختلف زندگیکنند، در حوزهمی

 تاثیرات و کاربردها تواندمی هیجانی هوش که معتقدند ،پردازندمی هیجانی هوش علمی مطالعه و بررسی

 و خانوادگی زندگی شغلی، زندگی دیگران، هدایت و رهبري :همچون آدمی گوناگون هايفعالیت بر مهمی

 از ولی یکی ).1386یاریاري، مرادي و یحیی زاده، (باشد  داشته... و روانی سالمت تربیت، و تعلیم زناشویی،

 به ؛است زناشویی زندگی و ازدواج دارد، آن در موفقیت بر ايالعاده فوق تاثیر هیجانی هوش که هاییجنبه

 اساس و بنیاد زیرا است، ازدواج زمینه آن دارد، اهمیت آن در هیجانی هوش که باشد ايزمینه اگر ،عبارتی

 آگاهی زناشویی، رضایت از مهمی جزء و دارد بستگی هیجانات کنترل و فهم توانایی به ،روابط از رضایت

با توجه به  ).1386یاریاري، مرادي و یحیی زاده، (است  هیجانات آن به احترام و همسرش هیجانات از فرد

هاي هیجان با مالكهاي دلبستگی و تنظیمبررسی رابطه سبک ،هدف اصلی این پژوهش ،مطالب مطرح شده

  :زیر بودند قرارتحقیق به  هايانتخاب همسر در دانشجویان مجرد دانشگاه خوارزمی بود و سوال

  هاي انتخاب همسر همبستگی دارد؟آیا تنظیم هیجانی با مالك .1

  هاي انتخاب همسر همبستگی دارد؟دلبستگی با مالكهاي آیا سبک .2

  هاي انتخاب همسر را پیش بینی کنند؟توانند با هم مالكهاي دلبستگی و تنظیم هیجان میآیا سبک .3

 هاي انتخاب همسر با هم تفاوت دارند؟آیا مردان و زنان از لحاظ مالك .4

  

                                                           
1 Bowlby 
2 Belsky 
3 Chisholm 
4 Draper 
5 Harpending 
6 Hazen & Shaver 
7 Simpson 
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مثلی بررسی تولید -هاي زیستیاساس تفاوتها را بر جنسی، تفاوتدیدگاه تکاملی و نظریه راهبردهاي 

    به رو  بر اساس این نظریه، هر جنس با مشکالت منحصر به فردي در تولید مثل موفق رو. کرده است

در مقابل رفتار  2، رفتار پدرانه1زنان و مردان از نظر مسئولیت در قبال فرزند، ظرفیت تولید مثل. شودمی

مردان نسبت به زنان . برندراهبردهاي متفاوتی را به کار می ،ابله با این مواردو براي مق اندمتفاوت 3مادرانه

آنان تمایل  ،بنابراین .لیت کمتري در مورد فرزندان دارندکنند و مسئوهاي جنسی بیشتري تولید میسلول

بیشتر است  بیشتري به داشتن ارتباطات کوتاه مدت دارند و تعداد ارتباط آنان با غیر همجنس نسبت به زنان

نکته دیگر در دیدگاه تکاملی این است که مردان تاکید ). 1998، 5و کوپر 4به ویرایش پروین 1998باس، (

مثل با سن، سالمت و تناسب براي تولیدتاکید بیشتري نسبت به زنان بر زیبایی جسمی دارند، چرا که زیبایی 

دوران  بمانند خیلی زیاد است، زیرامسئولیت زنان در تولید فرزندانی که زنده  ،بر عکس. ارتباط دارد

مورد دیگر که این مسئولیت را . گیرنده تحمل زحمت و مراقبت بسیار استبارداري و پس از آن در بر

، 1998باس، (دهد این است که زنان در تولید فرزندان نسبت به مردان محدودیت بیشتري دارند افزایش می

  ).1998به ویرایش پروین و کوپر، 

  :گیردهاي انتخاب همسر در سه عامل مورد توجه قرار میوهش مالكدر این پژ

شامل خصوصیاتی درونی و فردي هستند که شناخت آنها نیاز  :عامل اول یا عامل وظیفه شناسی و تعهد   

گیرد، مثل توانایی حل مسئله، با اعتماد به نفس، داراي انگیزه و به سادگی صورت نمی ردبه بررسی عمیق دا

  . پیشرفت، وفادار و متعهد، داراي ثبات راي

نمایند، مثل شاد صفاتی است که در ارتباط با دیگران بروز می: گراییدرون-گراییعامل دوم یا عامل برون

که در  مهربان و صمیمیبا گذشت،  و سرزنده، پرانرژي و فعال، هیجان طلب، بیانگر و باز، شوخ طبع،

اي در گرا که موفقیت فرد در ارتباط با دیگران و به خصوص خانواده همسر، نقش ارزندهجوامع جمع

  . رسندهاي انتخاب همسر به نظر میموفقیت در روابط زناشویی دارد، عوامل مهمی در مالك

و به راحتی قابل شناسایی  رندصفات عینی که اشاره به وضعیت و موقعیت فرد دا :عامل سوم یا عامل عینی

 نده اقتصادي خوب، جایگاه اجتماعی وهاي ابتدایی موثر هستند، مثل آیباشند و در ایجاد جذابیتمی

گرا که ادراك خود وابسته به دیگران در جوامع جمعها به خصوص رسد این ویژگیبه نظر می. تحصیالت

                                                           
1 Reproductive capacity 
2 paternity 
3 maternity 
4 Pervin 
5 Cooper 
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عابدي، (هاي انتخاب همسر مهم به شمار آیند گردد، در مالكده و خود در بافت اجتماع تعریف میبو

1386.(  

سیستم دلبستگی در بزرگسالی را نشان دادند و اظهار داشتند سیستم  1پویایی) 2003(میکولینسر و شیور    

داراي کاربرد و پیامدهاي  ،فرديکننده است که براي شخصیت و رفتار بینیک وسیله ذاتی تنظیم ،دلبستگی

افراد ایمن، اجتنابی و دوسوگرا، راهبردهاي کامالً متفاوتی را براي تنظیم عواطف و پردازش . مهمی است

 مدارا شیوه بر دلبستگی هايسبک ).2005، 4و میکولینسر 3شیور، شاخنر(برند به کار می 2اطالعات هیجانی

 داراي افراد که به طوري ؛ دارند زندگی تأثیر حوادث تهدیدکننده و تروماتیکبا وقایع  برخورد و هااسترس با

 از و کنندمی مقابله بهتر شرایطی در چنین دوسوگرا، و هاي اجتنابیسبک با مقایسه در ایمن، سبک دلبستگی

رحیمیان ؛ نقل از 2003، 8و برگس 7، راس6مک نالتی-، برانن5دیتوماسو(برخوردارند  بهتري روان سالمت

از راهبردهاي تعامل اجتماعی  ،همچنین ) 2003؛ میکولینسر و شیور، 1387رحیمیان بوگر و همکاران، 

و همکاران،  9کراگنوال(کنند و تنظیم هیجانی بیشتري دارند تري نسبت به دو گروه دیگر استفاده میمثبت

