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 چکیده
گرايیی   های دلبستگی، کمال های زناشويی بر اساس سبک بینی تعارض هدف از پژوهش حاضر پیش

باشید.   . اين پژوهش از نوع توصیفی همبستگی میبودشهر بوشهر های ناسازگار در زوجین  و طرحواره
زوج  033داد. حجی  نمونیه شیام      حاضر را زوجین شهر بوشهر تشییی  میی   پژوهشآماری  ی جامعه

طیور   ای شهر بوشیهر بیه   کنندگان به مراکز مشاوره نفر مرد( بود، که از بین مراجعه 033نفر زن و  033)
هیای   اسیتاندارد تعیارض   ی هیا ببارتنید از پرسشینامه    آوری داده ای جمی  تصادفی انتخاب شدند. ابزاره

گرايیی مببیت و منفیی و     کمال ی استاندارد سبک دلبستگی بزرگساالن، پرسشنامه  ی زناشويی، پرسشنامه
هیای دلبسیتگی،    سیبک هیای آمیاری نشیان داد کیه      تحلی . باشد های ناسازگار می طرحواره ی پرسشنامه

هیای زناشیويی زوجیین     داری برای تعارض معنی ی کننده بینی های ناسازگار پیش رهگرايی و طرحوا کمال
های دلبستگی بیشیترين سیه  را در    باشند. ضرايب همبستگی حاص  ه  حاکی از اين بود که سبک می

هیای زناشیويی    های دلبستگی و تعیارض  بین سبکهمچنین  های زناشويی زوجین داشته است. تعارض
هیای   گرايی و طرحیواره  اداری مشاهده شد. بالوه بر آن، مشخص شد که بین کمالمعن ی زوجین رابطه

 معناداری وجود دارد. ی های زناشويی زوجین رابطه ناسازگار با تعارض
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 مقدمه
 يیک  بنیوان  بیه  و است برخوردار خاصی تقدس از دهخانوا تشیی  برای رسمی گام ازدواج

 داشیتن  مبی   متعیددی  بوامی   شود. می نگريسته آن به اجتمابی روانی زيستی چندبعدی پديده

 روابی   توافی   تحصیلی، وضعیت اجتمابی، طبقه ،باطفی رشد ،بقیدتی های زمینه در تشابهات

 زناشیويی  هیای  تعارض میزان در را مذهبی تشابه و ارتباطی های مهارت از برخورداری جنسی،

 و داشیتن  دوسیت  و مببت احساسات گیری شی  در زناشويی رضايت اند. دانسته مؤثر همسران

 ايین  بیر  میدار  هیجان درمانی زوج پیروان .دارد نقش فرزندان تربیت و داری خانه امور در تواف 

 بیرای  بايید  کیه  نید دار ريشیه  ها ن آ دلبستگی های سبک در آشفته های زوج مشیالت که باورند

 باطفی های پريشانی يابند. تغییر و پردازش بررسی، دوباره ها زوج میان امن باطفی پیوند ايجاد

 روانی های نابسامانی بلت ترين بمده مادری محرومیت اتفاق به کودکان، رفتاری های اختالل و

 قاب  های حدوديتم قبول طري  از آن در که است تعاملی نظام نوبی دلبستگی، شوند. می تلقی

 و شیناختی  زيست و ذاتی بنیادين، انگیزش نوبی دلبستگی .شود می ايجاد ايمنی احساس قبول،

 (.9339 ،0نولر و )فینی است ناپذير اجتناب يندیآفر

 هیای  سیبک  در آشیفته  های زوج مشیالت که باورند اين بر مدار هیجان درمانی زوج پیروان

 و بررسیی  دوبیاره  ها زوج میان امن باطفی پیوند ايجاد برای دباي که دارند ريشه ها ن آ دلبستگی

 بیر  و دهید  میی  شیی   را روابی   از فرد انتظارات دلبستگی های بازنمايی يابند. تغییر و پردازش

 احسیاس  اين .گذارند می اثر شوند می استرس دچار که هنگامی زندگیشان شريک با ها ن آ رفتار

 از ای چرخیه  در همسران برخی دارد امیان و است همراه اندک زناشويی رضايت با امنیت بدم

 .کننید  میی  حفی   را رضیايتی  نیا  و نیاايمنی  مزمن های احساس که شوند گرفتار منفی تعامالت

 قرار خوشايند نا ازدواج يک در ماندن باقی خطر در را همسران ناايمن دلبستگی سبک همچنین

 شیود.  بملیی  چنیین  بیه  منجر است ینمم ه  بش  شايستگی و شدن ترک از نگرانی .دهد می

 بلییه  کننید  تجربیه  را بیشیتری  منفیی  هیجیان  تیا  دارنید  گرايش تنها نه ايمن نا زندگی شرکای

 بیه  منجیر  خیود  ايین  کیه  کننید  میی  سیرکوب  ايمن شرکای از بیشتر رواب  در را يشانها هیجان

   (.9330 ،9برادبری و )داوي  شود می بیشتر تعارضات

                                                 
1. Fenney & Nuller  

2. Davilla & Bradbury  



 81 ...های  های زناشویی بر اساس سبک تعارض  بینی پیش

 ايجیاد  بیا  دلبسیتگی  رابطیه  شیدن  مختی   که است کرده بینی پیش حوضو به (0420) 0بالبی

 بیالبی  شید.  خواهید  شیناختی  روان اخیتالالت  به منجر کودک در ابتمادی بی و منتشر اضطراب

 آنیان  طیرف  از شدن پذيرفته به نسبت و باشد داشته ابتماد ديگران به انسان که زمانی گويد می

 تیری  مببیت  بواطی   داده، نشیان  بیشیتری  اشیتیاق  محی  در کاوش برای باشد، داشته اطمینان

 پشیتیار  و ابتییار  کیرده،  پافشیاری  مسئله ح  در بوده، برخوردار باالتری نفس بزت از داشته،

 او میورد  همیین  در اسیت.  برخوردار بیشتری باطفی و اجتمابی سازگاری از ببارتی به و دارد

 الزمیه  خیاص،  شیخص  يیک  با نشده قط  و اختصاصی دلبستگی پیوند يک که کند می تصريح

 سال  وری کنش بنای زير و پايه کودک در ايمنی تجربه و است فرد در غیرمرضی و سال  تحول

 دلبسیتگی  ايمنیی  زندگی، حساس دوره در در فرد تحول سالمت واق  در است. ذهنی و روانی

 کیرد.  جیه تو انید  يافته پرورش مؤسسات در که کودکانی های ناراحتی و ها اختالل به وی است.

