
 صفات روانی، امنیت اساس بر زناشویی سازگاری مدل تدوین 
 روانی رشد ایواسطه نقش :دلبستگی هایسبک و شخصیت

 
 

 
 رانیا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یگروه روانشناس دکتری دانشجوی           راد نظیری ریحانه 

 ایران ،اسالمی آزاد دانشگاه ،یمرکز تهران واحددانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،  روانشناسی، گروه دانشیار           *پور امامی سوزان

 رانیا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یتیو علوم ترب یروانشناسدانشکده  روانشناسی، گروهاستاد                      حسنی  فریبا

 

 

 
 emamipur@iauctb.ac.ir                    ایمیل نویسنده مسئول: 22/04/1400رش:  یپذ 04/02/1400افت:  یدر

 ده   یچک 

 تیصفات شخص ،یروان تیبر اساس امن ییزناشو یمدل سازگار نیمطالعه حاضر با تدو هدف:

 :روش پژوهش. رفتیانجام پذ در زنان و مردان یرشد روان یگریانجیبا م یدلبستگ یهاو سبک

 متشرر ا از پژوهش یبود. جامعه آمار یهمبسررتگ- یفیو توصرر یپژوهش حاضررر از نوک راربرد

ره  ،بود 1398 – 1399تهران در سال  8( در منطقه سال 45تا  25) متأهارلیه زنان و مردان 

 .نمونه آماری انتخاب شررردند عنوانبهنفر  600 در دسرررترس یریگبا اسرررتفادز از روم نمونه

 تیپرسشنامه امن، (1976) ریاسپانیی زناشو یگردآوری اطالعات از پرسشنامه سازگار منظوربه

ص ،(2004مزلو )ی روان شخ صفات  شنامه  س ستا ) ینئو مک رر یتیپر شنامه  ،(1985و را س پر

( 1969ی اری سون )روانرشد و پرسشنامه سنجش  (1990) دیو ر نزیرول یدلبستگ یهاسبک
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شاخص و رندمی را تبیین زنان و مردان شانمقادیر  گیری این مدل انداززره د دا های برازم ن

یت  باپژوهش از وضرررع نا بر. (GFI= 897/0 ) ی برخوردار اسرررتقبولقا تایج  ب  ترینمهمن
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زنان  وییزناششود برای رمک به سازگاری پیشنهاد می نتیجه در :گیرینتیجهدلبستگی است. 
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 مقدمه

 با. گرفت نظر در ایران جامعه در خصوصبه ایجامعه هر نهادهای ترینمهم از ی ی توانمی را خانوادز نهاد

 ازدواج اساس بر ره است اجتماعی هاینظام ترینمهم زمرز در ره گیردمی ش ا خانوادز مرد، و زن ازدواج

 انسانی ارتباط یک زناشویی رابطه و( 1394 رجبی، و جامعی اصالنی،) گیردمی ش ا جنس دو بین

 سوتر، رلیک،پ شولتز، لیبین،) نیست مقایسهقابا دیگر بین فردی روابط از یکهیچ با ره است فردمنحصربه

 دارد عمدز تأثیر ازدواج یک بقا و دوام در  زناشویی سازگاری(. 2017 گیلین، و گریر شالدون، روروت،-بررر

 اعم) ماعوا این ره است بسیاری عواما تأثیر تحت مقابا، شخص با آمدن رنار برای توانایی به معطوف آن و

 دهند رارق تأثیر تحت را زناشویی یرسازگا توانندمی خود نوبهبه نیز( شخصیتی و روانی فرهنگی، عواما از

  (.1396 مرادخانی،)

 و همم عواما از ی ی است، ی دیگر از شوهر و زن تفاهم و توافق رضایت، میزان معنای به زناشویی سازگاری

(. 1392 صباغی،) است خانوادز ترسالم عمل رد درنتیجه و زناشویی زندگی ریفیت افزایش در تأثیرگذار

 دزمورداستفا زناشویی و خانوادز مطالعات در وسیع طوربه ره است اصطالحاتی از ی ی زناشویی سازگاری

 هاوجز بین زناشویی رابطه در رضایت و تفاهم وجود معنای به زناشویی سازگاری طوررلیبه.  گیردمی قرار

 هایمؤلفه برخی(. 1395 اسدی،بنی) دارد قرار شناختیروان و شخصیتی مختلف عواما تأثیر تحت ره است

 شادرامی ذهنی، بهزیستی بهبود در گردند،می محسوب نیز شناختیروان هایمهارت جزو ره شناختیروان

 این در ره است زناشویی سازگاری رنندز بینیپیش و باشدمی مؤثر بالینی جوامع در زندگی ریفیت و

 رهاییآنج از؛ نمود تدوین زوجین برای سازگاری مدل بتوان آن رمک به تا ،اندقرارگرفته موردبررسی پژوهش

 فرد به پایدار هایرابطه شود،می روانی امنیت احساس به منجر خانوادز در پایدار محیط خانوادگی، ثبات

 زوجی زندگی در افراد زناشویی سازگاری بر روانی امنیت بنابراین شود، سازگار محیط با تا رنندمی رمک

 از تعاریفی به اعتماد حاصا امنیت، احساس(. 2015 پور،تقی و بخشحیات رجبی،) تأثیرگذار است آیندز

 دزش ریزیپی خانوادز در احساس این و گیردمی سامان آن مبنای بر انسان هستی و هویت ره است زندگی

 دارای امنیت احساس دارد، مادر ویژزبه دریغ،بی محبت و لطف در ریشه بنیادینی، اعتماد پایه بر و

 او ایمنی نیازهای ره فردی(. 2018 لوی،-تورجمان و لیود رلوگر، انسیا، راسترو،) باشدمی نیز هاییویژگی

 ،نفسعزت دیگران، و خود پذیرم راحتی، و آسودگی تعلق، عشق، و دوستی احساس هموارز باشد شدز ارضا

 رنجوری روان تمایالت فقدان همدلی، مهربانی، اجتماعی، عالقه خوشنودی، هیجانی، ثبات دلگرمی، قدرت،

 در روانی امنیت ارتقای اهمیت( 1394) مبرخانی، و زادزرسول محمودی، پژوهش در. دارد پریشیروان و

یز ت و سنجانی پژوهش در همچنین. است قرارگرفته تائید مورد آن بالع س و زناشویی رضامندی افزایش

 بین همچنین دارد وجود مثبت رابطه زناشویی سازگاری و روانی امنیت بین( 2016) فرهنگی و دست

  دارد. وجود مثبت رابطه زناشویی سازگاری و ایمن دلبستگی هایسبک

دهندز  بتمراق و رودک بین رودری، در ره است عاطفی پیوند معنای به دلبستگی بالبی نظریات بر اساس

 الیسون، لوی،) است مؤثر زندگی را در رودک احساس و اجتماعی رشد بر و گیردمی ش ا وی اصلی

 اتوانین و تنش سطوح توانندمی ره هستند فردی درون منابع از دلبستگی هایسبک(. 2011 برن ر، و اس ات
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 پژوهشی در(. 2017 رروک،) دهند جلوز تررنگرم را زاتنش منفی اثر و رنند تعدیا ناگوار شرایط در را

 زناشویی سازگاری با دلبستگی هایسبک رابطه عنوان تحت( 1390) روپایی و واردانیان و اصغری توسط

 هایسبک نبی و دارد وجود معناداری رابطه زناشویی سازگاری و ایمن دلبستگی سبک بین ره داد نشان نتایج

 ازگاریس سالم دلبستگی هایسبک بنابراین. دارد وجود منفی معناداری رابطه دوسوگرا و ناایمن دلبستگی

 لبستگید هایسبک. رندمی ضعیف را زناشویی سازگاری ناسالم دلبستگی هایسبک و تقویت را زناشویی

 سیاریب تحقیقات. رنندمی ایفا مهمی نقش زناشویی سازگاری همچنین و رارررد در ره هستند عواملی جزو

 بیشتری ازگاریس ناایمن، دلبستگی سبک با افراد به نسبت ایمن، دلبستگی سبک با افراد ره اندرردز ثابت

 بایزیدی شریفی،مام پور،امین ؛2000 مالین وردت، و روررورانی ؛2000 فینی، و رولینز) خوددارند روابط در

(؛ 2016 غزوی، و سموی محمدی، ؛2016 ،مقدم زادز و حبیبی بشارت، سیوندیان، ؛2016 احمدزادز، و

