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 خالصه 

 میانجي دلبستگي با نقشهای سبک براساس زناشويي تعارضات يابي هدف پژوهش حاضر مدل مقدمه:

 طالق بود. آستانه در زنان در اولیه ناسازگارهای طرحوارههای حیطه

ات از نوع مطالعه همبستگي بود. جامعه آماری زنان دارای تعارض روش پژوهش توصیفي و کار:روش

به مراکز مشاوره خانواده  1399زناشويي درآستانه طالق شهر تهران بود که در بازه زماني ارديبهشت تا آبان 

بود و حجم نمونه بر ای گیری تصادفي چند مرحلهمنطقه سه شهر تهران مراجعه کرده بودند. روش نمونه

 نفر تعیین شد. G Power 440افزار آماری اساس نرم

ی اواسطههای دلبستگي با نقش بیني تعارضات زناشويي براساس سبکاری پیشمدل ساخت نتایج:

 بین از .های ناسازگار اولیه در زنان درآستانه طالق از برازش مطلوبي برخوردار استطرحوارههای حیطه

 جهت مندی و بريدگي و طرد حوزه طريق از اجتنابي دلبستگي سبک فقط دلبستگيهای سبک

 حوزه طريق از دوسوگرا دلبستگي سبک و گذاردمي تأثیر زناشويي تعارض بر اولیه زگارناساهای طرحواره

های دلبستگي ناايمن اجتنابي/ . همچنین بین سبک.گذاردمي تأثیر زناشويي تعارض بر بزنگي گوش

گرداني و عملكرد مختل، های ناسازگار اولیه حوزه بريدگي و طرد، خوددوسوگرا و طرحواره

داری مندی، گوش به زنگي بیش از حد و بازداری رابطه مثبت و معناای مختل، ديگر جهتهمحدوديت

 های ناسازگار اولیه رابطه منفي و معكوس وجود دارد.وجود دارد، اما بین سبک دلبستگي ايمن و طرحواره

کمک  به ايجاد راهكارهايي برای تغییر در شناخت و افكار افرادها شناخت طرحواره: گیرینتیجه

 گردد.ميکند و از طريق بهبود روابط باعث رضايت زناشويي مي

 و زنان در آستانه طالق. های ناسازگار اولیهدلبستگي، طرحواره هایسبکزناشويي،  تعارضاتکلمات کلیدی: 

 

 .باشداين مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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 مقدمه
سالمت خانواده تأثیر سالمت جامعه به طور مستقیم از 

. (1394 طالئیان، و زهراکار داورنیا، شاکرمي،)پذيردمي

نهاد اجتماعي است که ترين ترين و ابتداييميخانواده قدي

 خانواده رشد و گیریشكل گذارد. اساسميانسان به آن پا 

 عنوان تعارض به(. 2014 تولورانلكي،)است زوجین یرابطه

 دارای هایزوج بین اده دريكي از عوامل فروپاشي خانو

 شودمي گرفته نظر در متضاد باورهای و هاديدگاه عاليق،

 خانواده شناسيروان در .(2011کوهن، و ديوالت اسرانگ،)

 مورد بسیار حوزه تعارض بین زوجین اين هایپژوهش و

(. پاروت و 2015است)گاتمن و گاتمن،  گرفته قرار تأکید

تعارض  (2011ارانش )( و استرانگ و همك2016پاروت)

گاتمن و  .اندکردهزناشويي را يكي از داليل طالق گزارش 

( تعارضات زناشويي را به دو نوع قابل حل و 2015گاتمن )

کنند. تعارضات قابل حل همانطور که يمغیرقابل حا تقسیم 

آيد در خالل زندگي قابل حل است، اما يماز نام آن بر 

شه بخشي از زندگي افراد تعارضات غیر قابل حل برای همی

(. تعارض و اختالف 2011شوند)استرانگ و همكاران، يم

رساند ميبین زوجین به وحدت و يكپارچگي خانواده آسیب 

و باعث بروز نفاق، پرخاشگری، ستیزه جويي و سرانجام به 

(. با 2013انجامد)وارينگ، مياضمحالل و زوال خانواده 

یزان تعارضات بین زوجین، توجه به دنیای امروز و افزايش م

ها تواند به برطرف شدن آنميها شناسايي علت تعارض

اساسي که در زمینه تعارضات های کمک کند. يكي از علت

کارکرد  يدرک چگونگ یبرا يعنوان چارچوببهزناشويي 

 هایسبک، روابط بزرگساالن مورد استفاده قرار گرفته است

  است. 1دلبستگي
 يدلبستگ ي؛دلبستگ سبکسه نوع ؛ يدلبستگ هينظر طبق

 يدلبستگ و داريناپا ياجتناب يدلبستگ من،يا

(. 1996 درمن،ي)ور وجود دارددايناپا یدوسوگرا/ياضطراب

سالم،  ينظر سالمت روان ازافراد دارای سبک دلبستگي ايمن؛ 

                                                           
1.Attachment Style 

گرم و مستقل، پاسخگو به ارتباطات و  یفرد نیدر روابط ب

افراد دارای (. 1395 ،يمي)کرندهست گرانيو د طیاعتماد به مح

د و نندار مانهیبه روابط صمنیازی  ياجتناب يدلبستگسبک 

افراد دارای سبک (. 1996 درمن،يد )وندار تیمیترس از صم

در مورد خود  يفیعض یالگوها از ياضطراب يدلبستگ

هستند و ه شدن يا رها شدن ، نگران دوست نداشتبرخوردارند

 يعاطف اتیو تجربيافتن خاطر  نانیدارند به دنبال اطم ليتما

(. يكي از عوامل ديگری که در 1395هستند)کريمي،  يمنف

دلبستگي بر روی روابط افراد با هم تأثیر های کنار سبک

 است. 2اولیه ناسازگار هایطرحواره دارندکهگذارد، يم
که در  استمدت ثابت و طوالني یالگو کيطرحواره  