 بمومیا   شوند، می بزرگ روزی شبانه مراقبت مراکز و ها شیرخوارگاه در که کودکانی دريافت وی

 ديگیران  بیا  ديرپیا  و صمیمانه رواب  برقراری در ناتوانی جمله از باطفی مشیالت از برخی به

 ریبرقیرا  فرصیت  زيیرا  نیستند، داشتن دوست به قادر کودکان اين بالبی نظر به شوند. می دچار

 داده نشیان  ها بررسی اند. نداشته زندگی ابتدای در او جانشین يا مادر با را محی  دلبستگی يک

 و مضطرب کنند، می شديد تنهايی احساس شوند، می طرد دلبسته فرد طرف از که کودکانی ،اند

 افسیردگی  و پارانويیا  جسمی، اختالالت دچار بیشتر و دارند پايین نفس بزت هستند، بصبانی

 بنیوان  تحیت  پژوهشی در (0040) سودانی و میالسی احمدی مهر، خجسته های يافته شوند. می

 بیه  زناشیويی  صمیمیت و ايمن نا دلبستگی های سبک بین رابطه در دينی تعهد کننده تعدي  نقش

 زناشیويی،  صیمیمیت  بیا  اضیطرابی  و اجتنیابی  دلبسیتگی  هیای  سبک بین که رسیدند نتیجه اين

 بیین  رابطیه  دينیی  تعهد که بود آن از حاکی نتايج همچنین دارد. وجود معنادار مببت همبستگی

 از يییی  گرايیی  کمیال  .کنید  نمیی  تعیدي   را زناشیويی  صمیمیت و اجتنابی دلبستگی های سبک

 توانیايی  تا دارند نیاز افراد همه .باشد مخرب و سازنده تواند می که است شخصیتی های ويژگی

 يابنید.  دسیت  خیود  کنونی رشد از فراتر رشدی به و کنند وفاشی ممین اندازه تا را خود بالقوه

 اسیت  ممیین  چنید  هر است. خودش بالقوه توانايی تحق  مسیر از حرکت افراد طبیعی گرايش

 شییوفا  و کمیال  بیه  رسییدن  البتیه  شیوند.  روروبی  واجتمابی محیطی موان  برخی اب راه اين در

                                                 
1. Bowlby  
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 اسیت  ارزشیمند  بسییار  خیود  خیودی  بیه  دفیر  بیالقوه  و نهفته های وتوانايی استعدادها ساختن

 توانید  میی  کیه  اسیت  شیناختی  پیردازش  نیوبی  ناسازگار اولیه های طرحواره (.0064 )رضوی،

 هیای  يافتیه  دهید.  قرار تأثیر تحت را زناشويی مختل  های موقعیت در افراد باطفی های واکنش

 مختلیی  ایهیی حییوزه دهیید مییی نشییان (0049) مشییهدی بهشییتی و زاده گییاط  ،آزادی ،امینییايی

 و بريیدگی  کیه   طیوری   به هستند زناشويی رضايت بینی پیش به قادر اولیه ناسازگار های طرحواره

 يانی،،  شیود.  میی  محسوب زناشويی نارضايتی کننده بینی پیش بهترين دانشجو های زوج در طرد

 بیین  معنیاداری  پوشیانی  هی   کیه  رسییدند  نتیجه اين به پژوهشی در (9330) 0ويشر و کالسیو

 .دارد وجیود  رنجیوری  روان ويیژه   بیه  شخصییت  باملی پنج مدل و اولیه ناسازگار ای حوارهطر

 بیاملی  پنج مدل شخصیتی ابعاد از فراتر و باال افسردگی های نشانه اولیه ناسازگار های طرحواره

 هیای  سیبک  بنوان تحت پژوهشی در (0449) 9لئونارد و سنچاک. کند می بینی پیش را شخصیت

 و زن کیه  رسییدند  نتیجیه  اين به کرده ازدواج تازه های زوج در زناشويی زگاریسا و دلبستگی

 سیبک  دارای کیه  زوجینیی  حیال  ايین  بیا  دارند. مشابه دلبستگی سبک با جفتی به تماي  شوهر

 سیازگاری  باشند ناايمن دلبستگی سبک دارای دو هر که زوجینی به نسبت باشند امن دلبستگی

 ناسیازگار  هیای  طرحیواره  بنیوان  تحت پژوهشی در (9336) انهمیار و 0کست  دارند. بیشتری

 اجتمیابی/  انیزوای  طیرح  کیه  رسییدند  نتیجیه  ايین  بیه  درمان برای پیامدها تحريفی خود اولیه

 حید  تیا  نتیايج  .باشید  میی  افزايش به رو تحريفی خود های قسمت  در بیشتر شدت به بیگانگی

 در هیا  يافتیه  اين بالینی پیامدهای هستند. طرحواره نظريه تئوريک مفروضات با تواف  در زيادی

 بیه  پژوهشیی  در (0449) 9زانهیا   و پاتريیک کیرک شید.  واق  بحث مورد طرحواره درمان زمینه

 صیبری،  مانید.  میی  باقی پايدار زمان طول در زوجین دلبستگی های سبک که يافتند دست نتیجه

 سیازگاری  و لبسیتگی د هیای  سبک رابطه بنوان تحت پژوهشی در (0040) گلزار و خوشبخت

 منفیی  طور هب اجتنابی و سوگرا دو ناايمن دلبستگی های سبک که رسیدند نتیجه اين به اجتمابی

 پژوهشیی  در (0040) دارابیی  و اسیمابیلی  .کننید  می بینی پیش را اجتمابی اریسازگ معنادار، و