2011.(  

کنند که استرس را به از آن دسته راهبردهاي تنظیم هیجانی استفاده می ،اشخاص داراي سبک دلبستگی ایمن

، 11و ژوزف 10؛ لینلی2004میکولینسر و شیور، (کنند هاي مثبت را فعال میرسانند و هیجانحداقل می

ایمن اجتنابی و دوسوگرا از آن دسته راهبردهاي هاي دلبستگی نابه عالوه، اشخاص داراي سبک). 2004

کنند هاي هیجانی را سرکوب مییا تجربه هاي منفی تأکید دارندجویند که بر هیجانهیجانی سود میتنظیم 

 افراد). 2004 میکولینسر و شیور،(زاتر تجربه شوند ها، استرسشوند موقعیتیا آنکه باعث می )اجتنابی(

       ترجیح و نزدیک ندارند روابط در مشارکت به تمایلی آنها. نگرانند تعهد صمیمیت و مورد در اجتنابی

 افراد. کنندانکار می کنترل و استقالل فشار تحت را به دلبستگی نیاز و وابسته نشوند دیگران به دهندمی

 نسبت دوسوگراها. کنندمی تجربه را طرد از ترس عین حال در دارند، صمیمیت براي زیادي اشتیاق دوسوگرا

 هايدلبستگی زايهاي آسیبویژگی این. برخوردارند کمتري خود به اعتماد از اجتنابی، و ایمن به افراد

بشارت و (سازند می فراهم شناختیهاي رواناختالل و مشکالت تداوم یا و پیدایش را براي زمینه ناایمن

  ).1391همکاران، 

                                                           
1Dynamic 
2emotion information processing 
3Schachner 
4Mikulincer 
5 Ditommaso 
6 Brannen-McNulty 
7 Ross 
8 Burgess 
9 Crugnola 
10Lineley 
11Joseph 
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احساس درونی و  به عنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل و یا تغییر در بروز، شدت یا استمرارِ 1تنظیم هیجان   

شود روانی و فیزیکی در به انجام رساندنِ اهداف فرد تعریف می -و هیجانِ مرتبط با فرآیندهاي اجتماعی

ها نیست، بلکه شخص نباید همیشه در هیجانی تنها سرکوب هیجانتنظیم ،در واقع). 2010، 2ویمز و پینا(

هیجانی، شامل فرآیندهاي در عوض تنظیم. باشدیک حالت آرام و ساکن از برانگیختگی هیجانی قرار داشته 

هیجانات ). 1389؛ نقل از مهدوي حاجی، 1994، 3تامپسون(نظارت و تغییر تجربیات هیجانی شخص است 

توانند باعث واکنش مثبت یا منفی در افراد به این صورت که می ؛هیجانات داراي کیفیت باالیی هستند

اعث واکنش مثبت و در غیر این صورت باعث واکنش منفی اگر متناسب با موقعیت و شرایط باشند ب. شوند

شوند و یا با شرایط سازگار نیستند، آن شوند یا طوالنی میزمانی که هیجانات شدید می ،بنابراین. شودمی

  ).1998، 4گروس(زمان نیاز به تنظیم کردن آنها الزم است 

برخوردارند در ) هاي اصلی آن استز مولفههیجان اکه تنظیم(هیجانی که از سطوح باالتر هوش اشخاصی   

ت و همکاران، شا( کنند رضامندي زناشویی بیشتري را تجربه می ،هیجانی پایینمقایسه با افراد با هوش

شامل تنظیم هیجان، (هاي هوش هیجانی  اساس برخی مطالعات، مؤلفهبر). 1389؛ نقل از فدوي، 2001

هاي بهزیستی روانی از  بین عمده براي شاخص یک پیش) ارزیابی و بیان هیجان و بهره برداري از هیجان

، 6واندیاس؛ 2005، 5اکسترمرا و فرناندز( شوند فردي محسوب میجمله رضایت از زندگی و عملکرد بین

و  اثیري مثبت بر رضایت زناشویی داردت ،هاي حین ازدواج نشان داد که آموزش) 1381(رهنما ). 2005

  .گیري ازدواجی موفق نایل شودتواند به شکلهیجان میبنابراین آموزش تنظیم

   با ایمن دلبستگی ،)1382؛ بشارت و همکاران، 1990فنی و نولر، (ها نتایج بعضی از پژوهش بنابر   

 و صمیمیت از تريپایین با سطوح اجتنابی دلبستگی خرسندي، و صمیمیت مثبت شامل ارتباطی هايویژگی

مرتبط  - کم خرسندي با توأم -روابط مورد در مشغولیدل و هیجان و شور با دلبستگی دوسوگرا و تعهد

          تحمل خوبی به را هاي پیرامونینشکنند، تبرقرار می نزدیک روابط راحتی به ایمن اشخاص. است

 در. کنندمی تکیه حمایت اطرافیان به شرایط درماندگی در و دارند را خود هايبیان هیجان قدرت می نمایند،

 واقعیت با هماهنگی بیشتر از و شودمی دیده بیشتري پذیري انعطاف و و اضطراب کمتر خصومتافراد،  این

 .برخوردارند

عنوان  بادر تحقیقی ) 1389، نقل از اکبرزاده عبدالجبار و همکاران، 1991(آنی  لی و گریر هاریسون   

، منفصل، پریشان و ایمن یا بیمناك هاي دلبستگی ترسناك، سبک"هاي دلبستگی در روابط زناشوییسبک"

                                                           
1emotion regulation 
2Vimz & Pina 
3Thompson 
4Gross 
5 Extremera & Fernandez 
6 Vadnais 
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نتایج حاکی از آن بود که سبک دلبستگی در بزرگسالی با متغیرهاي . در افراد مورد بررسی قرار دادند را

. فردي افراد مرتبط بودو مشکالت بین مندي زناشویی، صمیمیتها، رضایترفتار دلبستگی و نگرش

 خرسندي، و صمیمیت مثبت شامل ارتباطی هايویژگی با ایمن دلبستگی ها،نتایج پژوهش بنابر ،همچنین

         و هیجان و شور با دلبستگی دوسوگرا و تعهد و صمیمیت از تريپایین با سطوح اجتنابی دلبستگی

 از بیش اجتنابی افراد). 1990نولر،فنی و (مرتبط است  کم، خرسندي با توأم روابط، مورد در مشغولیدل

 پی در). 1990نولر، و ؛ فنی1987هازن و شیور، ( دهندمی نشان تمایل روابط پایان بخشیدن به دوسوگراها

 گرها اجتناب. است متفاوت فرد الگوي دلبستگی برحسب نیز جدید روابط بازسازي روابط پیشین، انحالل

 اخیر گروه). 1990، 1سیمپسون( شوندپریشان می و مضطرب دوسوگراها از کمتر ،رابطه رفتن یک ازمیان با

 ).1990نولر،  و فنی( کنندمی اقدام جدید روابط به برقراري سرعت به

کنونی ما شاهد رشد آمارهاي مربوط به جرایم و دعاوي خانوادگی نیز  عالوه بر رشد مثبت طالق، جامعه   

پژوهش در زمینه مالك انتخاب  ،بنابراین). 1384نقل از میرمحمدصادقی،  ؛1383موسوي چلک، ( بوده است