. ابدييادامه م يو تا بزرگسال شوديم جاديا يدوران کودک

هستند )به نقل از بک،  يساختار شناخت نيترقیعم طرحواره

بر نگرش افراد نسبت به خود و ( که 2009 تز،ي؛ سو1990

( و يانگ، 2018راتر) .دنگذاريم ریاطرافشان تأث یایدن

 هایطرحوارهدارند که مي( بیان 2003کالسكو و ويشار)

ای شكننده خود شناختي و هیجاني ایالگوه اولیه ناسازگار

 تكرار زندگي سرتاسر در و آغاز رشد جريان در که هستند

تعارضات زناشويي تأثیر مثبت دارند.  شوند و بر بروزمي

ه حوزه ارائه کرد 5در  طرحواره ی ناسازگار اولیه را 18 انگي

 حوزه دوم طرد، و بريدگي حوزه ی اولیه مربوط به. است

 در اختالل حوزه سومو عملكرد،  رليخودکنت کاهش

پنجم حوزه و  یرگی جهت حوزه چهارم ،گذاری تمحدودي

معرفي کرده  از حد شیب بازداری و بزنگي گوش

( در 2010گرونرت) و موره (.  پولیمنت،1988است)يانگ، 

، دلبستگي شخصیتي ويژگیهاینشان دادند که  پژوهشي 

 تعارضات زناشويي بروز در ناسازگارهای طرحواره و ناايمن

پژوهشي  ( در2009)گوردیف و اولدربک تاثیرگذار است.

 درجه ناايمن دلبستگي سطح دارای افراد که نشان دادند

؛ از طرفي داشتند را ناسازگارهای طرحواره از بیشتری

 و تیمیصم شامل مثبت يارتباط یهایژگيو با من،يا يدلبستگ

2.Early Maladaptive Schemas 
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پژوهشي  در (2017) مكدمورت ی در ارتباط است.خرسند

 تیمحروم ،یبدرفتاری/اعتماد يب طرحوارهنشان داد که 

 با يناکاف يخودانضباط و يمنش بزرگ استحقاق ،يجانیه

ارتباط  در میان زوجین عاشقانه روابط از تيرضا کاهش

 عبدالملكي، ؛ به نقل از سرخابي1987شیور ) وهازن دارد.