 ايین  بیه  سیتگی دلب های سبک طري  از اولیه ناسازگار های طرحواره بینی پیش میزان بنوان تحت

                                                 
1. Young, Klosko, & Weishaar 

2. Senchak & Leonard 

3. Castille 

4. KirkPatrick & Hazan 



 01 ...های  های زناشویی بر اساس سبک تعارض  بینی پیش

 هیای  طرحیواره  بینیی  پییش  مییزان  ،شیود  میی  تیر  ايمن دلبستگی سبک چه هر که رسیدند نتیجه

 برای را قابلیت بیشترين دوسوگرا، دلبستگی های سبک همچنین و يابد می کاهش اولیه ناسازگار

 در (0043) نامیداری  و نظیری  ذاکیر،  ثنیايی  امانی، دارد. اولیه ناسازگار های واره طرح بینی پیش

 بیر  درمیانی  دلبسیتگی  و درمیانی  طرحیواره  رويیرد دو اثربخشی بررسی بنوان تحت پژوهشی

 درمانی دلبستگی روش که رسیدند نتیجه اين به بقد مرحله دانشجويان در دلبستگی های سبک

 هیای  زوج مشیاوره  در کیه  اسیت  مناسیب  روش ايمن، سبک افزايش و ايمن نا سبک کاهش در

 تحیت  پژوهشیی  در (0024) هرامیب و زاده یفاتح ،یاحمد ،یابتماد ،یوسفي .است مؤثر جوان

 کننیده  بینیی  پیش بنوان هب بادی و مطلقه همسران در اولیه ناسازگار های طرحواره مقايسه بنوان

 بینی پیش را طالق اولیه ناسازگار های طرحواره کمک به توان می که رسیدند نتیجه اين به طالق

 زناشويی های تعارض بین آيا که هستی  پرسش اين به پاسخگويی پی در پژوهش اين در .نمود

 .دارد وجود رابطه زوجین در ناسازگار های طرحواره و گرايی کمال دلبستگی، های سبک با

 

  روش

 گیری نمونه  روش  و  نمونه  آماری،  جامعه

 هییای کننییده بینییی پیییش تحقییی  ايیین در .باشیید مییی همبسییتگی-توصیییفی نییوع از تحقییی  روش

 در ناسیازگار  هیای  طرحیواره  و گرايیی  کمیال  دلبسیتگی،  هیای  سبک اساس بر زناشويی یها تعارض

 بودنید  بوشیهر  شیهر  زوجین تحقی ، اين آماری جامعه گرفت. قرار بررسی مورد بوشهر شهر زوجین

 033) کیه  بود زوج 033 شام  نمونه حج  بود. شده سپری شان ازدواج مدت از سال 99 تا 9 بین که

 روش بیه  افیراد  ايین  بودنید.  کیرده  مراجعه بوشهر شهر اورهمش مراکز به که ،مرد( نفر 033 و زن نفر

 نظیر  در پرسشینامه  دو زوج هیر  بیرای  پژوهشگر شدند. انتخاب مراجعین ساير بین از ساده تصادفی

 تیمیی   ديگیری  مشورت بدون و تنهايی به بايد ها پرسشنامه شده، ارائه راهیارهای اساس بر گرفت.

 ،کیار  سیابقه  فیامیلی،  نسبت شغ ، ،تحصیالت ،جنسیت ،سن مب  شناختی جمعیت اطالبات شد. می

 حقیوق  ربايیت  انجیام  جهیت  شید.  پرسییده  هیا  آزمودنی از نیز است ازدواج مدت و فرزندان تعداد

 صیورت  در و کیرده  خیودداری  خانوادگی نام و نام ذکر از تا شد خواسته ها ن آ از ها آزمودنی اخالقی

 شد. استفاده SPSS افزار نرم از ها داده حلی ت برای .کنند همیاری پژوهش اين در رضايت

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=30859
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14486
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14486
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 پژوهش ابزار

 (0069) يیثنیا  و یبراتی  توس  پرسشنامه نيا .(MCQ) 1زناشویی های تعارض پرسشنامه

 و یمولیو  ،یاحمید  ،زاده یفیاتح  ،یبهیار  از نق  )به است سؤال 99 یدارا و است شده ساخته

 پرسشینامه  نيی ا اسیت.  99 نمیره  نيکمتیر  و 903 پرسشنامه ک  نمره نيشتریب .(0043 ،یبهرام

 کیه  نید ک یمی  بیرآورد  را يیزناشیو  تعارض شدت و سنجد یم نهیزم هفت در را ها زوج تعارض

  سیؤاالت  جملیه  )از جنسیی  رابطه کاهش (4-0 سؤاالت جمله )از همیاری کاهش از: ببارتند

 )از فرزنید  حمايت جلب افزايش (00-9 سؤاالت جمله )از یهیجان های واکنش افزايش (9-03

 (09-7 سیؤاالت  جملیه  )از خیود  خويشیاوندان  بیا  فردی رابطه افزايش (02-6 سؤاالت جمله

 کیردن  جیدا  (04-0 سؤاالت جمله )از دوستان و همسر خويشاوندان با خانوادگی رابطه کاهش

 کیه  اسیت  صیورت  اين به ابزار اين ریگذا نمره (.2-9 سؤاالت جمله )از يیديگر از مالی امور

 داده اختصیاص  هیا  ن آ بیه  نمیره  9 تا 0 تناسب به که شده گرفته نظر در گزينه 9 سؤال هر برای

 هییر نمییره حییداکبر اسییت. 99 آن حییداق  و 903 پرسشیینامه کیی  نمییره حییداکبر اسییت. شییده

 بیشتر نمره ابزار اين در است. 9 ضربدر مقیاس خرده آن های سؤال تعداد با مساوی مقیاس خرده

 را پرسشینامه  کی   کرونبیا   یآلفا است بهتر رابطه معنی به کمتر نمره و بیشتر تعارض معنی به

 اهشکی  بیود:  قیرار  نيی ا از آن مقییاس  خیرده  6 یبیرا  و 90/3 بیا  برابیر  ینفر 09 گروه کي در