هستیم، از اهمیت ویژه برخوردار باشد ) 1385علیزاده، (تواند امروزه که شاهد افزایش آمار طالق همسر می

، 3و راچ 2وبر(کنند  بینیتوانند رضایت از زندگی را پیشهاي انتخاب همسر میو با توجه به اینکه مالك

تواند به ترین تکالیف دوران بزرگسالی است که می، در نتیجه انتخاب همسري مناسب، یکی از مهم)2012

هاي زیادي، استمرار و تداوم سبک دلبستگی را در نتایج پژوهش. ازدواجی پایدار توام با رضایت بیانجامد

؛ به 2006و شیور،  8؛ نافتل1985، 7و کسیدي 6اپالن، ک5؛ مین2002، 4فریلی(کنند چرخه زندگی تایید می

و از آنجا که پژوهشگرانی مثل یو، ماتسوموتو و ) 1387؛ به نقل از رحیمیان بوگر و همکاران، 2006

جه به و با تو اندکننده سازگاري مثبت دانستهبینیترین عامل پیشها را مهمیم هیجانتنظ) 2006( 9لیروکس

شیور، شاخنر و میکولینسر، (دلبستگی و تنظیم و پردازش هیجانات  هايارتباط مشاهده شده بین سبک

ضرورت و اهمیت مطالعه سبک دلبستگی و همچنین تنظیم  و به دلیل خالء وجود مطالعات،) 2005

  :بود اصلی اینسوال وهش در این پژ .شودهیجانات در انتخاب همسر احساس می

هاي انتخاب همسر را در دانشجویان از واریانس مالك هاي دلبستگی و تنظیم هیجان با هم چه مقدارسبک

  کنند؟دختر و پسر مجرد  دانشگاه خوارزمی پیش بینی می

                                                           
1 Simpson 
2 Weber 
3 Ruch 
4 Fraley 
5 Main 
6 Kaplan 
7 Cassidy 
8 Noftle 
9 Yoo, Matsumoto & Le Roux 
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  شناسی پژوهش روش

   پردازد، باشد و چون به کشف روابط بین متغیرها میمی) غیرآزمایشی(طرح پژوهش از نوع توصیفی    

دختر و دانشجویان  تمامی، حاضر پژوهش جامعه. هاي همبستگی دانستتوان آن را از نوع پژوهشمی

تعدادشان  ه خوارزمی مشغول به تحصیل بودند و در دانشگا 1392- 93که در سال تحصیلی  پسري بودند

دختر  125(نفر  250اي به حجم نمونه ،این افراداز بین ). 1392دانشگاه خوارزمی، (نفر گزارش شد  5160

روش . شدنداي چند مرحله اي انتخاب روش خوشهبه  ،رشناسیکادانشجوي مجرد دوره ) پسر 125و 

 علوم و دانشکدة ادبیات 3هاي دانشگاه خوارزمی، نمونه گیري به این صورت بود که ابتدا از میان دانشکده

 3انسانی، روانشناسی و علوم تربیتی و علوم پایه به صورت تصادفی ساده انتخاب و  سپس از هر دانشکده  

نفر  127از بین افراد انتخاب شده . صورت تصادفی ساده به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدندکالس به 

نفر  125جهت کاهش خطاي واریانس، حجم دو گروه دختر و پسر برابر و . نفر مذکر بودند 141مونث و 

 به ژوهشپ فرایند و توضیح رضایت کسب از پس پژوهشگر ها،داده گردآوري در فرایند. در نظر گرفته شد

 حضور ها، پژوهشگرکننده شرکت پاسخدهی طول در .کردمی توزیع بین آنها را هاپرسشنامه ،هاکننده شرکت

 .دهد پاسخ آنها هايپرسش به لزوم صورت در و نماید تصادفی جلوگیري هاي پاسخ بروز از تا داشت فعال

 tآزمون  گرسیون وپیرسون، تحلیل رهاي ضریب همبستگی آوري شده با روشهاي جمعداده ،در نهایت

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مستقل

  :پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد به منظور گردآوري اطالعات در این پژوهش از سه

 1385فراهانی و عابدي، ( پرسشنامه مالك هاي انتخاب همسر(  

    ) اول(ماده مربوط به عامل  15. باشداده دارد که مشخص کننده سه عامل میم 38این پرسشنامه    

. باشدعینی می) سوم(ماده نیز مربوط به عامل  10گرایی و برون) دوم(ماده نشانگر عامل  13شناسی، وظیفه

به صورت » بزرگتر از من«و » جوانتر از من«عنوان  بادو ماده  ،جهت بررسی اهمیت سن در انتخاب همسر

و زمان متوسط براي آن  گردیدپرسشنامه به صورت گروهی یا انفرادي اجرا  .مستقل در پرسشنامه قرار دارد

هاي مربوط به سه عامل به صورت پراکنده در یک پرسشنامه به آزمودنی ارائه و سوال. بوددقیقه  15

؛ مهم 1= اصالً مهم نیست (اي درجه 5ها را در مقیاس ها میزان اهمیت خود به هر یک از مالكآزمودنی

نمره هر عامل به . نمودند مشخص) 5= ؛ بسیار مهم است 4= ؛ مهم است 3= ؛ فرقی نمی کند 2= نیست 

پایایی پرسشنامه  .گرددهاي موجود در آن عامل مشخص میصورت میانگین نمرات داده شده به مالك

مانی دو دانشجوي دختر و پسر، با فاصله ز 26هاي انتخاب همسر، در یک بازآزمایی در گروهی شامل مالك

، 845/0ضرایب پایایی پرسشنامه در بازآزمایی به ترتیب براي عامل اول، دوم و سوم . هفته بررسی شد

. دهدضرایب همبستگی باالیی را نشان می ،گردد نتایجهمانگونه که مالحظه می. باشدمی 784/0، 93/0
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باشد می 65/0، 80/0، 93/0 ضرایب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي عامل اول، دوم و سوم به ترتیب

  ).1386عابدي، (

دهد به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه مذکور از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده که نتایج نشان می

ترین مناسب ،همچنین .همبستگی باالیی دارد )گرایی، عینیوظیفه شناسی، برون( این آزمون با سه عامل خود

هاي اصلی و چرخش وریماکس استخراج شدند که نتایج نشان داد از روش مولفهها در این آزمون عامل

کند و در مجموع سه درصد واریانس را تبیین می 571/20به تنهایی  874/9عامل اول با ارزش ویژه حدود 

  ).1386عابدي، (کنند درصد واریانس را تبیین می 941/31عامل روي هم 

 1990(بزرگساالن کولینز و رید ی هاي دلبستگپرسشنامه سبک(   

وابط هاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی رارزیابی از مهارتاین مقیاس شامل خود   

که از طریق عالمت  باشدمیماده  18هاي دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر دلبستگی نسبت به چهره

، 1= به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد  که از - درجه اي از نوع لیکرت 5گذاري روي یک مقیاس 

زیر  3با تحلیل عوامل،  .شودسنجیده می -دگرد، تشکیل می5= یات من تطابق دارد تا کامالً با خصوص