 یهاسبکنشان دادند که  (1400 بهبودی، و فرد ایدوکانه

دارد. بر عهده  ييزناشو تيرضا در یانقش عمده يدلبستگ

و دوسوگرا،  ياجتناب من،ياهای دلبستگي با سبکافراد 

عواطف و پردازش  میتنظ یرا برا يکامالً متفاوت یراهبردها

 واال، (. بوک2018)راتر، برنديکار م بههیجاني اطالعات 

در  منفيهای ( نشان دادند که هیجان2005زدانیوک) و سوبین

و اختالل در  یردرگی و خشونت زوجین به هایتعامل

 .انجامدمي يجنس ردعملك
 و است ضروری زندگي ادامۀ برای زناشويي رضايت داشتن

 است بهتر پس هست نیز آموختني آن روش و راه طرفي از

 زمان در آن الزم هایمهارت و گردد فراهم آن هایزمینه

 را پژوهش اين نتايج. شود داده آموزش افراد به مناسب

 شرح اين بهميعل و نظری دستاوردهای قالب در توانمي

 به تواند؛مي پژوهش اين نتايج نظری، سطح در. کرد مطرح

 کمک زناشويي تعارضات بر تأثیرگذار عوامل بهتر شناخت

 هاینظريه سپس کند، توجه پیشین هایپژوهش نتايج به کند،

 و زناشويي تعارضات و طفيعا پیوندهای رابطه به مربوط

 در هاهیجان و عواطف تنظیم راهبردهای جايگاه و اهمیت

 بتواند تا نمايد تأيید را زوجین روابط متغیرها، اين با رابطه

 از غیر به که سازد، مطرح را جديدی هایفرضیه و هاپرسش

 توانندمي ديگری متغیرهای چه اولیه، ناسازگار هایطرحواره

 تعارضات و دلبستگي هایسبک بین رابطه در ایواسطه نقش

 در تواندمي حاضر پژوهش هایيافته. باشند داشته زناشويي

 کاهش سبب شود، خانوادگي روابط تصحیح مبنای جامعه

 آستانه در زنان فرهنگي سطح ارتقای با زناشويي تعارضات

 دلبستگي، هایسبک و هاطرحواره بر تمرکز با گردد تا طالق

 شناسايي باعث و دهد افزايش را زنان در شوييزنا رضايت

 و دلبستگي هایسبک اساس بر سازمشكل هایحوزه

 و مشاوران راهگشای تا شود، اولیه ناسازگار هایطرحواره

 آستانه در زنان در زناشويي تعارضات حل برای درمانگران

گردد با توجه به مطالب بیان شده هدف پژوهش حاضر  طالق

دلبستگي با های سبکآيا ع است که بررسي اين موضو

ناسازگار اولیه در زنان های طرحوارههای میانجیگری حیطه

تواند تعارضات زناشويي را پیش بیني مي در آستانه طالق

 کند؟

 
 کار روش

روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه 

توصیفي، از نوع مطالعه همبستگي چند  هادادهگردآوری 

ز معادالت ساختاری استفاده شده است؛ متغیری است که ا

جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیۀ زنان در آستانه طالق 

به مراکز شورای  1399منطقه سه شهر تهران بود که در سال 

. روش اندنمودهتهران مراجعه  3حل اختالف خانواده منطقه 

ی در اخوشهنمونه گیری در اين پژوهش به شیوه تصادفي 

نفر انتخاب  210ه اين صورت و از هر مرکز دسترس بود، ب

ای بود چندمرحله تصادفي بصورت گیری نمونه شدند. روش

که از بین هفت مرکز شورای حل اختالف خانواده در منطقه 

 سه شهر تهران به صورت تصادفي سه مرکز انتخاب و حجم

 توجه با و( نفر 420) G Power آماری افزار نرم براساس نمونه

 نفر 450 نمونه تعداد هاآزمودني افت درصد 20 احتمال به

پرسشنامه به  10ها، آوری دادهشد که پس از جمع انتخاب

داليل مخدوش بودن و ناقص بود کنار گذاشته شد و در 

 به ورود معیارهای. پرسشنامه تجزيه و تحلیل شد 440نهايت 

 سني محدوده مشترک، زندگي سال دو حداقل شامل پژوهش

 داشتن ديپلم، حداقل تحصیلي مدرک ال،س 40 تا 25

 داشتن خروج معیارهای زناشويي، مشكالت و هاتعارض

 مصرف سوء حاد، و مشهود رواني و جسماني هایبیماری

 يا آموزشي درماني، برنامه زمانهم دريافت و مواد

 نتايج بر  هابرنامه اين احتمالي تأثیر حذف برای دارودرماني

 .بود پژوهش اين
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 اندازه گیری  ابزار

 تعارضات پرسشنامهرسشنامه تعارضات زناشویی: پ-1

سنجیدن  برای که است سؤالي 42 ابزار يک زناشويي

 (1379) سال در ثنايي و براتي توسط زناشويي تعارضات

تعارضات  از بُعد هفت پرسشنامه اين است؛ شده ساخته

 همكاری، کاهش: از اند عبارت که سنجدمي را زناشويي

 هیجاني، افزايش های واکنش افزايش جنسي، ابطهر کاهش

 با فردی رابطه افزايش فرزندان، يا فرزند حمايت جلب

 با خويشاوندان خانوادگي رابطه کاهش خود، خويشاوند

 ره برای .يكديگر از مالي امور کردن جدا دوستان، و همسر

 5 تا 1 تناسب و به شده است گرفته نظر در گزينه پنج سؤال

 کل نمره است؛ حداکثر شده داده اختصاص نهاآ به نمره

پايايي کل اين  .است 42آن  حداقل و 210 پرسشنامه

وسط ت 52/0برابر با  (1379پرسشنامه توسط براتي و ثنايي )

 رحاض پژوهش به دست آمد. در 95/0( برابر با 1387بشكار )