 و محمد نظری و شارریان) دارد وجود معناداری رابطه زناشویی سازگاری و شخصیت صفات بین همچنین

 و فراگیر ره هاییصفت اساس بر فرد هر رفتار و شخصیت رهازآنجایی(  1391 دانایی، و فاطمی و ابراهیمی

 برادبوری،) هاپژوهش(. 1397 سیدمحمدی، ترجمه ؛2013 فیست، و فیست) شودمی تعیین است، ترمسلط

 هم اران، و  چن ؛2004 هندریک، و هندریک وایت، ؛2000 ویس، و هوبرد واتسون، ؛2000 باخ، و فنچام

 مختلف ابعاد ره دهدمی نشان( 2012 شارریان، ؛2011 ملیک، و اررم  ؛2008 نولتی، مک و فیشر ؛2007

 .دارند زناشویی سازگاری تبیین در مهمی نقش شخصیت

 نچهآ برای بیشتر آزادی افراد، برخی برای. شودمی معنی مختلف افراد در متفاوتی چیزهای با روانی رشد  

 معنا هستند خود منافع دنبال و رنند زندگی خواهندمی ره طورهمان دهند، انجام خواهندمی ره

 د،دهن گسترم را خود شخصیتی هایظرفیت رنند، درک بهتر را خودشان خواهندمی دیگر، برخی.شودمی

 وجستج تردقیق و ترعمیق صورتبه را خودشان روان یا خود خواهندمی برخی. رنند تجربه را جدید چیزهای

 انستینو روت،) بیاورند دست به خود امنیت احساس و هادلبستگی و شخصیت از بیشتری شناخت تا رنند

 من استح ام رنندزتعدیا نقش( 2016) هم اران و سیوندیان توسط پژوهشی در(. 2019 رایان، و ریست

 نصرع به توجه با. قراردادند موردبررسی را زوجین، زناشویی سازگاری و دلبستگی هایسبک بین رابطه در

 حقیقت نتایج شودمی روانی رشد به منجر و است اثرگذار شخصیت پختگی و رشد در ره من استح ام مهم

 بین رابطه در  و دارد را زناشویی سازگاری بینیپیش توان من، استح ام و دلبستگی هایسبک ره داد نشان

 قشن من استح ام زوجین، زناشویی سازگاری با( روانی رشد) شخصیت پختگی و دلبستگی هایسبک

 زناشویی یزندگ باثبات مرتبط هایمؤلفه افزایش جهت تالم و زناشویی زندگی به توجه. دارد رنندگیتعدیا

 اهمیت. بود متصور را سالم خانوادز بدون سالم جامعه تواننمی چراره است، گرفته خود به روزافزونی رشد

 فزایشیا نرخ به مربوط گزارشات موجببه رشورها دیگر همچون نیز ایران در دستازاین تحقیقاتی به گرایش

 :پاسخ خواهد داد ریپژوهش به سؤال ز نیا ن،یبنابرا است؛ اخیر هایسال در طالق آمار

طه با نقش واس یدلبستگ یهاو سبک تیصفات شخص ،یروان تیامنزناشویی را بر اساس  سازگاریآیا -1

 ررد؟ ینیبشیپ توانیم متأهاو مردان در زنان  رشد روانی
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 روش پژوهش
معادله ساختاری بود. جامعه  مدل یابیپژوهش حاضر غیرآزمایشی و طرح پژوهش، همبستگی از نوک 

نفر به  600بود.   1398 – 1399تهران در سال  8در منطقه  متأهاآماری شاما رلیه زنان و مردان 

ری گینههای خانگی م رر، استفادز از روم نمووجود شرایط ررونا و قرنطینه به دلیاروم در دسترس )

بین ردز سنی  متأهاها شاما زنان و مردان قرار گرفتند. آزمودنی موردمطالعهدر دسترس انتخاب شد( 

تهران بودند ره در صورت عدم استفادز از داروهای روانپزش ی و عدم  8ساله، سارن منطقه  45تا  24

 اشتند.های ورود برای شررت در پژوهش را د، مالکمصرف داروهای خاص و مواد مخدر
ارزیابی ریفیت رابطه  باهدف( 1976در سال ) 2گراهام اسپانیرتوسط  1پرسشنامه سازگاری زناشویي.1

گویه  32، ساخته شد ره دارای رنندزندگی می باهماست ره  دونفریزن یا شوهر یا هر  ازنظرزناشویی 

 ریمتغ 150 صفرتاپرسشنامه از  نی. نمرات اردگییصورت م  رتیل فیبر اساس ط آن گذارینمرزاست و 

به  100افراد و نمرات رمتر از  ییزناشو یسازگار یبه معنا 100برابر با  ای شتریاست. رسب نمرات ب

 یازگارس نامه،پرسش نیاست. ا یو عدم تفاهم خانوادگ یو ناسازگار ییدر روابط زناشو یوجود مش ل یمعنا

هموارز مثبت بودز  اسیمق نیا ییو روا ییایمربوط به پا العاتط. مرندیم یابیفرد را ارز یرل ییزناشو

را از طریق ضریب آلفای ررونباخ برای این مقیاس به دست آورد.  96/0( پایایی 1978اسپاینر ) است.

استفادز از این  هاآنگزارم رردند، در ضمن  96/0( ضریب پایایی پرسشنامه را 1982) 3شارپلی و رروس

ن حساند )ها توصیه رردزدر مقایسه با سایر مقیاس آنسنجی مناسب های روانمقیاس را به دلیا پایه

و  96/0های تنصیف برابر ( با استفادز از روم1378) حسن شاهیرا  آمدزدستبه(. پایایی 1378، شاهی

( 1982پایایی در پژوهش شارپلی و رروس )برآورد ررد. ره این  92/0با استفادز از ضریب آلفای ررونبخ 

( انجام گرفت،همسانی درونی 1982) 4اسپانیر و تامپسون وسیلهبهشد. در پژوهش دیگری ره  تائید

ای و محاسبه شد. در ایران مالزادز، منصور، اژز 91/0با استفادز از ضریب آلفای ررونباخ  آمدزدستبه

و میزان روایی  89/0و با روم آلفای ررونباخ  86/0 باز آزمایی( اعتبار مقیاس را با روم 1381ریامنش )

گزارم نمود. در پژوهش حاضر پایایی  90/0با پرسشنامه سازگاری زناشویی الک واالس برابر  آن زمانهم

 به دست آمد. 844/0این پرسشنامه از طریق آلفای ررونباخ 

ساخته  روانی تیسنجش ابعاد مختلف امن باهدف( 2004در سال ) 5مزلو پرسشنامه امنیت رواني.2

(، 11-7) ایپارانو(، 6-1ی )طیمح یناسازگارباشد و شاما: خردز مقیاس می 15گویه و  62شد ره دارای 

-26ی )سعادتمند احساس(، 25-22ی )افسردگ(، 21-17ی )به زندگ اقیشت(، ا16-12) به خود اعتقاد

-42) تیاحساس عصبان(، 41-38) نفساعتمادبه، (37-35ی )خودآگاه(، 34-31ی )اجتماع تیامن(، 30

 سالمت احساس(، 54-52) گرانیبا د یسازگار(، 51-48ی )به زندگ عالقه(، 47-45ی )دیو ناام اس(، ی44

                                                           
1. Dyadic Adjustment Scale (DAS) 

2. Spanier GB. 

3. Sharply CF, Cross DG. 

4. Spanier GB, Thompsonal . 

5. Maslow's Psychosocial Security 



  154 |                                                                                2شماره      |   2دوره     |1400   تابستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

ای هپاسخ شود.های بله و خیر انجام میبا گزینه آنگذاری (. نمرز62-59) حقارت احساس(، 55-58)

امنیت روانی  فدر این آزمون معر البا زشود. رسب نمرمی زداد 1ز ای نادرست نمرهپاسخ و 0ز درست نمر

ضریب آلفای (، 2011)ومارلت ، چاوال بوئن ست.دند امنیت روانی پایین اهنشان د ز پایینفرد و نمر الیبا

 87/0ضریب آلفای ررونباخ را ( 2010)ن هم ارامچنین بریتان و هنمودند.  گزارم 92/0ررونباخ را را 

روایی  (1394خوم )ردر پژوهش سنمودند.  گزارم 81/0را  هفتهدو  صلهبه فا باز آزماییو اعتبار 