  :شودماده است مشخص می 6ر مقیاس شامل مقیاس که ه

به این  ،شوندمتکی می کنند و به آنهاها به دیگران اعتماد میمیزانی را که آزمودنی): D(1وابستگی  -

  .کنداند، اندازه گیري میه آیا در مواقع لزوم قابل دسترسیصورت ک

  .کندنزدیکی هیجانی را اندازه گیري میمیزان آسایش در رابطه با صمیمیت و ): C(2نزدیک بودن -

  ).1389نقل از جعفرزاده،  مکاران؛و ه4مالینکرودت(سنجد ترس از داشتن رابطه را می): A(3اضطراب -

هایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال بر پایه توصیف) 1389ز جعفرزاده، نقل ا ؛1990(کولینز و رید    

زیر . اندمواد پرسشنامه خود را تدارك دیدههازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت، 

یک بعد ) C(ا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن دوسوگر- با دلبستگی اضطرابی) A(مقیاس اضطراب 

نزدیک بودن  ،بنابراین .دهدهم قرار می هاي ایمن و اجتنابی را در مقابلقطبی است که اساساً توصیفدو

)C ( و زیر مقیاس وابستگی  باشدمیدر تطابق با دلبستگی ایمن)D (توان تقریباً عکس دلبستگی را می

دقیقه در  10یابی انجام شده بر اساس زمینه) RAAS(مدت اجراي پرسشنامه کولینز و رید . اجتنابی قرار داد

براساس . تواند به صورت فردي یا گروهی صورت گیرداجراي این پرسشنامه می .نظر گرفته شده است

                                                           
1 dependance 
2 closeness 
3 anxiety 
4Mallincrodet 
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ر با توجه به اینکه در مورد ه .شوده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص میماد 6دستورالعمل پرسشنامه، 

ره وي براي هر زیر مقیاس نم ،جمله در پاسخنامه، آزمودنی عالمت خود را روي کدام دایره زده است

، *1، 6سواالت . شوددر نظر گرفته می 4تا  0یب نمرات به ترت 5تا  1هاي براي گزینه. شودمشخص می

لبستگی اجتنابی را د* 18، 7، 14، *16، 2، *5سواالت . سنجنددلبستگی ایمن را می* 17، 12، 13 ،*8

     اضطرابی را -دلبستگی دوسوگرا 15، 11، 10، 9 ،4، 3دهد و سرانجام سواالت ر میمورد ارزیابی قرا

نمره گذاري با  که در دستورالعمل(در مواردي که سواالت باید معکوس نمره گذاري شود . سنجدمی

و صفر در نظر  1، 2، 3، 4ترتیب نمرات به  5تا  1هاي باید بر روي گزینه) اندمشخص شده* عالمت 

اند بایستی قبل از جمع کردن به طور معکوس نمره گذاري سواالتی که با ستاره مشخص شده. دگرفته شو

، 1990(کولینز و رید  .آیداس به دست میماده هر مقیاس با هم جمع شده و نمره زیر مقی 6نمرات . شوند

هاي نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی ه زیر مقیاسنشان دادند ک) 1389، نقل از جعفرزاده

ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید  8ماه و حتی در طول  2

 با توجه .گزارش دادندنمونه از دانشجویان  3میزان آلفاي کرونباخ را براي هر زیر مقیاس این پرسشنامه در 

ار باالیی ، آزمون از اعتببود 80/0ی موارد مساوي یا بیش از به این که مقادیر آلفاي کرونباخ در تمام

میزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمون ) 1380(در پژوهش پاکدامن  ،از سوي دیگر. باشدبرخوردار می

 100در مورد ) RAAS(این پرسشنامه . مجدد به صورت همبستگی بین این دو اجرا مشخص شده است

نتایج حاصل از  .اجرا گردید ،دختر و پسر کالس دوم دبیرستان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند

 95/0دو بار اجراي این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در سطح 

  ).1380پاکدامن، (باشد این پرسشنامه داراي روایی محتوایی می -اعتبار است داراي

 1998( هیجانی شاتهیجانی پرسشنامه هوشخرده مقیاس تنظیم(   

هیجانی شات که توسط شات و همکاران در هیجانی پرسشنامه هوشمقیاس تنظیمدر این پژوهش از خرده   

هیجان و هیجان، ارزیابی و بیاناین مقیاس شامل سه مؤلفه تنظیم. ساخته شده، استفاده گردید 1998سال 

این مؤلفه . هیجان این مقیاس استفاده شدکه در این پژوهش از مؤلفه تنظیم باشدبرداري از هیجان میبهره

اي درجه 5ت این آزمون سواال کلیه. باشدمی 31و  30، 27، 26، 23، 20، 17، 16، 14، 13شامل سواالت 

اي لیکرت که از کامالً درجه 5بوده و آزمودنی درجه توافق یا مخالفت خود را با هر جمله در یک مقیاس 

هیجان نیز به همین مقیاس تنظیمتمام سواالت خرده. کنداست، انتخاب می 5=تا کامالً موافق 1=مخالف

مقیاس از جمع شود و نمره کل این خردهدهی میرهگذاري و به هر سوال از یک تا پنج نمترتیب نمره

مطالعه  .متغیر باشد 50تا  10تواند ازمقیاس میافراد در این خرده نمره. آیدنمرات این ده سوال به دست می

: ها به ترتیبمقیاسهیجانی کل و براي خردهبراي هوش 84/0این مقیاس در میان نوجوانان پایایی آلفاي 

و بهره برداري از هیجان  66/0؛ تنظیم و مدیریت هیجان آلفا برابر با 76/0ز هیجان آلفا برابر با ارزیابی و ابرا
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 نوجواناناي که بر روي در مطالعه ).2000و همکاران،  1سیاروچی(دهد را نشان می 55/0آلفا برابر با 

نفر  119نفر زن و  235( نفر 354ت اکانادایی انجام شد، به منظور بررسی روایی و پایایی هوش هیجانی ش

نژندي ت با مقیاس رواناانتخاب شدند و همبستگی مقیاس هوش هیجانی ش) 4/21مرد با میانگین سنی 

 38/0، و مستعدافسردگی 38/0شناسی ، وظیفه18/0سازندگی ، 27/0بودن  ، باز51/0گرایی ، برون37/0

)001/0<p(  89/0و پایایی آزمون=a گزارش شد )1385؛ نقل از جواهري کامل، 2004، اسکات و ماتیو.( 

ت را با افسردگی اهمبستگی نمرات هوش هیجانی ش) 1385؛ نقل از جواهري کامل، 1381( خسرو جاوید

پایایی آزمون را با  ،همچنین. گزارش نمود) p>05/0( و آلکسی تایمیا )p>01/0( -  25/0، اضطراب 33/0

و  67/0ی و ابراز هیجان ب، ارزیا78/0، تنظیم هیجان 81/0استفاده از آلفاي کرونباخ در هوش هیجانی کل 

با به کارگیري  )1389 نقل از مهدوي حاجی، ؛1384(بشارت  .گزارش نمود 50/0بهره برداري از هیجان 

نفري از دانشجویان ایرانی، ضریب اعتبار آزمون را با استفاده از روش آلفاي  135مقیاس مذکور در نمونه 