 به دست آمد. 78/0 کرونباخ آلفای ضريب

 18 پرسشنامه اين .3نبزرگساالپرسشنامه دلبستگی . 2

 و شد تهیه 1990 سال در ريد و کالینز توسط عبارتي

 در را آزمودني صمیمانه رابطه سبک و ارتباطي هایمهارت

 اساس بر اینمره سؤال هر به. کندمي ارزيابي لیكرتي طیف

 اين. گیردمي تعلق 5= موافقم کامالً و 1= مخالفم کامالً

 اجتنابي ايمن، دلبستگي دلبستگي سبک؛ سبک سه پرسشنامه

 برای را کرونباخ آلفای میزان اضطرابي دارد.  دلبستگي و

 دانشجويان از اینمونه در اضطرابي و اجتنابي ايمن، دلبستگي

 در و 85/0 و 78/0 ،81/0 با برابر ترتیب به هاآن توسط

 ،68/0 با برابر ترتیب به( 1396) همكاران وميهاش پژوهش

 ضريب حاضر پژوهش در. است شده گزارش 78/0 و 70/0

 ،78/0 ايمن دلبستگي سبک برای ابزار اين کرونباخ آلفای

 .آمد دست به 77/0 اضطرابي و 72/0 اجتنابي

 اين. 4های ناسازگار اولیه. پرسشنامه طرحواره3

 ، ساخته شده و شامل1998يانگ  عبارتي توسط 75 پرسشنامه

                                                           
3. Attachment Style Questionnaire 

 ایدرجه 5 لیكرت طیف در است که ایطرحواره حوزه 5

 1 من= درباره غلط کامالً تا 5 من= درباره درست کامالً از

شود؛ در اين پژوهش تنها سئواالت حوزه ارزيابي مي

 و 25تا  1 هایسؤال که با ای بريدگي/طردطرحواره

مورد  45تا  25 هایسؤال با مختل خودگرداني/عملكرد

( 2001) انیو هن رييوالر، م قرار گرفت. سنجش و ارزيابي

 کرونباخ آلفای ضريب های بريدگي/طردحوزه تمام برای

و برای خودگرداني/عملكرد مختل ضريب آلفای  83/0

خراساني  کردند. گزارش مطلوبي روايي و 80/0 کرونباخ

 طرحواره کوتاه پرسشنامه ( نسخه1398زاده و همكاران )

 ضريب و اجرا نفر از دانشجويان 420 مورد در را يانگ

 آلفای ضريب محاسبه طريق را از پرسشنامه يدرون همساني

بريدگي/طرد و  هایحوزه برای کرونباخ

 82/0و  93/0ترتیب  به مختل را خودگرداني/عملكرد

گزارش کرد. در پژوهش حاضر نیز ضريب آلفای کرونباخ 

و خودگرداني/عملكرد مختل  84/0بريدگي/طرد  حوزه برای

 به دست آمد. 86/0

ب شدن طرح رساله توسط معاونت پس از مصوشیوه اجرا. 

 پژوهشي دانشگاه، و با هماهنگي و کسب مجوز از مسئوالن

مراکز شورای حل اختالف خانواده و با کسب رضايت و 

در بازه ها تمايل به همكاری زنان در استانه طالق، پرسشنامه

آوری تكمیل شد. پس از جمع 1399زماني ارديبهشت تا آبان 

و لیزرل  26 خهنس SPSSز نرم افزار ا ها با استفادهداده

LISREL   از روش ضرايب همبستگي و معادالت ساختاری

 تحلیل نتايج استفاده شد.جهت تجزيه و 
 

 نتایج
 46سال،  30تا  25درصد از زنان متأهل بین  33دامنه سني 

سال قرار  40تا  36درصد بین  21سال  و  35تا  31بین  درصد

فرزند و  1درصد دارای  50، درصد بدون فرزند 44داشت و 

درصد  44درصد شاغل و  56فرزند بودند.  2درصد دارای  6

درصد  32سال،  5تا  1درصد بین  51و  مدت تأهل  دارخانه

4. Early Maladaptive Schemas Questionnaire 
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سال و میزان  10بیش از  درصد 17سال و  10تا  5بین 

 درصد 40درصد فوق ديپلم،  28درصد ديپلم،  19تحصیالت 

 1ارشد بود. در جدول درصد کارشناسي  13کارشناسي و 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ذکر شده است. 
 

 ی توصیفي متغیرهای پژوهشهاشاخصجدول  .1جدول 

 

 هاگروهمفروضه نرمال بودن توزيع متغیرها در . 2جدول
های طرحواره

 ناسازگار
تعارضات 

 زناشويي
دلبستگي 

 دوسوگرا
دلبستگي 

 ايمن
دلبستگي 

 اجتنابي
K-S  سطح

معني 

 داری

K-

S 
 سطح

 معني

 داری

K-S سطح 

 معني

 داری

K-

S 
 سطح

 معني

 داری

K-S سطح 

 معني

 داری

935/0 351/0 01/1 457/0 897/0 675/0 14/1 58/0 700/0 89/0 

 

دهد تمام متغیرهای پژوهش از توزيع نرمال مينشان  2جدول 

های برخوردار بوده اند. به منظور بررسي نقش میانجي حوزه

تگي و تعارضات دلبسهای طرحواره ناسازگار اولیه بین سبک

 زناشويي از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد.

 ساختاری مدل برازندگي هایمشخصه . 3جدول

مقدار مشاهده  شاخص برازندگي

 شده 

مناسب/نامناسب 

 بودن
CMIN/DF 

)شاخص کای اسكوئر بهنجای يا 

 نسبي(

 مناسب بودن مدل 23/2

RMR 
 باقي مربعات میانگین دوم ريشه)

 (مانده

مدل تقريباً مناسب  078/0

 است

RMSEA  
 مجذورات میانگین دوم ريشه)

 (تقريبي خطای

 مناسب بودن مدل 058/0

CFI 
 (برازش تطبیقي شاخص) 

 مناسب بودن مدل 87/0

IFI 
 (برازش افزايشي شاخص) 

 مناسب بودن مدل 88/0

 

 يشافزاي برازش شاخص و 87/0 يقیشاخص برازش تطب جهینت

دهنده مناسب و قابل قبول بودن مد که نشانبه دست آ 88/0

 یمربعات خطا نیانگیدوم م شهير نیمدل است. همچن

 نیانگیدوم م شهيو ر 058/0 باًيمجذور خطا تقر نیانگیم

است که  078/0برابر با  RMR اي ماندهیمربعات مجذورات باق

دهنده برازش خوب و قابل قبول است. از نشان يينما ريقادم

است که  CMIN/DF 2.233مقدار  ،مدل درنهايت

 دهنده تناسب مدل است.نشان

 
 