یایی پاهمچنین شدز است.  تائیداساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و  از نظراتپرسشنامه با استفادز 

در  .مدبه دست آ 88/0پرسشنامه امنیت روانی از طریق ضریب آلفای ررونباخ محاسبه و میزان پایایی 

 به دست آمد. 463/0پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای ررونباخ 

عاما  5( برای ارزیابی 1985در سال ) و راستا یمک رر نئو توسط پرسشنامه صفات شخصیتي.3

، گراییبرونخردز مقیاس )روان نژندی،  5گویه و  60رود ره دارای اصلی شخصیت به رار می

 ی( براS) ی یدو فرم  یپرسشنامه دارا ینا باشد.( میپذیریمسئولیت، دلپذیر بودن و پذیریانعطاف

مخالف است ره توسط  رامالًموافق تا  رامالًاز  ایدرجهپنج سؤال 240است و شاما  یشخص یهاگزارم

 یا( Rفرم ) یگریاست. و د یندر تمام سن وزنانشود و متناسب مردان می یبنددرجه یخود آزمودن

 یمخالف است ره توسط خود آزمودن رامالًموافق تا  رامالً از  یاشدز نام دارد و بر اساس درجه تجدیدنظر

شدز  تجدیدنظر یا( R1فرم ) یگریاست و د یندر تمام سن وزنانشود و متناسب مردان می یبنددرجه

 یابیارز یمستقا برا طوربهتواند ( هم میR2گر است. فرم )مشاهدز یهایبندنام دارد و بر اساس درجه

 مورداستفادز آن ییروا یا( و Sفرم ) یِشخص یهاگزارم یبرا یم مل عنوانبهبه رار رود و هم  یتشخص

 رامالً تفاوت، موافقم و یمخالفم، مخالفم، ب رامالً) ی رتیل یاسپرسشنامه بر اساس مق ینایرد. قرار گ

 یمعن ین. به ایستن ی سانپرسشنامه در تمام مواد  ینفرم روتاز ا یگذاراست. نمرز شدزتنظیمموافقم( 

 تفاوتبی، 3، مخالفم نمرز 4مخالفم نمرز  رامالً از مواد فرم روتاز پرسشنامه، به  یبرخ یگذارره در نمرز

وتاز فرم ر یناز مواد ا یگرد یبرخ رهدرحالی. یردگتعلق می 0موافقم نمرز  رامالًو  1، موافقم نمرز 2نمرز 

 یقتحق منظوربه این آزمون. (1380ی،فرش ی)گروس شوندمی گذارینمرز شدزگفتهع س حالت  صورتبه

 شدزترجمه یو سوئد یلهستان ی،نروژ ی،ژاپن ی،آلمان ی،، فرانسویهلند ی،عرب ی،چ وسلوار یهابه زبان

 . اعتباراست آمدزدستبه 75/0تا  83/0 یناعتبار ب یبو راستا ضرا یتوسط مک رر همچنیناست. 

و باز بودن نسبت به تجربه،  ییگرا، برونییخو یروان آزردگ یهایاسمق یپرسشنامه رو یندرازمدت ا

و  یدو عاما سازگار تباراع یبها نشان دادز است. ضررا در گزارم 83/0تا  68/0اعتبار  یهایبضر

 یبه نقا از گروس1983و راستا،  یبودز است )مک رر 63/0و  79/0 یببه فاصله دو سال به ترت یباوجدان

 یبصورت گرفت ضر (1380) یفرش یره توسط گروسدر ایران آزمون این  یابیهنجار در (.1380، یفرش

از عواما  یکررونباخ در هر  یآلفا یبضرا. گزارم رردز است 87/0تا  56/0 رابین یبعد اصل 5 یهمبستگ

 68/0، 56/0، 73/0، 86/0 یببه ترت باوجدانیو  یباز بودن، سازگار یی،گرا، برونآزردگی خوییروان  یاصل

 یدو فرم گزارم شخص ینب یآزمون از همبستگ ینا ییاعتبار محتوا یبه دست آمد. جهت بررس 87/0و 

(Sو فرم ارز )مشاهدز یابی( گرRاستفادز شد، ره حدارثر هم ،)گرایی در عاما برون 66/0 یزانبه م بستگی
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( 1386) آتش روزپژوهش  در. (1380 ی،فرش یبود. )گروس یدر عاما سازگار 45/0 یزانبه م آنقا و حدا

، ییخویآزردگصفت: روان 5از  یکهر  یررونباخ برا یآلفا یبضر ی،درون یبا استفادز از روم همسان

به دست  77/0و  38/0، 27/0، 55/0، 74/0 یببودن به ترت یو وجدان یسازگار ی،گشودگ یی،گرابرون

 به دست آمد. 689/0در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای ررونباخ  .آمد

بر اساس نظریه ( 1990در سال ) رولینز و ریدتوسط  1های دلبستگيسبک شدهاصالحپرسشنامه .4

 دلبستگیره با سبک ) سبک اضطرابیخردز مقیاس شاما  3گویه و  18تهیه شد ره دارای هازان و شاور 

ستگی سبک واب(، ره با سبک دلبستگی ایمن مطابقت دارد)سبک نزدیک بودن (، دوسوگرا مطابقت دارد

خالفم تا م رامالًدر طیف لی رت از گذاری باشد. برای نمرز( میع س دلبستگی اجتنابی است تقریباً)ره 

این آزمون  باز آزماییریب پایایی ( ض1990رولینز و رید ). دهیممی 4تا  0موافقم قرار دارد نمرز  رامالً 

 شدزگزارم 52/0، 71/0، 68/0برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدی ی، وابستگی و اضطراب به ترتیب 

ماز  2های نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی نشان دادند ره زیر مقیاس همچنیناست، 

 80/0به این ه مقادیر آلفای ررونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از  با توجهماز پایدار ماندند.  8و حتی 

میزان الفای ررونباخ برای هر زیر مقیاس این پرسشنامه  باال است. آمدزدستبهاست، میزان قابلیت اعتماد 

 %81نفر نمونه در دلبستگی ایمن  173است: در تعداد شدزگزارمزیر  صورتبهدر سه نمونه مختلف 

و در اضطرابی  %78اجتنابی %80نفر نمونه دلبستگی ایمن  139در تعداد  %85اضطراب  %78ابی اجتن

 دامنپاکباشد. می %83و در اضطراب  %80اجتنابی  %82نفر نمونه دلبستگی ایمن  100و در  85%

ریب نفر اجرا ررد، با بررسی ض 100بررسی روایی محتوایی، این پرسشنامه را روی  منظوربه( 1384)

زیر مقیاس، در این گروز میزان انسجام درونی  آنهمبستگی بین مواد مربوط به هرزیر مقیاس با نمرز 

، برای اضطراب 45/0برای وابستگی  آنهدف سنجش زیرمقیاس مربوط به  آنچهبا  هاآنمواد و همبستگی 

اعتبار  دهندزنشانره  بود 8/0به دست آمد. ضریب الفای ررونباخ نیز  57/0، و برای نزدیک بودن 71/0

 به دست آمد.  70/0باالی این آزمون است. در پژوهش حاضر ضریب اعتبار توسط آلفای ررونباخ  نسبتاً

سنجش رشد روانی در  باهدف( 1969توسط اری سون در سال ) يرشد روانپرسشنامه سنجش .5

برای خردز مقیاس  6گویه و  12ساخته شد ره دارای  بزرگسالی اوایا و نوجوانی و بلوغ نهفتگی، مراحا

آمیز و شش عبارت ره بیانگر گیری شش مرحله اول مشتما بر شش عبارت ره بیانگر حا موفقیتاندازز

همبستگی شود. می گذارینمرز ایدرجههفتطیف لی رت  برحسبره  حا ناموفق تعارض یا بحرانند

و ضرایب پایایی این پرسشنامه توسط  86/0تا  70/0ای از امنهدرونی بین هر خردز مقیاس و نمرز را د

( جهت اعتباریابی از تحلیا 1381گزارم شد و در ایران نیز توسط ریانپور و هم اران ) 89/0 آنسازندز 

همچنین ضریب آلفای ررونباخ برای  62/0تا  44/0ها عاما تائیدی و همسانی درونی بین خردز مقیاس

است، روایی  87/0 برابر بانوسان دارد و ضریب آلفا برای را مقیاس  85/0تا  77/0 ازابعاد پرسشنامه 

. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای ررونباخ است شدزگزارم 55/0تا  29/0سازز بین 

 به دست آمد. 650/0

                                                           
1. Revised Adult Attachment Scale (RAAS) 
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 اهیافته

ضر پژوهش صد 52) نفر 288 شاما حا صد 48) نفر 312 و مرد( در سخگویان بین از ره بودند زن( در  پا

 نفر 288 سال، 30 تا 25 بین( درصد 18) نفر 108 سال، 25 از رمتر( درصد 3/9) نفر 56 سن موردبررسی

 41 بین( درصد 8/2) نفر 17 سال، 40 تا 35 بین( درصد 3/19) نفر 116 سال، 35 تا 31 بین( درصد 48)

 نفر 114 تحصیلی مقطع بررسی همچنین است، بودز سال 60 از بیشتر( درصد 5/2) نفر 15 و سال 45 تا

 3/24) نفر 146 لیسررانس،( درصررد 3/42) نفر 254 ،دیپلمفوق( درصررد 8/7) نفر 47 دیپلم،( درصررد 19)

 هایشرراخص( 1) جدول در. داد نشرران را درتری مقطع در( درصررد 5/6) نفر 39 و لیسررانسفوق( درصررد

 .است شدزگزارم پژوهش متغیرهای توصیفی

 

 متغیرهای پژوهش يفیتوصهای شاخص: 1 جدول

 کشیدگي چولگي انحراف معیار میانگین متغیر

 -182/0 -061/0 161/5 503/35 امنیت روانی

748/2 ناسازگاری محیطی  194/1  136/0  316/0-  

703/1 پارانویا  156/1  518/0  042/0-  

743/2 اعتماد به خود  431/1  218/0-  837/0-  

461/3 اشتیاق به زندگی  291/1  468/0-  715/0-  

218/2 افسردگی  989/0  137/0-  546/0-  

731/2 احساس سعادتمندی  445/1  233/0-  808/0-  

963/2 امنیت اجتماعی  098/1  912/0-  053/0  

236/2 خودآگاهی  899/0  939/0-  087/0-  

نفساعتمادبه  321/2  147/1  093/0-  908/0-  

516/1 احساس عصبانیت  987/0  021/0-  23/1-  

325/1 یاس و ناامیدی  915/0  152/0  807/0-  

885/1 عالقه به زندگی  879/0  041/0-  254/0-  

071/2 سازگاری با دیگران  787/0  311/0-  834/0-  

833/1 احساس سالمت  071/1  025/0  616/0-  

295/2 احساس حقارت  982/0  081/0  619/0-  

     صفات شخصیت

185/32 روان نژوندی  021/5  471/0-  547/1  

گراییبرون  205/39  336/5  009/0-  767/0  

پذیریانعطاف  598/39  627/5  903/0  824/1  

848/38 دلپذیر بودن  975/4  035/0  609/0  

پذیریمسئولیت  606/38  919/4  271/0  815/0  
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 حقیقت هایمتغیر ارثر ره داد نشان اسمیرنوف رلموگرف آزمون اساس بر متغیرها بودن نرمال آزمون نتایج

 .شد استفادز پارامتریک هایآزمون از هافرضیه آزمون جهت پس( 2 جدول) است نرمال توزیع دارای

 

 متغیرها بودن نرمال فرض بررسي برای اسمیرنوف کلموگرف آزمون: 2 جدول
داریمعنی zآمارز  متغیر  فرض نرمال 

زناشوییسازگاری   029/2  057/0 استبرقرار    

3/1 امنیت روانی  168/0 استبرقرار    

روانیرشد   953/1  052/0 استبرقرار    

171/1 روان نژندی  234/0 استبرقرار    

813/1 برونگرایی  063/0 استبرقرار    

پذیریانعطاف  449/1  136/0 استبرقرار    

445/1 دلپذیر بودن  137/0 استبرقرار    

پذیریمسئولیت  8/1  062/0 استبرقرار    

437/1 دلبستگی اضطرابی  131/0 استبرقرار    

ایمندلبستگی   302/1  166/0 استبرقرار    

762/1 دلبستگی اجتنابی  071/0 استبرقرار    
 

     سبک دلبستگي

746/17 دلبستگی اضطرابی  126/4  349/0-  308/0-  

528/18 دلبستگی ایمن  949/3  324/0  397/0-  

063/18 دلبستگی اجتنابی  955/3  306/0-  184/0  

711/49 رشد رواني  496/10  423/0-  169/0  

833/15 نهفتگی  579/4  013/0  536/0-  

938/16 بلوغ  973/3  167/0-  215/0  

781/16 بزرگسالی  241/2  249/0-  057/0  

زناشویيسازگاری   426/111  627/18  686/0-  873/0  

زناشوییرضایت   111/37  418/5  087/0-  839/0  

دونفریهمبستگی   828/16  955/3  638/0-  421/0  

دونفریتوافق   831/43  586/10  847/0-  777/0  

961/12 ابراز محبت  157/3  238/0-  779/0  
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 مدل) اول ردیف در مطالعه این در مورداستفادز برازندگی هایشاخص اساس بر اولیه الگوی برازم

 اولیه الگوی برازندگی هایشاخص از بعضی مقادیر دهدمی نشان ره. است شدزگزارم 3 جدول( شدزتدوین

 .دارد نیاز بهبود و اصالحات به پیشنهادی الگوی ره بود آن از حاری

 
 اب دلبستگي هایسبک و شخصیت صفات رواني، امنیت اساس بر زناشویي سازگاری اولیه الگوی: 1 شکل

  مردان و در زنان رواني رشد میانجیگری

 

 24در خروجی  (MIاصالحی )های برای اصالح و بهبود الگوی پیشنهادی در مرحله بعد با توجه به شاخص

Amos شد( به مدل اضافه 2دار نبودند حذف و مسیرهای رواریانس پیشنهادی )ش ا های ره معنیمسیر .

 آوردز شدز است.  3در ردیف الگوی دوم جدول  آنهای برازندگی پس از اعمال این تغییرات، نتایج شاخص
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های و سبک یت، صفات شخصيروان یتبر اساس امن یيزناشو یسازگار نهایي شده اصالح: الگوی 2شکل 

و مردان در زنان يرشد روان یانجیگریبا م يدلبستگ  

 

 چون) باشدنمی برخوردار خوبی برازم از اول الگوی است، شدزگزارم 3 جدول مندرجات ره گونههمان

 مسیرهای رردن اضافه با بعد مراحا در( است رمتر/( 90 از IFI، CFI، TLI و GFI یعنی برازم هایشاخص

یم موردقبول نهایی الگوی برازندگی هایشاخص و بهبودیافته الگو پیشنهادی، (MI)اصالحی هایشاخص

 (.است باالتر و 90/0 نزدیک  IFI، CFI، TLI و GFI یعنی برازم هایشاخص چون) باشد
 

.و الگوی نهایي شدهتدوینهای برازندگي برای الگوهای شاخص: 3 جدول  

RMSEA CFI TLI IFI GFI NPAR X2/Df Df X2 
های  خصشا

 برازندگی الگو

083/0  790/0  762/0  712/0  806/0  67 15/5  398 84/2050 شدزتدوینمدل    

076/0  902/0  903/0  902/0  898/0  78 47/4  387 40/1730  
مدل اصالحی 

 )نهایی(

143/0  001/0  001/0  001/0  481/0  30 27/13  435 44/5774 استقاللمدل    
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 ره در باال قبولقابا( و مرز مقادیر شدزتدوینهای برازم الگوی نهایی )الگوی با توجه به مقادیر شاخص 

 باشد. ضرایب رگرسیونی مدل نشانمی موردقبولدر این تحقیق  شدزارائهتوان گفت ره مدل می ذرر شد،

 تی، صفات شخصیروان یتبر اساس امن ییزناشو یرابطه سازگار خوبیبه ذررشدزدهد ره متغیرهای می

های شاخص استفادز از با رند.می را تبیین و مردان در زنان یرشد روان یانجیگریبا م یهای دلبستگو سبک

برای پارامترها، آیا  شدزگزارممقادیر خاص  از نظرصرفتوان به این پرسش پاسخ داد ره می رلی برازم

 رهدرصورتیخیر؟  شود یامی حمایت شدزگردآوریهای تجربی ، توسط دادزشدزتدوین، مدل طوررلیبه