  .گزارش کرده است 83/0را برابر ) با فاصله دو هفته(و ضریب بازآزمایی  88/0کرونباخ برابر 

  هاي پژوهشیافته

  هاي توصیفییافته

ها به آن  میانگین و انحراف استاندارد سن. بود  22–18ها بین دامنه سنی کل آزمودنی ،در این پژوهش

 125(ها مونثآن درصد 50و ) نفر 125(ها مذکرآزمودنیدرصد  50، همچنین. بود 28/1و  70/19ترتیب

  .بودند) نفر

  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش به تفکیک جنسیت :1جدول

  مونث  مذکر  متغیرها

  M SD  M  SD  

  77/4  01/42  64/4  41/25  تنظیم هیجان

  68/2  54/12  10/3  48/12  دلبستگی ایمن

  83/2  52/13  66/2  36/13  دلبستگی اجتنابی

  35/5  92/10  10/5  17/13  اضطرابی -دلبستگی دوسوگرا

  399/4  93/66  447/4  51/64  شناسیوظیفه

  778/4  70/57  181/4  07/58  گراییبرون

  068/5  38/38  716/4  06/38  عینی

                                                           
1 Ciarrochi 
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اضطرابی، و مالك هاي  -هیجان، دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگراماتریس همبستگی تنظیم :2جدول

  گرایی و عینیشناسی، برونانتخاب همسر شامل وظیفه

  متغیر
- تنظیم

  هیجان

دلبستگی 

  ایمن

دلبستگی 

  اجتنابی

-دلبستگی دوسوگرا

  اضطرابی

-وظیفه

  شناسی

-برون

  گرایی
  عینی

              1  هیجانتنظیم

  دلبستگی ایمن

 **

382/0  
1            

          1  -036/0  105/0  دلبستگی اجتنابی

  -140/0  138/0  اضطرابی-دلبستگی دوسوگرا

 **

282/0-  
1        

  شناسیوظیفه

 **

388/0  

** 201/0  016/0-  043/0-  1      

  گراییبرون

** 

298/0  

** 292/0  050/0-  038/0-  ** 659/0  1    

  عینی

** 

208/0  

** 261/0  001/0  135/0-  ** 504/0  

** 

587/0  
1  

ك انتخاب همسر تنظیم هیجان با هر سه مال) P>0,01(**شودمشاهده می 2نطور که در جدول هما

). ستاز بین سه مالك، بیشترین همبستگی را مالك وظیفه شناسی با تنظیم هیجان دارا(همبستگی مثبت دارد

هاي دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن با هر سه مالك انتخاب همسر همبستگی مثبت از بین سبک ،همچنین

  ).باشدگرایی با سبک دلبستگی ایمن دارا میاز بین سه مالك، بیشترین همبستگی را مالك برون(دارد 

  هاي استنباطییافته

اجتنابی، دوسوگرا و تنظیم هیجان بر براي تعیین پیش بینی هر یک از متغیرهاي سبک دلبستگی ایمن، 

  .هاي انتخاب همسر، این متغیرها به روش گام به گام وارد معادله رگرسیون شدندمالك

هاي آماري رگرسیون گام به گام مالك انتخاب همسر وظیفه شناسی بر تنظیم هیجانی و نتایج شاخص :3جدول

  هاي دلبستگیسبک

  SS Df  MS  F  R  SE  متغیرها  مدل

  99/3  14/0  38/0  87/19  48/316  1  48/316  تنظیم هیجانی  1گام 

  2گام 
تنظیم هیجانی، 

  دوسوگرا
70/513  2  85/256  86/17  48/0  23/0  79/3  
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تنظیم هیجانی و دلبستگی . مشاهده شده معنادار است Fمیزان  ،3با توجه به مندرجات موجود در جدول 

درصد از واریانس مالك انتخاب همسر وظیفه شناسی را تبیین کنند  23اضطرابی با هم توانستند  - دوسوگرا

  .درصد آن به تنظیم هیجان اختصاص دارد 14که از این مقدار 

گرایی بر تنظیم هیجانی و همسر برونهاي آماري رگرسیون گام به گام مالك انتخاب نتایج شاخص :4جدول

  هاي دلبستگیسبک

  SS DF  MS  F  R  SE  متغیرها  مدل

  07/4  15/0  39/0  15/19  74/318  1  74/318  تنظیم هیجانی  1گام 

  2گام 
تنظیم هیجانی، 

  اضطرابی -دوسوگرا
00/409  2  50/204  83/12  44/0  20/0  99/3  

  3گام 

تنظیم هیجانی، 

اضطرابی،  -دوسوگرا

  اجتنابی

09/527  3  69/175  76/11  50/0  25/0  86/3  

تنظیم هیجانی، دلبستگی . مشاهده شده معنادار است Fمیزان  4با توجه به مندرجات موجود در جدول 

   درصد از واریانس مالك انتخاب همسر  25اضطرابی و دلبستگی اجتنابی با هم توانستند  - دوسوگرا

  .درصد آن به تنظیم هیجان اختصاص دارد 15این مقدار، گرایی را تبیین کنند که از برون

هاي هاي آماري رگرسیون گام به گام مالك انتخاب همسر عینی بر تنظیم هیجانی و سبکنتایج شاخص :5جدول

  دلبستگی

  SS DF  MS  F  R  SE  متغیرها  مدل

  13/5  07/0  26/0  53/8  01/225  1  01/225  اضطرابی -دوسوگرا  1گام 

  2گام 
اضطرابی،  -دوسوگرا

  اجتنابی
10/457  2  55/228  32/9  37/0  14/0  95/4  

  3گام 
اضطرابی،  -دوسوگرا

  اجتنابی، ایمن
03/567  3  01/189  96/7  42/0  17/0  87/4  

  

هاي دلبستگی سبک. مشاهده شده معنادار است Fمیزان  5با توجه به مندرجات موجود در جدول 

درصد از واریانس مالك انتخاب همسر عینی را  17با هم توانستند اضطرابی، اجتنابی و ایمن  - دوسوگرا

  .تبیین کنند
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  میانگین مردان و زنان مستقل براي مقایسه t آزمون  :6جدول

هاي مالك

  انتخاب همسر

N M  SD DF  t  P  

    زن مرد زن مرد زن  مرد

 001/0  -28/4  242  39/4  44/4  93/66  51/64  122  122  شناسیوظیفه

  53/0  62/0  217  77/4  18/4  70/57  07/58  112  107  گراییبرون

  62/0  -48/0  227  06/5  71/4  38/38  06/38  117  112  عینی

  

ي میانگین گروه مردان و مستقل جهت مقایسه tنتایج آزمون  ،شودمشاهده می 6همانطور که در جدول 

لحاظ مالك انتخاب همسر وظیفه هاي انتخاب همسر نشان داد که دو گروه فقط از زنان از لحاظ مالك

صورت که زنان در این مالك میانگین بیشتري نسبت به مردان به این ؛شناسی با هم تفاوت معنادار داشتند

  .داشتند

  گیريو نتیجه بحث

در هاي انتخاب همسر هاي دلبستگی و تنظیم هیجان با مالكسبک رابطهپژوهش حاضر با هدف بررسی    