 متغیرها میانگین انحراف استاندارد

 تعارضات زناشويي 6/95 33/16

 کاهش همكاری 9/12 15/3

 کاهش رابطه جنسي 3/10 34/3

 واکنش هیجاني 7/15 53/4

 جلب حمايت فرزندان 3/11 27/3

 رابطه با خويشاوندان خود 1/15 23/3

 رابطه با خويشاوندان همسر 17/13 27/4

 جدايي امور مالي 0/17 90/3
3.26 6/21  سبک ناايمن 

30/3  8/19  سبک اجتنابي 

53/4  9/19  سبک دوسوگرا 

56/9  31/38  بريدگي و طرد 

7/10  7/34  خودگرداني و عملكرد مختل 

56/7  5/34  محدوديت مختل 

42/12  2/44 مندیديگر جهت   

23/10  1/38  گوش به زندگي بیش از حد 



 

 انهمکارو   فت عدل پرورع                    مدل یابی تعارضات زناشویی براساس سبک های دلبستگی: نقش میانجی حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان در آستانه طالق -208

 
 

 های ناسازگار اولیهطرحوارههای دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا از طريق حیطه هایسبکمدل ساختاری برای بررسي اثرات غیرمستقیم  . 1نمودار

 
دلبستگي های از بین سبک کهدهد مينشان  1نتايج نمودار 

دلبستگي اجتنابي از طريق حوزه طرد و بريدگي فقط سبک 

ناسازگار اولیه بر های و جبران افراطي و سرکوب طرحواره

گذارد و سبک دلبستگي دوسوگرا ميتعارض زناشويي تأثیر 

از طريق حوزه گوش بزنگي افراطي و بازداری بر تعارض 

 يسبک دلبستگگذارد. اثر غیر مستقیم ميزناشويي تأثیر 

طريق حوزه طرد و بريدگي و جبران افراطي و  از ياجتناب

ه است. اثر غیر مستقیم بود 03/0 سرکوب بر تعارض زناشويي

سبک دلبستگي دوسوگرا از طريق حوزه گوش به زنگي 

 بوده است. از 016/0افراطي و بازداری بر تعارض زناشويي 

 طرد، و بريدگي حوزه و اولیه ناسازگار هایطرحواره بین

 ديگر مختل، هایمحدوديت مختل، عملكرد و گردانيخود

 رابطه زناشويي تعارضات با زنگي به گوش و مندیجهت

 هایسبک بین همچنین. دارد وجود معناداری و مثبت

 ناسازگار هایطرحواره و دوسوگرا /اجتنابي ناايمن دلبستگي

 مختل، عملكرد و گردانيخود طرد، و بريدگي حوزه اولیه

 زنگي به گوش مندی،جهت يگرد مختل، هایمحدوديت

 اما دارد، وجود داریمعنا و مثبت رابطه بازداری و حد از بیش

 اولیه ناسازگار هایطرحواره و ايمن دلبستگي سبک بین

 .دارد وجود معكوس و منفي رابطه

 

 گیریبحث و نتیجه
 براساس زناشويي تعارضات يابي مدل حاضر پژوهش هدف

های طرحوارههای حیطه جيمیان نقش با دلبستگيهای سبک

 بود. نتايج نشان داد طالق آستانه در زنان در اولیه ناسازگار

 براساس زناشويي تعارضات بینيپیش ساختاری مدل

های حیطه ایواسطه نقش با دلبستگي هایسبک

 از طالق درآستانه زنان در اولیه ناسازگار هایطرحواره

 دلبستگيهای سبک بین از. است برخوردار مطلوبي برازش
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 و بريدگي و طرد حوزه طريق از اجتنابي دلبستگي سبک فقط

 تأثیر زناشويي تعارض بر اولیه ناسازگارهای طرحواره مندی جهت

 گوش حوزه طريق از دوسوگرا دلبستگي سبک و گذاردمي

 هایطرحواره بین از. گذاردمي تأثیر زناشويي تعارض بر بزنگي

 عملكرد و گردانيخود طرد، و گيبريد حوزه و اولیه ناسازگار

 زنگي به گوش و مندیجهت ديگر مختل، هایمحدوديت مختل،

 همچنین. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه زناشويي تعارضات با

 هایطرحواره و دوسوگرا /اجتنابي ناايمن دلبستگي هایسبک بین

 عملكرد و گردانيخود طرد، و بريدگي حوزه اولیه ناسازگار

 زنگي به گوش مندی،جهت ديگر مختل، هایمحدوديت ل،مخت

 بین اما دارد، وجود داریمعنا و مثبت رابطه بازداری و حد از بیش

 و منفي رابطه اولیه ناسازگار هایطرحواره و ايمن دلبستگي سبک

ی پژوهش گمبل و هاافتهبا ي هاافتهاين ي .دارد وجود معكوس

اللي، بختیاری سفر، (، ب1386) یدیحم(، 2005همكاران )

(، فاريابي و زارعي محمودآبادی 1395محمدی و محققي )

(، حاجي حیدری، اسمعیلي و 1394)مي(، رزاقي و اسال1394)