 :چنین استجدول فوق  است. تفسیر مقادیر موجود در قبولقاباپاسخ مثبت باشد، مدل 

 اینتیجه( P= 001/0و سطح معناداری) 40/1730( برابر با CMINوجود رای اس وئر غیر معنادار ) -

( نیز از اهمیت برخوردار است. Dfگذارد، اما در این میان نقش درجه آزادی )می مطلوب را به نمایش

( از صفر دور و به درجه 387با ( مدل برازم شدز )برابر Dfعالوز بر این با توجه به این ه درجه آزادی)

 شود باید تلقی مطلوبی از مدل داشت.می ( نزدیک435با آزادی مدل استقالل )برابر 

دهد در تدوین می است، نشان 78 آن( ره مقدار NPAR) شدزتدوینارامترهای آزاد برای مدل تعداد پ -

 است. قبولقاباو این وضعیت نشدز است به هزینه رردن درجات آزادی پرداخته  راحتیبهمدل 

( CMIN/ DFهای نسبی نیز باید گفت در این جدول مقدار رای اس وئر نسبی )در مورد شاخص -

شاخص ریشه دوم  071/0برای مدل ح ایت دارد. همچنین مقدار  قبولقابااست ره از وضعیتی  47/4

 بودن مدل است.  قبولقاباحاری از  شدزتدوین( برای مدل عاملی RMSEAمیانگین مربعات باقیماندز )

( CFIو شاخص برازم تطبیقی ) 903/0( برابر با TLIلوئیس ) -در جدول فوق شاخص برازم تورر -

، مدل هاشاخصاین  بر اساساست، لذا  90/0نزدیک  هاآنمقادیر  رهازآنجاییاست و  902/0ابر با بر

 گردد. می تلقی قبولقابا شدزتدوین

و مقدار شاخص برازم افزایشی  898/0برابر با (، GFI) شاخص نی ویی برازمدر جدول فوق مقدار  -

(IFI برابر با )های رلی دهند. مقادیر شاخصمی را نشان قبولقاباباشد ره هر دو مقادیری می 902/0

ی قبولقابااز وضعیت  رامالً گیری این پژوهش دهد مدل انداززمی برازم ره در جدول فوق آمدز، نشان

 برخوردار است. 

 

 گیریبحث و نتیجه

 هایسبک و شخصیت صفات روانی، امنیت اساس بر زناشویی سازگاری مدل تدوین حاضر، پژوهش هدف

 هایاخصش مقادیر به توجه با داد نشان نتایج ره بود، مردان و زنان در روانی رشد میانجیگری با دلبستگی

 این در شدزارائه مدل ره گفت توانمی شد، ذرر پژوهش در ره قبولقابا مقادیر مرز و نهایی الگوی برازم

 اریسازگ رابطه خوبیبه ذررشدز متغیرهای ره داد نشان مدل رگرسیونی ضرایب. باشدمی موردقبول تحقیق

 و زنان رد روانی رشد میانجیگری با دلبستگی هایسبک و شخصیت صفات روانی، امنیت اساس بر زناشویی

 ظرفیت معنای به بل ه نیست زندگی در مش ا نداشتن معنای به زناشویی سازگاری؛ رندمی تبیین را مردان

 زندگی ریفیت گوناگون ابعاد بر زوجین روابط در سازگاری. است هاآن حا توانایی و مش الت با شدن سازگار
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(. 1394 ،مقدم زادز و عسگرآباد و بشارت و سیوندیان) است تأثیرگذار جسمانی و روانی سالمت ازجمله

 و تتیز دس و سنجانی پژوهش نتایج. است زناشویی سازگاری بر اثرگذار از متغیرهای ی ی روانی امنیت

 رد امنیت. بود زناشویی سازگاری و روانی امنیت بین معنادار و مثبت رابطه دهندزنشان( 2016) فرهنگی

 دیگران و خود منفی احساسات و هیجانات به روانی امنیت دارای افراد. است تهدید عدم معنای به قانون

 ،روانی امنیت. بردمی بین از را منفی احساسات و هیجانات اغلب هاآن مثبت احساسات اما دارند، دسترسی

 ره محیطی شود،می شروک رندمی زندگی آن در ره محیطی و دیگران پذیرم و عشق از فرد بااحساس

 به اعتماد حاصا امنیت، احساس. است خطر و تهدید احساس و محرومیت از خالی و همدالنه و دوستانه

 خانوادز در احساس این و گیردمی سامان آن مبنای بر انسان هستی و هویت ره است زندگی از تعاریفی

 امنیت احساس دارد، در ما ویژزبه ،دریغبی محبت و لطف در ریشه بنیادینی، اعتماد پایه بر و شدز ریزیپی

 شناسان روان از بعضی(. 2018 دوم،رمپ و لی ستله، سیلوان،-شوچ) باشدمی نیز هاییویژگی دارای

 شخصیت ار صفات از ی ی عنوانبه باید ره است مرربی و پیچیدز احساس یک ناایمنی احساس ره معتقدند

 ..ستا آدمی شخصیت بنای سنگ ترینمهم امنیت احساس اری سون نظریه اساس بر و گردد، محسوب نیز

 خصیتش صفات. شودمی تعیین است، ترمسلط و فراگیر ره هاییصفت اساس بر فرد هر رفتار و شخصیت

 سازگاری تجربی رنندز بینیپیش و دارد تأثیر زوجین زناشویی سازگاری بر ره است مهمی عواما ازجمله

 و شارریان همچنین(. 2012 شارریان، ؛2011 ملیک، و اررم ؛2007 هم اران، و چن) است زناشویی

 برای یدارمعنی رنندز بینیپیش تواندمی شخصیت صفات ره دریافتند پژوهشی در نیز( 1391) هم اران

 برادبوری ؛1386 احدی، ؛1382 زادز،عبداله) مانند مختلف هایپژوهش نتایج رابطه. باشد زناشویی سازگاری

 نشان( 2008 نولتی،مک و فیشر ؛2004 هم اران، و وایت ؛2000 هم اران، و واتسون ؛2000 هم اران، و

 .دارند زناشویی سازگاری تبیین در مهمی نقش شخصیت مختلف ابعاد دهدمی

 به تگیدلبس بالبی نظریات بر اساس. است دلبستگی هایسبک تحقیق، این در موردبررسی دیگر متغیر

. گیردمی ش ا وی دهندز اصلی مراقبت و رودک بین رودری، در ره است عاطفی پیوند معنای

 هاانسان رسای با ارتباط برقراری ظرفیت ره نگردمی اجتماعی موجوداتی عنوانبه را هاانسان دلبستگینظریه

 بزرگسالی عاشقانه رابطه به رودک و والد رابطه در دلبستگی است معتقد بالبی. بمانند زندز بتوانند تا رادارند

 تگیدلبس. بگذارد تأثیر زندگی از هرزمانی در شناخت، و هیجانات رفتار، بر تواندمی و یابدمی انتقال فرد

 سترمگ و اجتماعی رفتار ارتقای موجب و رندمی تسهیا فردی بین روابط در را شایستگی و عمل رد ایمن،

 اهآن از مراقبت ره بارسانی رودران روابط بر روانشناسان(. 2019 رویسمن، و فرالی) شودمی روانی مقاومت

 اجتماعی و شناختی عاطفی، رشد عمدز اساس را متقابا هایرنش این و نمودز تأرید ؛دارندعهدز به را

 آثار هر شودمی مختا رودک امنیت بالطبع شود ایجاد عاطفی روابط این در اختاللی هرگاز. اندرردز قلمداد

 از ی ی ره است عواملی معلول دورز، هر در فرد تحولی سالمت درواقع. گرددمی منع س وی رفتار در آن

  (.2019 سلمون، و لوین سیگا،) باشدمی دلبستگی ایمنی زندگی، حساس دورز در عواما این ترینمهم
 سازگاری با دلبستگی هایسبک رابطه عنوان تحت( 1390) روپایی و واردانیان و اصغری توسط پژوهشی در

 و دارد وجود معناداری رابطه زناشویی سازگاری و ایمن دلبستگی سبک بین ره داد نشان نتایج زناشویی
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 ستگیدلب هایسبک بنابراین. دارد وجود منفی معناداری رابطه دوسوگرا و ناایمن دلبستگی هایسبک بین

. ندرمی ضعیف را زناشویی سازگاری ناسالم دلبستگی هایسبک و تقویت را زناشویی سازگاری سالم