 رابطیه  شيافیزا  ،60/3یجیان یه یهیا  نشکی وا شيافزا ،93/3یجنس رابطه اهشک ،03/3یاریهم

 جیدا  ،79/3 همسر دوستان و شاوندانيخو با یخانوادگ رابطه اهشک ،79/3 خود اقوام با یدفر

 6 يیا  جنبیه  6 ابیزار  اين .73/3فرزند یاریهم جلب شيافزا و 90/3گريهمد از یمال امور ردنک

 برای خود تحقی  در (0069) براتی (.0064 )ثنايی، گیرد می اندازه را زناشويی تعارضات از بعد

 نمیرات  کیه  کیرده  اسیتفاده  کرونبا  آلفای روش از زناشويی تعارضات پرسشنامه پايايی ابتبار

 رابطیه  کاهش ،03/3 همیاری کاهش است: زير قرار به لفهؤم برای و 90/3 پرسشنامه ک  برای

 افیزايش  ،73/3 فرزنید  حمايیت  جلب افزايش ،60/3 هیجانی های واکنش افزايش ،93/3 جنسی

 و همسیر  خويشیاوندان  بیا  خیانوادگی  رابطیه  کیاهش  ،79/3 خیود  نخويشاوندا با فردی رابطه

 روايیی  از زناشويی تعارضات پرسشنامه .90/3 يیديگر از مالی امور کردن جدا و 79/3 دوستان

                                                 
1  . Marital Conflict Questionnaire  

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14610
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14610
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14486
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14486
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 و مقیدماتی  اجیرای  از پیس  آزمیون  میواد  تحلیی   مرحلیه  در اسیت.  برخوردار خوبی محتوايی

 اولییه  سیؤال  99 از سیؤال  00 آن، هیای  مقییاس  و پرسشنامه ک  با سؤال هر همبستگی محاسبه

 است شده حذف

 خیود  گییری  انیدازه  ابزار يک آزمون اين .(AAQ) 1بزرگساالن دلبستگی سبک پرسشنامه

 ايین  پايیه  بر آزمون اين است. شده ساخته (0426) 2شیور و زانها  توس  که است دهی گزارش

 روابی   در تیوان  میی  را مراقیب  کیودک  دلبسیتگی  هیای  سیبک  از هايی مشابهت که است فرض

 دربیاره  فیرد  احساسیات  از توصییفی  جمله سه شام  گیری اندازه ابزار اين يافت. نیز بزرگسالی

 نشیان  را دلبستگی سبک سه از يیی توصی  هر است. رواب  در صمیمیت و نزديیی و راحتی

 در ار گانیه  سیه  بها توصی  از يک هر کاربردپذيری شود می خواسته دهندگان پاسخ از .دهد می

 هیا  آزمیودنی  چنیین  هی   .دهنید  می نشان (ای درجه 6) لییرت مقیاس يک روی خودشان مورد

 صیمیمی  و نزديیک  روابی   در هیا  ن آ احسیاس  همیه  از بهتیر  کیه  را ها توصی  از يیی بايستی

 خیود  پاسخنامه در که بالمتی براساس پرسشنامه اين اول قسمت کنند. انتخاب کند می توصی 

 ايین  بیه  ،گییرد  می صورت است زده لییرت نوع از ای درجه 6 مقیاس يک روی توصی  برای

 ... و يیک  نمیره  «مخالف  تاحدی» ،9 دايره صفر، نمره «مخالف  کامال » يعنی 0 دايره به که طري 

 مقییاس  صیورت  ايین  بیه  .گیرد می تعل  7 نمره «موافق  کامال » يعنی 6 دايره به طري  همین به

 بیرده  کیار  بیه  هیا  تحلیی   در ای فاصیله  مقییاس  از اسیتفاده  و نمرات به تبدي  با لییرت ای رتبه

 0 گییرد  قیرار  آزمیودنی  قضاوت مورد بخش اين در بايستی که توصیفی 0 به توجه با .شود می

 مییزان  توصیی   دومیین  اجتمابی، دلبستگی میزان توصی  اولین نمره که آيد می دست به نمره

 در .دهند می نشان را بخش ايمنی دلبستگی میزان ،اه آن سومین و دوسوگرا، اضطرابی دلبستگی

 کیدام  که آن اساس بر آزمودنی است، آمده اجباری انتخاب صورت به پرسشنامه اين دوم بخش

 پاسیخنامه  در را هیا  ن آ از يییی  تنها بداند خود ويژگی با بیشتر تطاب  در را توصی  سه از يک

 نمايیانگر  اسیمی  هیای  مقییاس بنیوان   بیه  0و 9 ،0 هیای  شیماره  بنیابرين  بزنید.  بالمیت  بايستی

 هیا  تحلی  در مجزا طور به که باشد می بخش، ايمنی و دوسوگرا اضطرابی اجتنابی، های دلبستگی

 .شود می گرفته کار به

                                                 
1. Adult Attachment Qestionnaire 

2. Hazan & Shaver 

http://ravanbonyan.com/forum/attachment.php?attachmentid=335&d=1428859839
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 پسیر(  93 و دختیر  93) نفیر  033 روی در شیده  ذکیر  توصیی   سیه  همبستگی میزان بررسی با

 توصیی   سیه  ايین  دهد می نشان که آمد دست به است سازه روايی نوبی که واگرا روايی دبیرستانی،

 نیاايمن  بیا  ايمین  دلبسیتگی  همبسیتگی  کیه  چیرا  سینجد  می را دلبستگی نظر از متفاوت محتوای سه

 يعنیی  09/3 دوسیوگرا  ناايمن و اجتنابی ناايمن همبستگی -99/3 دوسوگرا ناايمن با و -03/3اجتنابی

 پیرسیون  r )معیادل  63/3 برابیر  بعیدی  و 73/3 برابر دمجد آزمون -آزمون ثبات .باشد می پايین بسیار

 (.0020 پاکدامن، از نق  به 0447 ،نولر و فینی ؛0440 ،0اولسون و فوور) است بوده (93/3