(، هاشمي، 1393(، ملک عسگر، موتابي و مظاهری )1394طالبي )

(، بلداجي، 1395) تافتگان(، 1396درتاج، سعدی پور و اسدزاده )

( عیسي نژاد و عزيزی 1392ان و يوسفي، )مرادی، مباشری، میرزائی

(، ام بي وايرر 2017)مي(، اسال2018(، الهیجي و بشارت )1393)

(، صفي پوريان، خادمي، خاک پور، سوداني و مهر آفريد 2017)

 ( همخواني دارد.2015(، اين رايت و فیتزگیبونر )2016)
راد اف توان بیان داشت که ميپژوهش حاضر های در تبیین يافته 

و  ياحساس راحت هاتیدر اکثر موقع منيا يسبک دلبستگ یدارا

و پاسخگو از همسر خود  يتيمثبت، حما ريو تصاو کننديم تیامن

آرامش و  تواننديم يبه سخت هيکه افراد دوسو يدارند، در حال

. استتر کنند. بگو سخت دایناآشنا پ یهاتیآرامش را در موقع

 بیترت نيز همسر در نوسان هستند. به او اجتناب ا دنیکش نیها بآن

ها فشار و سپس به پشت آن شونديم کيها به همسر خود نزدآن

 ريپذ بیدر برابر استرس آس يها را ازنظر اخالقو آن آورنديم

که مكمل اعتماد به نفس  گرانيبه د منيفرد ا کي. اعتماد کننديم

 يک دلبستگسب ی. افراد داراکنديکمک م زین گرانياوست، به د

دارند و در معرض  ييهستند، اعتماد به نفس باال تگريحما زین منيا

 دایمشكالت پ یبرا يمتفاوت یهاها راه حلخطر هستند. آن

 تیمیهستند و صم دوارتری، نسبت به عواقب اعمال خود امکننديم

خود با  بطاز روا جهیو در نت دهندينشان م یشتریب تیمیو صم

بیني تعارض پیش نهیدارند. در زم یترشیب تيهمسر خود رضا

گفت که عدم  توانيمضطرب م يدلبستگ قياز طر ييزناشو

افراد مضطرب است.  ياصل يژگيدو و گرانينفس و دبهاعتماد

استرس زا به فرد مضطرب  یهاتیعدم اعتماد به نفس در موقع

احساس حقارت و  بهکه منجر  دهديم يروان ياحساس درماندگ

 گرانياز د یباعث دور گراني. عدم اعتماد به دودشياضطراب م

گوشه  د،يشد يدلبستگ گر،يد ی. از سوشوديم تيو عدم حما

در لحظات شكست و بحران که از  يو واکنش عاطف یریگ

در  تواندياست، م منيناا يانواع دلبستگ یافراد دارا یهايژگيو

 تعارض و خصومت را از رابطه ک،یستماتیرابطه س کيچارچوب 

باعث  يدرون يو ناامن هايژگيو نيدو عضو حذف کند. ا نیب

کنند. با  یشتریب يتيکه از ازدواج خود احساس نارضا شوديم

افكار  تواننديمضطرب نم ينوع دلبستگ یافراد دارا نكهيتوجه به ا

ها با بگذارند، رابطه آن انیدر م گرانيو احساسات خود را با د

 يو ب یريپذ کيو باعث تحر است داريدرواقع ناپا همسرشان

شدن رابطه و کاهش ارتباطات، ضعف  رهیت ن،یزوج یاعتماد

. و به تبع آن شوديم تیمیارتباط، بخشش، کم بودن صم

 نيکه ا کنديفرض م يدلبستگ هينظر .نیزوج نیب ادياختالفات ز

 ينیهستند که توسط قوان يارتباط یهاوارهفعال طرح یهامدل

در تعامل هستند،  ياصل یهايمظاهر دلبستگ که با رندیگيشكل م

 يشناخت یهابا طرحواره يدلبستگ یهاکه مدل شوديو استنباط م

. و دمرتبط هستن گرانيمربوط به خود و د یباورها اي تريميقد

های . سبکردیگيقرار م ریو تأث ریتحت تأث یفرد نیروابط ب

دوران  اتیربناسازگار، تج یهاوارهو ظهور طرح هیاول يدلبستگ

به  ليکه تما دهند،يشكل م نیرا در روابط با مراقب يکودک

 تيرا تقو ييکه روابط زناشو يمنف یهاجانیبخشش و کنترل ه

 ي. در سبک دلبستگدهديم شيرا افزا ييزناشو تيو رضا کنديم

که  يو زمان کنندياجتناب مميیو صم مانهیشدت از روابط صمبه

و  کننديم یاخودآگاه از آن دورن کننديم تیمیاحساس صم

 .شوديم ييزناشو تيو رضا ييباعث کاهش رابطه زناشو
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افكار  تواننديدارند که نم ليتما يمضطرب اجتناب يانواع دلبستگ