 اایف مهمی نقش زناشویی سازگاری همچنین و رارررد در ره هستند عواملی جزو دلبستگی هایسبک

 جودو داریمعنی و مثبت رابطه ایمن دلبستگی هایسبک و زوجین جنسی رضایت بین همچنین. رنندمی

 و حضرتی) باشد زوجین در جنسی رضایت تغییرات رنندز بینیپیش توانندمی دلبستگی هایسبک و دارد

 یمن،ا دلبستگی سبک با افراد ره اندرردز ثابت بسیاری تحقیقات(. 1393 اربرزادز، و رضاجو و پور امامی

 ؛2000 ،فینی و رولینز) خوددارند روابط در بیشتری سازگاری ناایمن، دلبستگی سبک با افراد به نسبت

 (.2019 هم اارن، و سیگا ؛2018 سباستین، ؛2016 هم اران، و عباسی ؛2000 مالین وردت، و روررورانی

 پختگی و رشد در مهم عنصر یک عنوانبه من استح ام اری سون، روانی رشد نظریه اساس بر طرفی، از

 بهتری توانایی دارند، بیشتری من استح ام ره هاییآن. شودمی مطرح صمیمی روابط برقراری برای شخصیت

 نیازهای هر زمانی مزلو نظریه به توجه با. دارند زناشویی سازگاری درنتیجه زناشویی تعارضات با مقابله برای

 مراتبلسلهس از بیشتر نیازهای تعیین به شروک فرد شودمی برآوردز مراتبسلسله از ترپایین هایسطح اولیه

 رند، رمک نفسعزت بهبود به تا رند ایجاد انگیزز گوناگون هازمان در را متفاوت نیازهای تا رندمی باالتر

 هایسبک روانی، امنیت چون نیازهایی گیریش ا و ارضا فیزیولوژیک، نیازهای ارضای از بعد مزلو هرم در ره

 دامهرر برای تعادل برقراری و نیازهای از یک هر رردن برآوردز. گیردمی قرار شخصیت صفات و دلبستگی

 .رندمی بینیپیش را خود اطرافیان با افراد آتی روابط هاآن از

 هایسبک بین رابطه در من استح ام رنندزتعدیا نقش( 2016) هم اران و سیوندیان توسط پژوهشی در

 در هر من استح ام مهم عنصر به توجه با. قراردادند موردبررسی را زوجین، زناشویی سازگاری و دلبستگی

 هایکسب ره داد نشان تحقیق نتایج شودمی روانی رشد به منجر و است اثرگذار شخصیت پختگی و رشد

 و دلبستگی هایسبک بین رابطه در  و دارد را زناشویی سازگاری بینیپیش توان من، استح ام و دلبستگی

 در .رددا رنندگیتعدیا نقش من استح ام زوجین، زناشویی سازگاری با( روانی رشد) شخصیت پختگی

 و است اوممد تغییر حال در فرآیند یک زناشویی سازگاری ره ررد بیان توانمی حاضر پژوهش نتایج تبیین

 پذیرم و درک به ،آن طریق از افراد ره شودمی گرفته نظر در مش الت حا و سازم توانایی عنوانبه

 ایهسبک و شخصیت صفات روانی، امنیت سازز رمک به ره رسندمی رشد به وابسته فردی هایتفاوت

 نیازها ترینممه از ی ی عنوانبه روانی امنیت به نیاز. ررد تبیین را آن توانمیروانی رشد واسطهبه  دلبستگی

 هااین. شودمی محسوب هاآن مثبت تمایالت و رفتار هنجارها، ها،ارزم ارائه و شخصیت صفات ساختن در

 همچنین هستند،( شد خواهد آن شاما نیز جنسی سالمت ره) روان سالمت برای شرایط ترینمهم از ی ی

 بینیپیش نیز دهد،می نشان خود از مواقع ارثر در فرد، ره ثابتی هایویژگی عنوانبه ره شخصیت صفات

 سطوح دتواننمی ره هستند فردی درون منابع از دلبستگی هایسبک. است زناشویی سازگاری تجربی رنندز

 شدر طرفی از. دهند جلوز تررنگرم را زاتنش منفی اثر و رنند تعدیا ناگوار شرایط در را ناتوانی و تنش

 سطح سمت به همیشه و رندمی رشد انسان سن، از نظرصرف ره رندمی بیان میانجی متغیر عنوانبه روانی

 عنصر یک عنوانبه من استح ام. باشد روان( پختگی) بلوغ تا روان تولد از تواندمی ره پرورانی خود ترراما
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 من استح ام ره هاییآن. شودمی مطرح صمیمی روابط برقراری برای شخصیت پختگی و رشد در مهم

 براین عالوز. نددار زناشویی سازگاری درنتیجه زناشویی تعارضات با مقابله برای بهتری توانایی دارند، بیشتری

 شانزخانواد و سرباهم خود رابطه در ،خوددارند سرانباهم بیشتری صمیمی روابط باالتر من استح ام با افراد

 نسیج روابط همچنین هاآن. رنندمی احساس فرزندانشان و خانوادز قبال در بیشتری مسئولیت و متعهدترند

 هب توجه با من استح ام. است افراد این دیگر هایویژگی از عواطف ابراز و مقابا طرف درک و فهم بهتری،

 و تشخصی صفات و دلبستگی هایسبک تأثیر تحت( من مهار و من آوریتاب) هایزیر مؤلفه با روانی رشد

 ایرس مانند پژوهش این. گذارندمی تأثیر زوجین زناشویی سازگاری بر و رنندمی پیدا رشد روانی امنیت

 ره ررونا شرایط به دلیا افراد انتخاب در محدودیت: از اندعبارت ره بود هاییمحدودیت دارای هاپژوهش

 گرفته صورت مجزا صورتبه مردان و زنان روی بر پژوهش این. شود استفادز دسترس در روم از شد موجب

 تهران رد پژوهش این این ه به توجه با. گیرد صورت نیز زوجین روی پژوهشی چنین شودمی پیشنهاد است،

 ایرس در ره شودمی پیشنهاد لذا، ؛است مؤثر اجتماعی و فرهنگی زمینه دانیم،می چنانچه و است شدزانجام

 .گیرد قرار مقایسه و موردبررسی موضوک این نیز دیگر جوامع و هاشهرستان
 

 موازین اخالقي

 افراد به چنینهم است؛ شدز رعایترنندگان شررت آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 .شد دادز نانیاطم نتایج بودن محرمانه دربارز
 

 سپاسگزاری

 یقدردان و تش ر داشتند؛ هم اری پژوهش این اجرای در ره یرسانهمه و پژوهش دررنندگان شررت همه از

 .شودمی
 

 مشارکت نویسندگان

مقاله حاضر برگرفته از رساله درتری نویسندز اول بود ره توسط معاونت پژوهشی دانشگاز آزاد اسالمی واحد 

شناسی، به تصویب رسیدز بود؛ در تدوین این مقاله همه نویسندگان در طراحی، روم مررزیتهران 

 ی سانی داشتند نویس، ویراستاری و نهایی سازی نقشها، پیشسازی، گردآوری و تحلیا دادزمفهوم

 تعارض منافع
 .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا
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 با دلبستگی هایسبک رابطه(. 1390. )شیرزاد، حاجی، روپایی و .،رامو واردانیان، .،عس ری گنجی، اصغری

 .مرودشت خانوادز، روانشناسی - روانشناسی ملی همایش دومین. زناشویی سازگاری

 روان گریمیانجی با زناشویی سازگاری و ذهن آگاهی رابطه فرضی مدل بررسی(. 1395. )فائزز اسدی،بنی
 و یتربیت علوم دانش دز خانوادز، مشاور ارشد رارشناسی نامهپایان. متأها افراد در گراییوبرون رنجورخویی

 .مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاز روانشناسی،

 با دلبستگی هایسبک رابطه(. 1390. )داود اربرزادز،.، و شهناز رضاجو، .،حسن پور، امامی .،لیالن حضرتی،

 هوازا خانوادز، مطلوب الگوی ترسیم در گامی خانوادز روانشناسی ملی رنگرز اولین. زوجین در جنسی رضایت

 و شخصیتی ییژگیهاو بین رابطه بررسی(. 1390. )ختارم نیادفرها و ،.ادلع ،فاطمی ،.طاع ن،شارریا