   :در اینجا به پاسخگویی به سواالت تحقیق می پردازیم .انجام شددانشگاه خوارزمی مجرد دانشجویان 

  هاي انتخاب همسر همبستگی دارد؟كتنظیم هیجانی با مالآیا 

شناسی، وظیفه به ترتیب با هر سه مولفه هیجان تنظیمبین  نتایج نشان داد همبستگی مثبتهمانطور که . بله   

    که هر چه قدرت تنظیممعنا  بدین ؛داشتوجود  0,01مالك انتخاب همسر در سطح گرایی و عینی برون

 در وي گرایی و عینی انتخاب همسر نیزشناسی، برونهاي وظیفهبه مالكیجان در فرد بیشتر باشد، اهمیت ه

آن بر پیشین که نشان دادند هیجان و تنظیم هاي نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش. یابدافزایش می

ت و ؛ شا1383،همکارانو تیرگري (انتخاب همسر، ازدواج و رضایت و سازگاري زناشویی تاثیر دارد 

 و اسمیت؛ 2008؛ اورتس و همکاران، 2007؛ اسمیت و همکاران، 2002؛ هامپل، 2001همکاران، 

ي و یاریاري، مراد؛ 2005واندیاس، ؛ 2005اکسترمرا و فرناندز، ؛ 1389نقل از فدوي، ؛ 2008سیاروچی، 

با این نتیجه  ،همچنین. باشدهمسو می) 1999؛ مایر، سالووي و کارسو، 1381؛ رهنما، 1386یحیی زاده، 

همسو نیز  )1389 حاجی، مهدوي از نقل ؛1997 ، استرادا ؛1991 همکاران، و آیزن( نتایج تحقیقات پیشین

 ،1گلمن دانیل گفته طبق .همسر داردگیري انتخاب هیجان نقش موثري در فرآیند تصمیمبود که نشان دادند 

 فردي داشت انتظار توانمی بنابراین .کندمی بازي ادامه ارتباطات و برقراري در مهمی نقش هیجانی هوش

                                                           
1 Daniel Goleman 
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 ارتباطات در است، ترموفق نزدیک ارتباطات در و همچنین اجتماعی ارتباطات در که باال هیجانی هوش با

 بر) 1390بزرگی، ؛ نقل از نوري و جان1988، 1978(نظران وي و هم 1هاتفیلد .کند عمل بهتر نیز زناشویی

 مشابه نخستیها با مورد این در که است سیستم بیوفیزیولوژیکی انسان پایه بر اعتقادند که عشق، هیجانی این

 - 4مثل،  تولید - 3همسر،  حفظ -2همسر،  یک جذب -1: ند ازا عبارت عشق وظایف که آنجایی از. است

 از پس ، آنچه)1390بزرگی، ؛ نقل از نوري و جان1972؛ سونسون، 1988باس، (گذاري والدي  سرمایه

 کلی هايو مالك هاارزش همان یا معیار انتخاب که از آنجا. است ازدواج مبحث گردد،مطرح می عشق بحث

 و بویی احساسی رنگ که است خویش زندگی در عرصه فرد مهم هايانتخاب از یکی Tازدواج مورد در فرد

بنابراین تفوق و برتري در معیارهاي ازدواج و انتخاب همسر افراد  )1390بزرگی،  نوري و جان(دارد  نیز

هاي هوش رسد تنظیم هیجانات که یکی از مولفهنظر میبه  ،در مجموع .باشدمجرد با تنظیم هیجان می

و  ندهیجانات خود را کنترل کبه خوبی بتواند رد در مواقع حساس شود که فباعث می ،هیجانی است

انتخاب که افرادي با چنین خصوصیاتی در  دور از انتظار نیست. واکنش نشان دهد ،سازگار با موقعیت

گرایی و عینی را در انتخاب همسر مد هاي وظیفه شناسی، برونهمسر دقت بیشتري داشته باشند و مالك

  .نظر قرار دهند

  هاي انتخاب همسر همبستگی دارد؟كدلبستگی با مالهاي سبکآیا 

به  بین دلبستگی ایمنهاي دلبستگی، سبک میاناز  نتایج نشان داد. تنها دلبستگی ایمن همبستگی دارد. بله   

مثبت  ارتباط 0,01گرایی و عینی مالك انتخاب همسر در سطح شناسی، برونوظیفه سه مولفه ترتیب با هر

     هاي انتخاب همسر ترجیح مالكباعث افزایش در افراد، دلبستگی ایمن  نمرهافزایش . وجود دارد

هاي توان گفت هر چه فرد ویژگیدر تبیین این یافته می. شودمی هادر آنگرایی و عینی شناسی، برونوظیفه

هاي انتخاب و اهمیت او به مالكند کعمل میدلبستگی ایمن را بیشتر دارا باشد، در انتخاب همسر بهتر 

کی، بلس(هاي پیشین با پژوهش این نتیجه .شودبیشتر می) گرایی و عینیشناسی، برونشامل وظیفه(همسر

؛ سیمپسون 1987هازان و شیور، ؛ 2005نقل از اشمیت، ؛ 1988هارپندینگ، ؛ دراپر و 1996؛ چیشولم، 1994

تجربیات دوران کودکی و دلبستگی، راهبردهاي انتخاب داشتند که بیان می) 2002برك،  ؛1992و همکاران، 

 و خانجانی از نقل ،1978( ورثاینس نظر از .دهند، همسو بودهمسر در بزرگسالی را تحت تاثیر قرار می

 سالم هیجانی روابط و هنجارب شخصیت تحول عادي، و روانی رشد براي دلبستگی) 1391همکاران، 

     تلقی دنیا به فرد هنجارب نگرش و اجتماعی روابط هیجانی، سالمت اساس دلبستگی، و است ضروري

گزارش کرده اند، دلبستگی ایمن موجب کاهش ) 2010(پاراد، لیرکز و بالنکسون همانطور که  .شودمی

گیري سبک براساس مبانی شکل. شودبا دیگران میاعی و سرانجام ایجاد روابط صمیمی اضطراب اجتم

اجتنابگر، (کودکان ناایمن ادر بیشتر اعتماد دارند و بیش از پذیري مدلبستگی، کودکان ایمن به دسترس

                                                           
1 Hatfield 
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مدت، هنگام بازگشت مادر پس از جدایی کوتاه. کننداز وي به عنوان پایگاه امن استفاده می) دوسوگرا

بستگی در هاي دلتداوم سبک ،ي دیگرازسو. کنندکودکان ایمن با وي به سهولت تماس و تعامل برقرار می

؛ 1988؛ بالبی، 1978ودیگران،  اینسورث(کودکی و در بزرگسالی تایید شده است ادامه زندگی، بعد از 

 ارتباط ،ایمن سبک داراي افراد). 1392بشارت و همکاران، ؛ نقل از 2000؛ واترز و دیگران، 1391بشارت، 

 ،کنند تکیه آنها به دیگران که دهند اجازه نیز و کنند تکیه دیگران به اینکه از و است آسان برایشان دیگران با

 احساس ،شوند نزدیک آنها به خیلی یا و کنند ترك را آنها دیگران اینکه از افراد ینا. کنند می راحتی احساس