به اشتراک بگذارند، درواقع  گرانيو احساسات خود را با د

دارند.  گرانيبا د یداريروابط ناپا يگفت که افراد اجتناب توانيم

ثابت و مشهود هستند و منجر به  یفرد نیباورها در روابط ب نيا

)پاسخ  ضیبا عدم تبع منيناا ياجتناب نوع. شونديم داريروابط پا

( رابطه مثبت )+( دارد. يعاطف ييجدا گران،ياختالط با د ،يعاطف

گفت که هم افراد  توانيم م،یکنيم لیرابطه را تحل نيا يوقت

 مداريمقابله عاطف یهااز روش يتنابو هم افراد اج دهيآموزش ند

احساسات فرد  برمنطق و عقل فرد  گري. به عبارت دبرنديسود م

گرفته  ياحساس یهابر اساس واکنش ماتیمسلط است و تصم

از مواجهه با مشكالت و  يانواع دلبستگ گريد ی. از سوشوديم

با  مانهیو از روابط صم کنندينشده اجتناب محل يمشكالت عاطف

 ييکه جدا یدر افراد هايژگيو ني. اکنندياجتناب م گرانيد

 تیاز اهم يحاک هاافتهي. شوديم دهيد زیدارند ن ييباال يعاطف

 نيا رايافراد خانواده است، ز هیکننده اولدگرگون یهاتجربه

دارند،  یبعد مانهیرابطه صم یریگدر شكلمينقش مه اتیتجرب

 تيبوون حما هيها با مسائل ازدواج که ازنظرو نحوه برخورد آن

 اورانمطالعات، درمانگران و مش نيا جي. بر اساس نتاکنديم

رفع تعارضات  یبرا یموثر یهاگام تواننديخانواده و ازدواج م

که در حال حاضر متأهل هستند بردارند و  يو کسان نیزوج نیب

از  يكي ايتعارض شوند. مشكل  دچار يممكن است در زندگ

 ني. ادیرا حل کن ديکه درخواست کمک دار یاخانواده یاعضا

 یندهايبرجسته کردن نقش فرآ ردرمانگران د یبرا ژهيبه و هاافتهي

 خواهد بود. دیمف ينسل نیانتقال ب
 يهای دلبستگسبک نیب یداريمطالعه ارتباط مثبت و معن نيا

و  یخودمختار یهاطرد، طرحواره یهادوسوگرا و حوزه منيناا

 دایپ ازحدشیب یزنگ زدن و بازدار یهاو حوزه ،یناکارآمد

با  منيا يهای دلبستگسبک نینشان داد که ب جيکرد. نتا

و زنگ  یعملكرداختالالت  ،يتيريهای طرد و خود مدطرحواره

وجود دارد.  یو معنادار يرابطه منف ازحدشیب یزدن و بازدار

، نسبت به کننديم فیتوص رصادقیکه خود را غ یدافرا ن،یهمچن

 هستند. رتريپذبیمرتبط با عدم اعتماد آس يتیشخص یهايژگيو

نخستین محدوديت مطالعه حاضر اين است که اين مطالعه روی 

تهران انجام شده است،  شهر سه منطقه خانواده مشاوره مراکز

ا رعايت بنابراين در خصوص تعمیم نتايج بايد جوانب احتیاط ر

 خودگزارشي هایمقیاس باتوجه به اينكهکرد. محدوديت ديگر 

 از استفاده پژوهشگران با شودمي استفاده شده است؛ پیشنهاد

برای بررسي  ناآشكار تكلیف نسخه چون ديگری هایمقیاس

پژوهش های براساس يافتهناسازگار اقدام کنند. های طرحواره

شود در ميواده توصیه روانشناسان و مشاوران خانحاضر به 

دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا و های جلسات خود به سبک

 و طردهای ناسازگار اولیه افراد خصوصا حوزههای طرحواره

 بزنگي توجه داشته باشند. مندی و گوش بريدگي، جهت
 

 اخالقی مالحظات
در اين پژوهش موازين اخالقي شامل اخذ رضايت آگاهانه، 

رازداری رعايت شد. همچنین زمان  تضمین حريم خصوصي و

ها، سؤالميها ضمن تأکید به تكمیل تماتكمیل پرسشنامه

در مورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه  کنندگانشرکت

ها اطمینان داده شد که اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 ماند و اين امر نیز کامالً رعايت شد.اطالعات محرمانه مي

 

 شکرتقدیر و ت
در مراکز شورای حل اختالف خانواده از همكاری مسئوالن 

کنندگان در شرکتميمنطقه سه شهرداری تهران و تما

 شود.پژوهش تشكر و قدرداني مي
 

 مشارکت نویسندگان
اين مقاله برگرفته از رساله دکتری نويسنده اول در رشته 

توسط  10830305950042با کد بود که ميروانشناسي عمو

واحد سنندج به ميت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمعاون

تصويب رسیده و به هزينه شخصي انجام شده است. در تدوين 

 اين مقاله همه نويسندگان نقش يكساني داشتند.
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 تعارض منافع
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 سبک دلبستگی پرسشنامه
کامالً 
نه مخالف  موافق موافق

کامالً  مخالفم نه موافق
 مخالفم

  سؤاالت 

 1 گران برايم آسان است.ايجاد ارتباط با دي 4 3 2 1 0

 2 دهم که به ديگران وابسته باشم.مشكل به خودم اجازه مي 0 1 2 3 4

 3 در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل واقعاً دوستم نداشته باشد. 0 1 2 3 4

من دوست دارم به ديگران نزديک شوم، ديگران به اندازه من تمايل  0 1 2 3 4
 ندارند.