 92-99 :16 ،نستادرر  ی پزش معلو زنشگادا علمی مجله. ناشوییز یضایتمندر

 ارشد رارشناسی نامهپایان. زناشویی سازگاری با هیجانی هوم و معنوی هوم رابطه(. 1392. )زهرا صباغی،

 .مررز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاز اجتماعی، علوم و روانشناسی دانش دز تربیتی، روانشناسی

(. 1397) سیدمحمدی، یحیی ترجمه. شخصیت هاینظریه(. 2013. )گریگوری یج فیست، س.، وج فیست،

 .روان نشر: تهران

یر غ و شاغا زنان بین زناشویی صمیمیت و زناشویی سازگاری روان، سالمت مقایسه(. 1396. )عبداهلل مرادخانی،
 دانشگاز ی،روانشناس و تربیتی علوم دانش دز تربیتی، روانشناسی ارشد رارشناسی نامهپایان. شهرستان شاغا

 .مرودشت واحد اسالمی آزاد

 رضایتمندی با روانی امنیت میان رابطه بررسی(. 1394. )عزت مبرخانی، .، وراظم ،زادزرسول .،پریا محمودی،
 .انیانس علوم دانش دز - مدرس تربیت دانشگاز روانشناسی، ارشد رارشناسی نامهپایان. زنان در زناشویی

 امنیت ارتقای مدیریت راهبردی و نظری مبانی(. 1390. )افسر نادری، افشاری.، و رضا سید امیری، صالحی

 .49-76(: 59)2 ،راهبرد فصلنامه. تهران در فرهنگی و اجتماعی
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 کاستا و کری مک نئو شخصیتي پرسشنامه

 سؤاالت

مالً
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خال

م
 

فم
خال

م
 

ی
نث
خ

قم 
واف
م

 

مالً
را

 
قم
واف
م

 

 0 1 2 3 4 شخص نگرانی نیستم. اصوالًمن  -1

 0 1 2 3 4 دوست دارم همیشه افراد زیادی دوروبرم باشند. -2

 0 1 2 3 4 پردازی تلف رنم.دوست ندارم وقتم را با خیال -3

 0 1 2 3 4 رنم در مقابا همه مؤدب باشم.سعی می -4

 0 1 2 3 4 دارم.وسایا متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاز می -5

 0 1 2 3 4 رنم.اغلب خود را رمتر از دیگران حس می -6

 0 1 2 3 4 افتم.زود به خندز می -7

 0 1 2 3 4 رنم.ره راز درست، راری را پیدا رنم،آن روم را همیشه در آن مورد ت رار میهنگامی -8

 0 1 2 3 4 اغلب با فامیا و هم ارانم بگومگو دارم. -9

 0 1 2 3 4 شدز انجام شوند.توانم رارهایم را طوری تنظیم رنم ره درست سر زمان تعیینخوبی میبه-10

 0 1 2 3 4 شوم.رنم دارم خرد میفشارهای روحی زیادی هستم، گاز احساس میره تحتهنگامی -11

 0 1 2 3 4 دانم.ای نمیسرحال و سرزندزخودم را فرد خیلی  -12

 0 1 2 3 4 رند.های هنری و طبیعت مرا مبهوت میهای موجود در پدیدزنقش -13

 0 1 2 3 4 رنند ره من شخصی خودخواز و خودمحورم.بعضی مردم ف ر می -14

 0 1 2 3 4 فرد خیلی مرتب و منظمی نیستم. -15

 0 1 2 3 4 رنم.میندرت احساس تنهایی و غم به -16

 0 1 2 3 4 برم.واقعاً از صحبت رردن با دیگران لذت می -17

 0 1 2 3 4 ها منجر خواهد شد.رنم گوم دادن دانشجویان به مطالب متناقض فقط به سردرگمی و گمراهی آنف ر می -18

 0 1 2 3 4 دهم.هم اری را بر رقابت با دیگران ترجیح می -19

 0 1 2 3 4 رنم همه رارهایم را بااحساس مسئولیت انجام دهم. سعی می -20

 0 1 2 3 4 رنم.اغلب احساس عصبی بودن و تنش می -21

 0 1 2 3 4 ام.همیشه برای رار آمادز -22

 0 1 2 3 4 شعر تقریباً اثری بر من ندارد. -23

 0 1 2 3 4 قصد و نیت دیگران حساس  مش وک هستم.نسبت به -24

 0 1 2 3 4 رنم.دارای هدف روشنی هستم و برای رسیدن به آن طبق برنامه رار می -25

 0 1 2 3 4 رنم.ارزشی میگاهی رامالً احساس بی -26

 0 1 2 3 4 تنهایی انجام دهم.ها را بهدهم رارغالباً ترجیح می -27

 0 1 2 3 4 رنم.اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می -28

 0 1 2 3 4 رنند.ها از شما سوءاستفادز میمعتقدم اگر به مردم اجازز  دهید، ارثر آن -29

 0 1 2 3 4 رنم.قبا از شروک هر راری وقت زیادی را تلف می -30

 0 1 2 3 4 رنم.ندرت احساس اضطراب یا ترس میبه -31

 0 1 2 3 4 رنم سرشار از انرژی هستم.اغلب احساس می -32

 0 1 2 3 4 رنم .آورند توجه میهای متفاوت به وجود  میندرت به احساسات و عواطفی ره محیطبه -33

 0 1 2 3 4 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.  -34
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 0 1 2 3 4 رنم.برای رسیدن به اهدافم شدیداً تالم می -35

 0 1 2 3 4 شوم.اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می -36

 0 1 2 3 4 فردی خوشحال و بشام و دارای روحیه خوبی هستم. -37

 0 1 2 3 4 گیری دربارز مسائا اخالقی باید از مراجع مذهبی پیروی رنیم.معتقدم ره هنگام تصمیم -38

 0 1 2 3 4 رنند ره من فردی سرد و حسابگر هستم.برخی ف ر می -39

 0 1 2 3 4 توان برای عما به آن روی من حساب ررد. دهم، هموارز میوقتی قول یا تعهدی می -40

 0 1 2 3 4 رنم.نظر میروند، دلسرد شدز و از رار صرفغالباً وقتی رارها پیش نمی  -41

 0 1 2 3 4 بینی نیستم.شخص بانشاط و خوم -42

رنم، یک احساس لرزم و یک ت ان هیجانی را حس خوانم یا یک رار هنری را تماشا میاوقات وقتی شعری را میبعضی -43

 رنم. می

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 انعطاف هستم.هایم سرسخت و بیدر روم -44

 0 1 2 3 4 اعتماد و ات ا نیستم.طور ره بایدوشاید قاباگاهی آن -45

 0 1 2 3 4 شوم .غمگین و افسردز میندرت به -46

 0 1 2 3 4 گذرند.زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می -47

 0 1 2 3 4 رنم .آورند توجه میهای متفاوت به وجود میندرت به احساسات و عواطفی ره محیطبه -33

 0 1 2 3 4 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.  -34

 0 1 2 3 4 رنم.شدیداً تالم میبرای رسیدن به اهدافم  -35

 0 1 2 3 4 شوم.اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می -36

 0 1 2 3 4 فردی خوشحال و بشام و دارای روحیه خوبی هستم. -37

 0 1 2 3 4 گیری دربارز مسائا اخالقی باید از مراجع مذهبی پیروی رنیم.معتقدم ره هنگام تصمیم -38

 0 1 2 3 4 رنند ره من فردی سرد و حسابگر هستم.ف ر می برخی -39

 0 1 2 3 4 توان برای عما به آن روی من حساب ررد. دهم، هموارز میوقتی قول یا تعهدی می -40

 0 1 2 3 4 رنم.نظر میروند، دلسرد شدز و از رار صرفغالباً وقتی رارها پیش نمی  -41

 0 1 2 3 4 نیستم.بینی شخص بانشاط و خوم -42

رنم، یک احساس لرزم و یک ت ان هیجانی را حس خوانم یا یک رار هنری را تماشا میاوقات وقتی شعری را میبعضی -43

 رنم. می

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 انعطاف هستم.هایم سرسخت و بیدر روم -44

 0 1 2 3 4 اعتماد و ات ا نیستم.طور ره بایدوشاید قاباگاهی آن -45

 0 1 2 3 4 شوم .ندرت غمگین و افسردز میبه -46

 0 1 2 3 4 گذرند.زندگی و رویدادهای آن برایم  سریع می -47

 0 1 2 3 4 ای به تأما و تف ر جدی دربارز سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.عالقه -48