 پسر( 93 و دختر 93) نفری 033 نمونه يک روی بر (0020) پاکدامن توس  که تحقیقی در

 دلبسیتگی  بیرای  ترتییب  بیه  نمونه ناي روی مجدد آزمون -آزمون توس  آن ابتبار گرفت انجام

 کرونبیا   آلفیای  میزان و 06/3 و 97/3 ،69/3 برابر بخش ايمنی و اجتنابی دوسوگرا، اضطرابی/

 .دهد می نشان را بااليی نسبتا  ابتبار میزان که آمد دست هب -64/3 برابر نیز

 ،شیورت  تیری  توسی   مقییاس  ايین  .(PANPS) 9منفیی  و مثبت گرایی کمال پرسشنامه

 و کیارکردی  نظیر  نقطه از را گرايی کمال ،مقیاس اين .شد ساخته (0449) 0ديوی و سالد ونز،او

 منفی و مببت گرايی کمال تشخیصمنظور   به مقیاس اين .دهد می قرار سنجش مورد رفتارگرايی

 مقییاس  خیرده  دو اين دارد، منفی و مببت مقیاس خرده دو گرايی کمال مقیاس است. شده تدوين

 ايین  مببیت  گرايیی  کمیال  در نمايید.  تجربه تواند می فرد که کند می ارائه را کننده ويتتق نوع دو

 گرايانیه  کمال رفتار با مرتب  مببت های کننده تقويت از گرايی کمال نوع اين که دارد وجود ابتقاد

 منفی های کننده تقويت با مستقیما که رسد می نظر هب منفی گرايی کمال است. شده ناشی يندآپیش

 ای درجیه  پینج  مقیاس يک با سؤاالت به آزمودنی هر و دارد سؤال 93 مقیاس اين باشد. مرتب 

 93 دهید.  پاسیخ  مخیالف (  کیامال   و مخالف  مخالف ، نه موافق  نه مواق ، موافق ، )کامال  لییرت

 مقییاس  اين در آزمودنی هر نمرات دامنه .دهد می قرار سنجش مورد را منفی گرايی کمال سؤال

 گرايی کمال مقیاس خرده در اختالل دارای افراد برای آزمون اين برش نقطه .باشد می 033 ات 93

   است. باال به و 74 منفی

 کیرد.  گیزارش  مقیاس اين افتراقی ابتبار برای را شواهدی (0449) همیاران و شورت تری

 کیرد.  تبییین  را تغذيیه  اختالل دارای گروه واريانس از درصد 27 گرايی کمال نمرات مبال برای

                                                 
1. Fowers & Olson 

2. Posetive and Negative Perfectionism Scale  

3.Terry Short, Owens, Salde, & Dewey 
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 اخیتالل  بیه  مبیتال  بیمیاران  ورزشییاران،  گروه چهار روی بر را مقیاس اين ابتبار، بررسی برای

 ورزشییاران  کیه  داد نشیان  نتیايج  کیرد.  اجیرا  کنتیرل  گروه و افسردگی به مبتال بیماران تغذيه،

 تغذيیه  اللاخیت  به مبتال بیماران که حالی در کردند کسب مببت گرايی کمال در را نمره باالترين

 و بیالینی  هیای  گیروه  بیین  محققیین  ايین  آوردنید.  دسیت   به منفی گرايی کمال در نمره باالترين

 و تغذيیه  اخیتالل  بیه  مبیتال  گیروه  ويیژه  طیور  به نیارودند. دست به داری معنی تفاوت غیربالینی

 و رتشیو  )تری دادند نشان را مببت گرايی کمال از تری پايین سطوح افسردگی به مبتال بیماران

 ترتییب  بیه  منفی و مببت گرايی کمال درونی همسانی ضريب (0020) بشارت .(0449 همیاران،

  بود. 27/3 پرسشنامه اين بازآزمايی ضريب همچنین آورد. دست به 26/3 و 43/3

دهیی   اين پرسشنامه ابیزار خیود گیزارش    .1فرم کوتاهپرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ 

اين پرسشنامه آزمودنی براساس توصی  هر جمله، خودش را  هاست.در برای سنجش طرحواره

الت ؤاشیوند. سی   گیذاری میی   نمره 7تا  0سنجد که از  ای می در يک مقیاس لییرت شش درجه

صورت فرم کوتیاه و   شوند. اين پرسشنامه ه  به بندی می ها دسته ها به وسیله طرحواره پرسشنامه

طرحیواره ناسیازگار اولییه را     07و سیؤال   939آن صورت فرم بلند وجود دارد. فرم بلند  ه  به

الی که در فرم بلند بیشیترين بیار تحلیی     ؤجمله کوتاه دارد و از پنج س 69سنجد، فرم کوتاه  می

سنجد که دو حرفی که پیس از چنید    طرحواره ناسازگار اولیه را می 09باملی را داشته است و 

اند بیا ايین وجیود     دهد که اين سواالت مرتب  به کدام طرحواره به محق  نشان می آيد جمله می

(، انجیام شید. بیرای    0449) 9اسمی از طرحواره يانی، توسی  اسیمیت، جیونز، يانی، و تلی       

ها پاسخ دهید: کیامال در   ترتیب زير به نمره گذاری اين پرسشنامه بايد ابتدا در هر ببارت به نمره

، تقريبیا  در میورد   9، اکبر اوقات در مورد من درست است: نمره 7نمره مورد من درست است: 

، اکبیر اوقیات در   0، در مورد من بیشتر درست است تا نادرست: نمره 9من درست است: نمره 

 .0، کامال  در مورد من نادرست است: نمره 9مورد من نادرست است: نمره 

بیالوه    هگیزارش دادنید. بی    47/3را  (، همسانی درونیی مقییاس  9330) 0والر، میر و هانیان

هیا هی     بود. پايايی بازآزمايی خیرده مقییاس   23/3ها باالتر از  مقیاس همسانی درونی برای تمام خرده

 تیا   79/3ها بین  مقیاس (، همسانی درون خرده0026به دست آمد. صدوقی و وفايی) 29/3تا  9/3بین 
 