4 

 5 ست دارم به ديگران متكي باشم.دو 4 3 2 1 0

 6 شوم.از اينكه کسي به من نزديک شود ناراحت نمي 0 1 2 3 4

 7 کنم وقتي به ديگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند.فكر مي 0 1 2 3 4

 8 از اينكه به مردم نزديک باشم راحت نیستم. 4 3 2 1 0

ابلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه در روابطم اغلب نگرانم طرف مق 0 1 2 3 4
 دهد.

9 

 10 ترسم افراد احساس ديگری داشته باشند.کنم، ميوقتي احساساتم بیان مي 0 1 2 3 4

پرسم آيا طرف مقابل واقعاً به من توجه در ارتباطاتم اغلب از خود مي 0 1 2 3 4
 دارد.

11 

 12 انه نزديک برقرار کنم.توانم با ديگران روابط دوستبه راحتي مي 0 1 2 3 4

 13 شوم.شود، عصبي ميميميوقتي کسي خیلي با من صمی 0 1 2 3 4

 14 ها در دسترس خواهند بود.دانم وقتي که ديگران نیاز داشته باشم، آنمي 0 1 2 3 4

 15 ترسم به من صدمه بزنند.خواهد به مردم نزديک شوم اما ميدلم مي 0 1 2 3 4

 16 کنم که مشكل است که آدم به ديگران کامالً اعتماد کند.مي فكر 4 3 2 1 0

 17 تر بشوند تا من احساس راحتي کنم.خواهند با من صمیمياغلب مردم مي 4 3 2 1 0

 18 مطمئن نیستم که بتوانم به افراد تكیه کنم هنگام نیاز در دسترس باشند. 4 3 2 1 0

 

 زگار اولیه یانگناساهای نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره
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 6 5 4 3 2 1 افتد.ميبرايم  باشدکهاغلب کسي را نداشتم تاحمايتم کند و عمیقاً نگران اتفاقاتي  1
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 6 5 4 3 2 1 ي، اين احساس نبوده برای فردی، شخص ويژه به شمار بیايم.زندگاوقاتدر بیشتر  3

اغلب اوقات کسي نبوده به در دل به من گوش دهد، يا احساس و نیازهای مرا درک  4
 کند.

1 2 3 4 5 6 

کسي مرا نصیحت و دانم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت ينموقتي که  5
 ed کند.يمراهنمايي 

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 ترسم مرا ترک کنند.يمچون  اموابستهمن به افراد نزديک خودم خیلي  6

 6 5 4 3 2 1 ها هستم.آن قدر به ديگران نیازمندم که نگران از دست دادن آن 7

 6 5 4 3 2 1 ا کنند.نگرانم از اينكه افرادی که به من نزديكند مرا ترک و ره 8

يوس مأکند، يمکنم کسي که برايم مهم است از من دوری يموقتي احساس  9
 شوم.يم
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ها را از خودم برخي اوقات آنقدر نگران هستم که مردم مرا ترک کنند که آن 10
 ab رانم.مي
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 6 5 4 3 2 1 ايه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.ترسم تمام سرميم 39
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 6 5 4 3 2 1 دهند.يمقادر نیستم از والدينم جدا شوم، کاری که هم سن و سالهايم انجام  41

من و والدينم تمايل داريم خود را بیش از حد در مشكالت زندگي يكديگر درگیر  42
 کنیم.
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ر برای و الدينم سخت است بدون داشتن احساس گناه، مسائل خصوصي را از يكديگ 43
 پنهان کتیم.
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توانم يک زندگي ينمکنند. يمکنم انگار والدينم در من زندگي يماحساس  44
 جداگانه داشته باشم.
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 Abstract 
Introduction: The aim of this study was to model marital conflicts based on 

attachment styles with the mediating role of early maladaptive schema domains in 

women on the verge of divorce. 

Materials and  Methods : The research method was descriptive and the type of 

study was correlational. The statistical population of women with marital conflicts was 

on the verge of divorce in Tehran, who had referred to family counseling centers in 

the third district of Tehran from May to November 2016. The sampling method was 

multi-stage and the sample size was determined based on G Power 440 statistical 

software. 

Results: The structural model of predicting marital conflicts based on attachment 

styles with the mediating role of areas of early maladaptive schemas in women on the 

verge of divorce has a good fit. Among the attachment styles, only the avoidant 

attachment style affects marital conflict through the domain of exclusion and 

orientation of early maladaptive schemas, and the ambivalent attachment style affects 

marital conflict through the domain of deafness. Also between insecure attachment 

styles. Avoidance / ambivalence and early maladaptive schemas in the field of cut and 

rejection, self-management and dysfunction, impaired constraints, other orientation, 

excessive ringing and inhibition, but there is a negative relationship between secure 

attachment style and early maladaptive schemas. There is a reverse. 

Conclusion: Knowing the schemas helps to create solutions to change people's 

cognition and thoughts and leads to marital satisfaction by improving relationships. 

Key words: Marital conflicts, Attachment Styles, Early maladaptive schemas, and 

women on the verge of divorce 
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