 هستۀ در ایمنی پدیدة اساس عنوان به را بزرگسالی روابط در دلبستگی رفتار نیز اینسورت. کنند نمی نگرانی

     روابط در را شایستگی و عملکرد ایمن، دلبستگی که داشت اظهار وا. داد قرار تأکید مورد انسان زندگی

 لحاظ از آینده در ،دارند مادرشان به شدید دلبستگی که کودکانیT مثال براي .کند می تسهیل فردي بین

 و دارند اطرافشان محیط در کاوش به تمایل ،دهندمی نشان توجه اطراف محیط به،  هستند گرابرون اجتماعی

 کننده بینیپیش و است ثابت زمان طول در دلبستگی کیفیت بالبی، نظر طبق .کنند مقابله مسائل با توانند می

نقل از ( باشد می) غیرهمجنسبا  روابط و دوستان همساالن،( شخصی بین روابط کیفیت براي مناسبی،

 خود نزدیک روابط در اطمینان و دوستی خوشحالی، احساس ایمن، دلبستگی سبک با افراد). 1388 موسوي،

    اهمیت آنان به و داشته دوست را آنان دیگران کنند می احساس و دارند باالیی عزت نفس آنان. کنند می

 خود کردن قربانی دادن و نشان توجه کردن، قدردانی میل براي به مربوط ایمن، دلبستگی سبک. دهند می

 کنند، می راحتی احساس وابستگی، و نزدیکی اعتماد، با ایمن، سبک با افراد. باشد می با اهمیت افراد براي

، نقل از 1382 گودرزي، ترجمه کلینک،(دهند  پاسخ حمایت نزدیکی و پذیرش، با دارند دیگران توقع از زیرا

ها در انتخاب شود که آنباعث می رسد این خصوصیات افراد با دلبستگی ایمنبه نظر می. )1388موسوي، 

گرایی و عینی انتخاب همسر شناسی، برونوظیفه هاي ارزندههمسر دقت بیشتري داشته باشند و به مالك

  . بیشتر اهمیت دهند

  اي انتخاب همسر را پیش بینی کنند؟هتوانند با هم مالكهاي دلبستگی و تنظیم هیجان میسبکآیا 

 هايهاي دلبستگی و تنظیم هیجان با مالكسبک رابطهبررسی  ،از پژوهش حاضربه طور کلی هدف . بله   

 هايکننده مالك یبینپیش ،هاي دلبستگی و تنظیم هیجاننتایج نشان دادند که سبک. انتخاب همسر بود

و دلبستگی  تنظیم هیجان ،شودمیمشاهده  5و  4و  3در جداول گونه که همان. هستندانتخاب همسر 

تنظیم  ؛درصد از واریانس مالك انتخاب همسر وظیفه شناسی 23اضطرابی با هم توانستند  - دوسوگرا

درصد از واریانس مالك  25اضطرابی و دلبستگی اجتنابی با هم توانستند -دوسوگرا هیجانی، دلبستگی

درصد از  17م توانستند اضطرابی، اجتنابی و ایمن با ه -دلبستگی دوسوگرا ؛گراییانتخاب همسر برون

بلسکی، ( هاي پیشیناین نتایج همسو با پژوهش .بینی کنندواریانس مالك انتخاب همسر عینی را پیش

؛ سیمپسون 1987هازان و شیور، ؛ 2005نقل از اشمیت، ؛ 1988؛ دراپر و هارپندینگ، 1996؛ چیشولم، 1994
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ربیات دوران کودکی و دلبستگی، راهبردهاي داشتند تج بیانهستند که ) 2002برك، ؛ 1992و همکاران، 

هاي گذشته این نتایج با نتایج پژوهش ،همچنین. دهندانتخاب همسر در بزرگسالی را تحت تاثیر قرار می

؛ اورتس و 2007؛ اسمیت و همکاران، 2002؛ هامپل، 2001ت و همکاران، ؛ شا1383 ،و همکارانتیرگري (

واندیاس، ؛ 2005اکسترمرا و فرناندز، ؛ 1389؛ نقل از فدوي، 2008سیاروچی،  و اسمیت؛ 2008همکاران، 

نیز همسو و ) 1999؛ مایر، سالووي و کارسو، 1381؛ رهنما، 1386یاریاري، مرادي و یحیی زاده، ؛ 2005

سازگار هستند که نشان دادند هیجان و تنظیم آن بر انتخاب همسر، ازدواج و رضایت و سازگاري زناشویی 

  .اثیر داردت

خصوصیات افراد با دلبستگی رسد به نظر می )1990فنی و نولر، ( هاپژوهشاز  برخی دیگر همسو با   

ها در انتخاب همسر دقت بیشتري داشته باشند و به شود که آنباعث میکه در مقدمه به آن اشاره شد، ایمن 

  . انتخاب همسر بیشتر اهمیت دهند هاي ارزندهمالك

رسد مشکالتی که در افراد با دلبستگی به نظر می) 1391(ن بشارت و همکاراهمسو با پژوهش  ،همچنین   

هاي مالك ،شود که این افراد در امر انتخاب همسراضطرابی وجود دارد مانع از این می -اجتنابی و دوسوگرا

هاي فرعی و غیر ضروري كگرایی و عینی را مد نظر قرار بدهند و احتماال این افراد مالوظیفه شناسی، برون

  .گیرندانتخاب همسر را در نظر می

مطرح شد  سوال اولهاي انتخاب همسر توسط تنظیم هیجان، همانطور که در در مورد پیش بینی مالك   

         از یکی ازدواج مورد در فرد کلی هايو مالك هاارزش همان یا معیار انتخاب که باید گفت از آنجا

بزرگی، نوري و جان( دارد نیز و بویی احساسی رنگ که است خویش زندگی در عرصه فرد مهم هايانتخاب

. باشدبا تنظیم هیجان میازدواج و انتخاب همسر افراد مجرد ، بنابراین تفوق و برتري در معیارهاي )1390

فرد شود که میي هوش هیجانی است باعث هارسد تنظیم هیجانات که یکی از مولفهبه نظر می ،در مجموع

دور . نشان دهدواکنش  ،و سازگار با موقعیت نددر مواقع حساس به خوبی بتواند هیجانات خود را کنترل ک

هاي افرادي با چنین خصوصیاتی در انتخاب همسر دقت بیشتري داشته باشند و مالكاز انتظار نیست که 

  .رار دهندانتخاب همسر مد نظر قگرایی و عینی را در ه شناسی، برونوظیف

  

  ي انتخاب همسر با هم تفاوت دارند؟هامردان و زنان از لحاظ مالكآیا 

میانگین گروه  مستقل جهت مقایسه tنتایج آزمون . ولفه وظیفه شناسی تفاوت وجود داشتاز لحاظ مبله،    

اظ مالك هاي انتخاب همسر پژوهش کنونی نشان داد که دو گروه فقط از لحمردان و زنان از لحاظ مالك

       عامل  .داشتندبا هم تفاوت معنادار  -مقدمه توضیح داده شد رکه د -شناسیانتخاب همسر وظیفه

با اعتماد به نفس، وظیفه شناس، بالغ و پخته، قابل اعتماد، صفات شناسی مالك انتخاب همسر شامل وظیفه