                                                 
1. Maladative Schemas Questionnaire  

2. Schmidt, Joiner, Young, & Telch 

3. Waller, Meyer, & Hanian 
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نتايج اين مطالعه نشان داد که برای هیر طرحیواره    اند. گزارش کرده 49/3و نمره ک  مقیاس را  43/3

)بیرای طیرح    47/3 )طرحواره خود تحول نیافته )گرفتیار(، تیا   02/3ناسازگار اولیه ضريب آلفايی از 

بیود.  29/3تیا   93/3بیالینی بیین   رواره نقص/ شرم( به دست آمد و ضريب باز آزمايی در جمعیت غی

ذوالفقاری، فاتحی آزمون و ثبات درونی بااليی نشان دادند.  باز –های اولیه پايانی آزمون مقیاس خرده

نفر اجیرا کردنید. در پیژوهش     63(، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره يان، را روی 0026و بابدی )

ها ضريب همسانی درونیی پرسشینامه از طريی  محاسیبه ضیريب آلفیای کرونبیا  بیرای کی            آن

خیودگردانی و   40/3ه دست آمد: بريدگی و طرد و برای پنج حوزه به اين شرح ب 49/3پرسشنامه 

گوش به زنگی بیش از حد  76/3ديگر جهتمندی 60/3های مخت  محدوديت 43/3 بملیرد مخت 

 .62/3و بازداری 

 

 ها یافته
هیای آمیاری متغیرهیای     نتايج مربوط به مییانگین و انحیراف اسیتاندارد شیاخص     0جدول 

هیای   گرايیی، طرحیواره   ها، در کمیال    اين دادهطب دهد. پژوهش به تفییک جنسیت را نشان می

های زناشويی بیاالترين مییانگین در زنیان مشیاهده شیده اسیت. در سیبک         ناسازگار و تعارض

 دلبستگی باالترين میانگین در مردان مشاهده شده است.  

 

 حاضر پژوهش توصیفی یها ژگییو  .1 جدول

 تعداد استاندارد انحراف میانگین جنسیت مقیاس

 گرايی کمال
 033 99/07 93/099 مرد

 033 93/02 94/092 زن

 زناشويی تعارض
 033 97/06 99/092 مرد

 033 79/06 07/092 زن

 دلبستگی سبک
 033 02/0 47/03 مرد

 033 90/0 63/03 زن

 ناسازگار های طرحواره
 033 23/96 73/069 مرد
 033 23/94 97/069 زن
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 دهد. را نشان می های زناشويی زوجین ل بوام  مؤثر بر تعارضنتايج ضرايب همبستگی مد 9 جدول

 

 زوجین زناشویی های تعارض بر مؤثر عوامل مدل همبستگی ضرایب نتایج  .2 جدول

 آماره

 استاندارد ضریب
 نشده

 ضریب
 شده استاندارد

t 
 سطح

 داری معنی

 همبستگی ضریب
 )تفکیکی( سهمی

B 
 خطای

 استاندارد
β 

  330/3 620/6  936/09 962/003 ثابت مقدار

 96/3 393/3 370/9 09/3 022/3 233/3 دلبستگی های سبک

 09/3 330/3 393/00 93/3 949/0 440/9 ناايمن سبک
 09/3 699/3 -090/3 -30/3 909/0 -992/3 ايمن سبک
 02/3 999/3 099/0 00/3 900/0 699/0 سوگرا دو سبک
 06/3 969/3 039/0 03/3 372/3 039/3 مببت گرايی کمال

 30/3 909/3 -962/3 -39/3 004/0 -996/3 منفی گرايی کمال
 90/3 330/3 009/0 99/3 399/3 099/3 ناسازگار های طرحواره

 

 بینیی  پیش ناسازگار های طرحواره و گرايی کمال دلبستگی، های سبک که دهد می نشان بتا ضرايب

 نشیان  سیهمی  همبسیتگی  ضیرايب  باشید.  یمی  زوجیین  زناشويی های تعارض برای داری معنی کننده

 .است داشته زوجین زناشويی های تعارض در را سه  بیشترين دلبستگی های سبک که دهد می

 و منفیی  و مببیت  گرايیی  کمال ،دوسوگرا و ايمن نا ايمن، دلبستگی های سبک بررسی جهت

 تحلیی   زا زوجیین  زناشیويی  هیای  تعیارض  مهی   هیای  کننیده  بینی پیش ناسازگار های طرحواره

 شده است. ارايه 0جدول  در آن نتايج ،است شده استفاده گام به گام روش به رگرسیون

 

 زناشویی های تعارض رگرسیون تحلیل نتایج  .3 جدول

MR R بین پیش متغیر مالک متغیر
2 

F B t P 

 زناشويی های تعارض

 330/3 67/0 93/3 00/09 07/3 93/3 ناايمن دلبستگی
 330/3 09/0 09/3 09/00 90/3 92/3 ناسازگار طرحواره
 39/3 30/9 00/3 09/9 96/3 99/3 دوسوگرا دلبستگی

 39/3 30/9 00/3 39/9 94/3 99/3 مببت گرايی کمال



(2 شماره ،1315تابستان  ،2 سال ،دوم ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی بالینی وردهای روانآ دستمجله   06 

 هیای  متغییر  بیین  از کیه  داد نشیان  گام به گام روش به چندگانه رگرسیون تحلی  نتايج

 و دوسییوگرا لبسییتگید سییبک ناسییازگار، طرحییواره نییاايمن، دلبسییتگی سییبک بییین پیییش

 ضرايب بودند. زناشويی های تعارض دار معنی و قوی های کننده بینی پیش مببت گرايی کمال

 تیوان  می بینی پیش متغیرهای ترين مه  از که باشد می متغیرها از کدام هر اهمیت بیانگر بتا

 99/3 = بتیا  رمقدا با ناسازگار های طرحواره و 93/3بتا =  مقدار با ايمن نا دلبستگی سبک به

 امیا  کردنید.  بینیی  پیش را زناشويی های تعارض واريانس درصد 94 متغیرها اين مجموع در کرد. اشاره

 در بنیابراين  شیدند.  خیارج  معادلیه  از منفی گرايی کمال و ايمن دلبستگی سبک متغیرهای

 بودند. دار معنی زناشويی های تعارض با بین پیش متغیرهای خطی ترکیب جم 
 

 یگیر یجهنت و بحث
 قیدرت  ناسیازگار  هیای  طرحیواره  و گرايیی  کمیال  دلبستگی، های سبک تحقی  فرضیه به توجه با

 از فرضییه  ايین  بیه  پاسیخگويی منظیور    بیه  دارند. را زوجین زناشويی های تعارض کنندگی بینی پیش

 ربی  میؤثر  بوامی   میدل  کیه  داد نشیان  نتايج است. شده استفاده گام به گام روش به رگرسیون تحلی 

R مقدار (،p، 399/6=F<330/3) بود دار معنی زوجین زناشويی های تعارض
 کیه  دهید  میی  نشیان  2

 نشیان  (β) ضیرايب  کنید.  میی  توجییه  را زوجین زناشويی های تعارض واريانس درصد 03 مدل اين

 هیای  تعیارض  بیرای  داری معنی کننده بینی پیش ناسازگار های طرحواره و دلبستگی های سبک دهد می

 بیشیترين  دلبسیتگی  هیای  سیبک  که دهد می نشان سهمی همبستگی ضرايب است. زوجین زناشويی

 همییاران  و امیانی  های يافته با همسو يافته اين است. داشته زوجین زناشويی های تعارض در را سه 

 (0029) نییا  شیريفی  و حسیینیان و  (0449) لئونیارد  و سنچاک (،0024) همیاران و يوسفی (،0043)

 هسیتند  مهمی بوام  ناسازگار های طرحواره که کرد بیان چنین توان می ها يافته اين بیینت در .باشد می

 زنیدگی  بر اثرگذاری بر بالوه ها ن آ اهمیت و کنند می بازی نقش فردی زندگی های جنبه تمام در که

 شیی   زمیانی  معمیوال   ناسازگار های طرحواره گردد. می بر نیز ها ن آ گیری شی  در دلبستگی نقش به

 دلبسیتگی  از کیودک  دلبسیتگی  سیبک  و گییرد  نمی شی  خوبی به کودک در دلبستگی که گیرند می

 پییش  دوسیوگرا  دلبسیتگی  و اجتنیابی  دلبسیتگی  جملیه  از ايمن نا های دلبستگی انواع سمت به ايمن

 کیه  طیور  همیان  و هسیتند  ها طرحواره انواع از بسیاری گیری شی  منب  ايمن نا های دلبستگی رود. می

 هسیتند.  فیرد  گیر دامن زندگی سراسر در ها ن آ تأثیر کنند می بینی پیش طرحواره و دلبستگی های نظريه

 زناشیويی  زندگی در تعارضات گیری شی ها  طرحواره زيربنای های دلبستگی مبنای بر فرد رو اين از



 01 ...های  های زناشویی بر اساس سبک تعارض  بینی پیش

 جیذابیت  رضییه ف اسیاس  بیر  که شود می رابطه يک وارد زمانی فرد وقتی دهند. می قرار تأثیر تحت را

 از رضیايت  بیدم  بنیای  سن، اولین رو اين از کند. فعال را وی های طرحواره مقاب  فرد ای طرحواره

 سیبک  بیا  فردی هر شود. می گذاشته رابطه گیری شی  ابتدای همین در زناشويی تعارضات و زندگی

 و شیود  می هباشقان رابطه يک وارد خود فرد به منحصر های طرحواره از خاصی نوع خاص، دلستگی

 دلبسیتگی،  سیبک  بیا  اگیر  و کنید  میی  ريیزی  برنامیه  زناشیويی  زندگی مورد در ها ن آ اساس بر کامال 

 طیرفین  رضیايت  بیدم  به گزيران زناشويی زندگی باشد تعارض در مقاب  فرد ناسازگار های طرحواره

 .شود می منجر

 شیسیت  و ناکیامی  اساحسی  بیا  را فیرد  اوقات اغلب که است استرس دايمی منب  يک گرايی کمال

 يیک  میداوم  و ثابیت  انتظیار  ايین  .کنند می بودن نقص بی به ملزم را خود گرا کمال افراد .گذارد می باقی

 بیا  گرايیی  وکمیال  گیذارد  میی  تیأثیر  ای مقابله ناسازگارانه های شیوه بر و شود می محسوب استرس منب 

 الگیوی  ايین  رفتارهاست. از نابهنجار الگوی يک گرايی کمال دارد. مداخله فردی میان و نزديک رواب 

  و گیردد  زناشیويی  روابی   از رضیايت  بیدم  و زناشیويی  مشییالت  به منجر تواند می رفتاری نابهنجار

 بیاقی  شیسیت  و ناکیامی  احسیاس  بیا  را فیرد  اوقیات  اغلب که شود تبدي  استرس دايمی منب  يک به

 گیزارش  خود زندگی از را باالتری شويیزنا تعارض گرا کمال فرد نتیجه در (.9334 ،0)هويت گذارد می

 بیدنی  تمیاس  از ندارنید  چندانی گرايش همدالنه رواب  یبرقرار به که دلی  اين به اجتنابی افراد .کند می

 یفیرد  بیین  روابی   در یکمتیر  تعهید  از و دارند اندکی آشنايی مسئله ح  یراهبردها با ،برند نمی لذت

 ديگیران  از گیرفتن  فاصیله  با و کنند می ناامنی احساس خود يیزناشو زندگی در رو، اين از برخوردارند.