ه پیشرفت، مرتب و منظم، منطقی، باهوش و زیرك، توانا در کسب درآمد، داراي ثبات رأي، داراي انگیز
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رسد صفاتی فردي، باشد که به نظر میمستقل، دین دار، مسئله گشا، وفادار و متعهد، موفق و کارآمد می

میانگین بیشتري نسبت به مردان  ،که زنان در این مالك پژوهش کنونی نشان داد. باشنددرونی و ذهنی می

 براي مثال( هاي جنسی در انتخاب همسر را نشان دادندکه تفاوتهاي پیشین با پژوهش این نتیجه. داشتند

باس و ؛ 1386 عابدي، از ؛ نقل1994، 5و مکگرو 4؛ گرینلز1989، 3؛ تاون سند1998، 2؛ بم1998، 1سانتراك

؛ 2002؛ ایگلی و وود، 1999؛ ایگلی و وود، 1993؛ باس و اشمیت، 1993؛ کنریک و تروست، 1986بارنس، 

 ،همچنین. بود سازگار )2003؛ اشمیت، 1993 ؛1989باس، ؛ 1998پروین و کوپر، ویرایش به  1998باس، 

اثر تفاوت جنس در مالك هاي انتخاب همسر همسو بود که ) 2005( 7و تیمن 6این نتیجه با نتایج باداهداه

این . تبیین کرددهی دیدگاه نقش اجتماعی افزایش-توان این یافته را با الگوي سودمنديمی. را نشان دادند

باشد که تفاوت معنادار بین دو جنس در این عامل در جهت تایید نظریه نقش اجتماعی و دیدگاه تکاملی می

کسب در آمد در (هاي جنسی و مسئولیت والدینی آنها هاي انتخاب همسر را تحت تاثیر جنس و نقشمالك

  .دداننمی) باشدشناسی میهاي مالك وظیفهمردان که از مولفه

با توجه . لذا تعمیم نتایج با محدودیت همراه است .بود 22-18 هامحدوده سنی آزمودنی ،در این پژوهش   

سال به صورت جدي در مورد ازدواج فکر نکرده  22تا  18به اینکه سن ازدواج باال رفته است و شاید گروه 

ه در گروه گردد پژوهشی مشابمی باشد، پیشنهادگیري میتازه هویت در حال شکل ،و امروزه در این سن

همچنین با توجه به اینکه پژوهشگر در جستجویی که انجام داد به تحقیقی در مورد . سنی باالتر انجام گردد

هاي انتخاب همسر دست نیافت، لذا در زمینه ادبیات هیجان با مالكهاي دلبستگی و تنظیمرابطه سبک

  .محدودیت و خالء بسیار وجود داشت هاي دیگرتحقیق و امکان مقایسه با پژوهش

 .به کار برده شده است) هیجانهاي دلبستگی و تنظیمسبک(فردي متغیرهاي درون ،در این پژوهش   

هیجان هاي مقابله اي در کنار تنظیمتري مثل صفات شخصیت و سبکفردي باثباتبررسی متغیرهاي درون

فقط  ،همچنین در این پژوهش. نتخاب همسر را تبیین نمایدهاي اتواند میزان بیشتري از واریانس مالكمی

اي خارج از گردد پژوهش در حوزهپیشنهاد می قرار گرفتند کهبررسی مورد افراد دانشجوي دوره کارشناسی 

شود پیشنهاد می .تعمیم بیشتر به جامعه فراهم گرددتر نیز مطالعه شود تا قابلیت اي وسیعدانشگاه و با نمونه

رسد متفاوت که به نظر می(هاي افراد متاهل، قبل از ازدواجشان و بعد از ازدواج اي دیگر مالكمطالعهدر 

  .بررسی گردد) شوند

                                                           
1 Santrock 
2 Bem 
3 Townsend 
4 Greenlees 
5 McGrew 
6 Badahdah 
7 Tiemann 
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هاي هاي دلبستگی و قدرت تنظیم هیجان افراد، مالكتوان با تعیین سبکهاي قبل از ازدواج میدر مشاوره  

هایی داد تا در زندگی رضایت و ها و آگاهیآموزش ،بینی کرد و در صورت نیازانتخاب همسرشان را پیش

 مهمترین عنوان به دلبستگی که معتقدند شناسانروان که آنجایی از .اي داشته باشندسازگاري قابل مالحظه

 ؛دهیم سوق دلبستگی ایمن سبک به را آنها که کنیم تالش شود،می محسوب هاشخصیتی انسان هايویژگی

 به نسبت نگرش و در انتخاب همسر و می دهد افزایش را روانی بهداشت با امنیت، توام دلبستگی که چرا

هاي تنظیم هیجان به شناساندن راه. دارد چشمگیري تأثیر تعارض و رضایت زناشویی حل مهارت ازدواج،

تواند احساس امنیت چرا که تنظیم هیجان، صرف نظر از چگونگی کسب آن، می افراد نیز ضروري است،

  .بیشتري را براي فرد فراهم کندخلقی 

ترین مزیت هوش قابل آموزش دادن است و حتی مهم ،اند که هوش هیجانیاکثر محققان ادعا کرده   

توانند یاد گرفته هاي هیجانی اساسی، میدانند که قابلیتهیجانی در برابر هوش شناختی را این نکته می

اقدام به یادگیري و بهبود هوش هیجانی جهت درمانی وانکز مشاوره و رامرمراجعه به  ،بنابراین .شوند

  .شودپیشنهاد می
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One of the important issues in the life of any one is the mate selection. Mate 
selection and the criteria related to it, as a fundamental factor in creating a warm 
and friendly atmosphere that underlie the growth and the development of 
society, have special importance. Given the importance of the issue, the 
objective of this research was to study the relationship between attachment 
styles and emotion regulation with mate selection among Kharazmi University 
single students. 
This was a correlation study. The research society was all male and female 
students graduate BS, Kharazmi University of Tehran (93-92 academic year, a 
total of 5160 students). The sample of 250 people (125 male, 125 female) were 
selected by using multi-stage cluster sampling method. Then they completed 
Adult Attachment Style questionnaire, Emotional Regulation subscale and Mate 
Selection questionnaire. Data analysis, in both descriptive and inferential 
statistics, was performed using Pearson correlation, Stepwise regression and 
Independent T-test. 
Results showed emotion regulation and secure attachment style had a significant 
positive correlation with components of mate selection including 
conscientiousness, extraversion and objectivity. Also, results of stepwise 
regression showed that emotion regulation and ambivalent attachment style can 
explain 23 percent of variance of conscientiousness of mate selection; Emotion 
regulation, anxious-ambivalent and avoidant attachment styles can explain 25 
percent of variance of   extraversion of mate selection, and anxious-ambivalent, 
avoidant and secure attachment styles can explain 17 percent of variance of 
objectivity of mate selection. The results of t-test showed that the two groups of 
male and female are different in conscientiousness of mate selection. 
 In conclusion, These results can be used in premarital consultation with 
determining attachment style and emotion regulation in order to predict their 
mate selection criteria. 
 
Keywords: Attachment Styles, Emotion Regulation, Mate Selection Criteria 
and Single students 