 خصیايص  از يییی  (.9300 ،9فیلیپس و رولز ،)سیمپسون نیستند برخوردار بااليی یرضامند احساس از

 هیای  نگرانیی  بیر  همسیر،  ینیازهیا  بیه  پیرداختن  یجا به ها ن آ که است اين دوسوگرا های سبک اصلی

 افییار  بیر  تمرکیز  و همسیر  ینیازها به توجهی بی) مورد دو هر ناي و کنند می تمرکز خودشان شخصی

   (.9339 )فینی، شود کمشتر رواب  در اساسی یها تعارض به منجر تواند می خود( کننده پريشان

 از میداوم  اسیتفاده  همچنیین  و شیان  منفی و مببت یها هیجان ابراز و بودن باز دلی  به ايمن افراد

 .شیود  میی  مقابی   طیرف  یسیو  از باورهیا  و احساسیات  بییان  به منجر ،کننده تسهی  های خودافشايی

 بابیث  خاصیی  هیای  شیوه به زوجین تعارض هنگام در آرام و منطقی های مذاکره از استفاده همچنین

 افیراد  کیه  اسیت  حیالی  در اين .شود می زوجین بین بخش لذت و صمیمانه رواب  گسترش و ايجاد

                                                 
1. Hewitt 
2. Simpson, Rholes, & Phillips 
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 بیه  را خیود  سیويه  يیک  و منفیی  )تفسیرهای تخريبی ردگیری را همسر تهديدکننده یرفتارها ناايمن

 بیا  .کننید  می کردن( بیشتر را آن تخريبی قدرت رونده، پیش حلقه هر در و دادن ادامه زنجیروار شی 

 ايین  از زوجیین  لذا باشد می خانواده نهاد بر حاک  های ارزش با متضاد سبک نوع اين که اين به توجه

   .اند کرده استفاده کمتر گريیدي با تعامالت در سبک نوع
 

 گزاری سپاس
 تمیامی  از اسیت  الزم جیا  ايین  در باشد. می دوم نويسنده ارشد کارشناسی رساله از برگفته مقاله اين

 نمايی . قدردانی و تشیر کردند همیاری ما با پژوهش اجرای در صادقانه که زوجینی
 

 منابع
 یارسف

های ناسازگار اولییه از   بینی طرحواره عیین میزان پیش(. ت0040اسمابیلی، بلی و دارابی، افسانه )

 .090-092(، 9)9 شناختی های کاربردی روان مجله پژوهشهای دلبستگی.  طري  سبک

(. بررسیی  0043امانی، احمد؛ ثنايی ذاکر، باقر؛ نظری، بلی محمد؛ و نامیداری، پژمیان مهیدی )   

هیای دلبسیتگی در    ر سیبک اثربخشی دو رويیرد طرحواره درمیانی و دلبسیتگی درمیانی بی    

 .060-040(، 9)0 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،دانشجويان مرحله بقد. 

بینیی   (. پییش 0040زاده، ببداالمیر؛ و بهشتی مشیهدی، صیابره )   امینايی، محمد؛ آزادی، محمود؛ گاط 

ن متأهی   هیای ناسیازگار اولییه دانشیجويا     هیای طرحیواره   مندی زناشويی بر مبنای حوزه رضايت

 .76-23(، 0)0 شناسی بالینی های روان آورد مجله دستهای شهر مشهد.  دانشگاه

نامیه   )پايیان  تأثیرتعارضیات زناشیويی بیر روابی  متقابی  زن و شیوهر.      . (0069براتی، طاهره )

 کارشناسی ارشد مشاوره(. دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، رودهن.

آموزان،  گرايی والدين و اضطراب امتحان دانش کمال (. بررسی رابطه0020بشارت، محمدبلی )

 .0-04(، 0)09 شناسی و بلوم تربیتی، مجله روان

 و بهرامی، فاطمه ؛مولوی، حسین ؛احمدی، سیداحمد ؛زاده، مري  السادات تحیفا ؛بهاری، فرشاد
 هیای زناشیويی   هیای ارتبیاط همسیران بیر کیاهش تعیارض       تأثیر آموزش مهارت (.0043)

شناسیی بیالینی و مشیاوره )مطالعیات     های روان پژوهشهای متعارض متقاضی طالق.  زوج
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http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14610
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=9409
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=14486
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=1943
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=32092
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 .94-63(، 0)0(، شناسی تربیتی و روان

مجلیه بلیوم   طلبی در نوجیوانی.   دلبستگی و جامعه (. بررسی ارتباط بین0020دامن، شهال ) پاک

 .99-96(، 4)0، شناختی روان

 .تهران: انتشارات بعبت های سنجش خانواده و ازدواج. مقیاس(. 0064ثنايی، باقر )

هیای حی  تعیارض بیر      (. بررسی آموزش مهیارت 0029نیا، ابظ  ) حسینیان، سیمین؛ و شريفی

 .6-99(، 9)0ه رفاه اجتمابی، فصلنامهای زناشويی زنان.  کاهش تعارض

کننیده تعهید    (. نقش تعدي 0040مهر، رضا؛ احمدی میالسی، منیژه؛ و سودانی، منصور ) خجسته

دوفصلنامه روانشناسی های دلبستگی ناايمن و صمیمیت زناشويی.  دينی در رابطه بین سبک
 .90-99(، 0)4معاصر، 

ین تعییین رابطیه بی    (.0026) بابیدی محمدرضیا   ، والسیادات  مري  ،زاده فاتحی ،ذوالفقاری مري 

فصیلنامه  . طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشیويی زوجیین شیهر اصیفهان    
 .996-970(، 09)9، خانواده پژوهی

دانشگاه آزاد (. نامه کارشناسی ارشد ن)پايا مسأله ازدواج در آيینه تحقی .(. 0064رضوی، رضا )

 .، تهراناسالمی واحد تهران

هیای دلبسیتگی و    (. رابطیه سیبک  0040صبری، مصطفی؛ خوشبخت، فريبیا؛ و گلیزار، حمیدرضیا )   

روانشناسیان   شناسیی تحیولی:   ن فصیلنامه روا ای هوش هیجانی.  سازگاری اجتمابی: نقش واسطه
 .020-049(، 99)00ايران، 

 بهرامیی، فاطمیه   و ؛السیادات  زاده، میري   فیاتحی ؛ احمدی، سییداحمد ؛ ابتمادی، بذرا ؛يوسفی، ناصر

 کننیده  بینی نوان پیشب های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و بادی به (. مقايسه طرحواره0024)

 .90-00(، 0)07، شناسی بالینی ايران )انديشه و رفتار( مجله روانپزشیی و روانطالق. 
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