 0 1 2 3 4 رنم شخصی بامالحظه و منطقی باشم.عموماً سعی می -49

 0 1 2 3 4 رسانم.فرد مولدی هستم ره همیشه رارهایم را به اتمام می -50

 0 1 2 3 4 گردم ره مش التم را برطرف رند.رنم و دنبال رسی میاغلب احساس درماندگی می -51

 0 1 2 3 4 شخص بسیار فعالی هستم. -52

 0 1 2 3 4 من رنج اوی ف ری فراوانی دارم. -53

 0 1 2 3 4 گذارم متوجه این احساسم بشود.دوست نداشته باشم،میاگر رسی را  -54

 0 1 2 3 4 وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.رنم ره هیچف ر نمی -55

 0 1 2 3 4 خواستم خود را پنهان رنم.ام ره فقط میزدز شدزچنان خجالتگاهی آن -56

 0 1 2 3 4 باشم.دهم ره برای خودم راررنم تا راهبر دیگران ترجیح می -57

 0 1 2 3 4 برم.ها یا مفاهیم انتزاعی لذت میاغلب از رلنجار رفتن با نظریه -58

 0 1 2 3 4 ای به رار بگیرم. طور ماهرانهتوانم برای رسیدن به اهدافم دیگران را بهاگر الزم باشد می -59

 0 1 2 3 4 ای انجام دهم.رنم هر راری را به نحو ماهرانهتالم می -60
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 □خیر  □بله  ؟رنیدمی شانسیخوماحساس  طوررلیبهآیا  29

 □خیر  □بله  ؟رنیدمیآیا در خود احساس راحتی  30

 □خیر  □بله  از دید مردم محترم هستید؟ طوررلیبه رنیدمیآیا ف ر  31

 □خیر  □بله  آیا محیط خانه شما از شادی برخوردار است؟ 32

 □خیر  □بله  ؟رنیدمیاجتماعی خود را راحت احساس  ازنظرآیا  33

 □خیر  □بله  ؟دهیدمیره هستید نشان  گونههمانخود را در نظر مردم  معموالًآیا  34

 □خیر  □بله  شخص خوشحالی هستید؟ درمجموکآیا  35

 □خیر  □بله  آیا اغلب هوشیار )خودآگاز( هستید؟ 36

 □خیر  □بله  ؟رنیدمیطبیعی رفتار  طوربهآیا  37

 □خیر  □بله  در رار و حرفه )یا تحصیا( خود موفق هستید؟ رنیدمیآیا ف ر  38
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 □خیر  □بله  دارید؟ نفساعتمادبهآیا  39

 □خیر  □بله  هستید؟ شخص خودخواهی طوررلیبهآیا  40

 □خیر  □بله  احساسات خود را رنترل رنید؟ توانیدمی رنیدمیآیا ف ر  41

 □خیر  □بله  پرمشقت است؟ باریکآیا به تصور شما زندگی  42

 □خیر  □بله  ؟شویدمی خاطرآزردزآیا اغلب از دست مردم  43

 □خیر  □بله  ؟دانیدمیآیا خود را شخص عصبی  44

 □خیر  □بله  ؟رنیدمیآیا حتی زمانی ره با دیگران هستید احساس تنهایی  45

 □خیر  □بله  ؟رنیدمیآیا خود را باری بر دوم دیگران احساس  46

 □خیر  □بله  ؟پذیریدمیآیا انتقاد دوستان را به گرمی  47

 □خیر  □بله  ره زندگی رردن ارزم دارد؟ رنیدمیآیا ف ر  48

 □خیر  □بله  ؟دهیدمیآیا تنهایی را به بودن با مردم ترجیح  49

 □خیر  □بله  ؟شویدمیآیا در ابراز احساسات خود با مش ا مواجه  50

 □خیر  □بله  ؟شویدمی مأیوسآیا خیلی زود  51

 □خیر  □بله  ؟شویدمیآیا با دیگران خوب سازگار  52

 □خیر  □بله  ؟گیردمی شمارابیشتر وقت  آیندزآیا نگرانی دربارز  53

 □خیر  □بله  خوب هستید؟ صحبتهمآیا یک  54

 □خیر  □بله  ؟شویدمی برآشفتهآیا زود  55

 □خیر  □بله  ؟دهدمیو اندوز به شما دست  تأسفآیا هنگام روبرو شدن با مش الت احساس  56

 □خیر  □بله  ؟رنیدمیآیا نسبت به ارثر مردم احساس صمیمیت  57

 □خیر  □بله  ؟رنیدمیآیا احساس سالمت و نیرو  58

 □خیر  □بله  ؟بریدمیآیا از احساس حقارت رنج  59

 □خیر  □بله  ، برایتان تولید اش ال رردز است؟رنندمیدر خیابان نگاز  شماراآیا هرگز ف ر این ه مردم  60

 □خیر  □بله  آیا رابطه شما با جنس مخالف خوب است؟ 61

 □خیر  □بله  چیزی از شما )مضایقه )دریغ( شدز است؟ رنیدمیآیا احساس  62

*** 

 پرسشنامه سبک دلبستگي کولینزو رید
 رامالً سئواالت ردیف

 مخالفم

حدی تا 

 مخالفم

 نه نه موافقم

 مخالفم

حدی تا 

 موافقم

 رامالً

 موافقم

 5 4 3 2 1 ارتباط با دیگران برایم آسان است.ایجاد  1

 5 4 3 2 1 دهم ره به دیگران وابسته باشم.مش ا به خودم اجازز می 2

 5 4 3 2 1 در روابطم اغلب نگرانم ره طرف مقابا واقعاً دوستم نداشته باشد 3

 اندازز منقدر ره من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم،دیگران بهآن 4

 این ارتباط ندارندتمایا به 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 دوست دارم به دیگران مت ی باشم. 5

 5 4 3 2 1 شوم.از این ه رسی به من نزدیک شود ناراحت نمی 6

 5 4 3 2 1 ندگاز در دسترس نیسترنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچف ر می 7

 5 4 3 2 1 از این ه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم 8

 5 4 3 2 1 در روابطم اغلب نگرانم طرف مقابلم نخواهد ارتباطش را با ادامه دهد. 9

ها همان ترسم ره آندهم،میوقتی احساساتم را به دیگران نشان می 10

 احساس را دربارز  من نداشته باشند.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .داردمن توجه  پرسم آیا طرف مقابا واقعاًخود میدر ارتباطاتم اغلب از 11

 5 4 3 2 1 توانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار رنم.راحتی میبه 12
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 5 4 3 2 1 شومشود،عصبی میوقتی رسی خیلی با من صمیمی می 13

 5 4 3 2 1 ها در دسترس خواهند بودره دیگران نیاز داشته باشم،آندانم وقتیمی 14

 5 4 3 2 1 ترسم به من صدمه بزنند.نزدیک شوم اما میخواهد به مردم دلم می 15

 5 4 3 2 1 رنم ره مش ا است ره آدم به دیگران رامالً اعتماد رندف ر می 16

تر از آن حدی بشوند ره من خواهند با من صمیمیاغلب مردم می 17

 رنماحساس راحتی می

1 2 3 4 5 

در  ره به هنگام نیاز مطمئن نیستم ره بتوانم به افرادی ت یه رنم 18

 دسترس باشند

1 2 3 4 5 

*** 

 رواني رشد سنجش پرسشنامه

 1 2 3 4 5 6 7 جمالت ردیف

             .رومسختو  باوجدان  1

             چه احساسی دارد. داندنمیهرگز   2

             .رندمیدیگران احساس هم دردی  نسبت به  3

             بسیار تنها  4

             دارد. اعتماد رامالًبه دیگران   5

             به آرزوهایش تحقق ببخشد. تواندنمی  6

             دارد. است، معیارهای باالیی جدی  7

             آرام به نظر برسد. روشدمی  8

             .رندمیروابط صمیمانه برقرار  راحتیبه  9

             است. توجهبینسبت به عقاید دیگران   10

             طبیعی و اصیا  11

             .آیدبرنمینارارآمد، رار چندانی از او   12

*** 
 پرسشنامه سازگاری زناشویي

 مشخص آنسرتان را با گذاردن عدد مناسب در مقابا باهمدر مقابا هر یک از عبارت زیر میزان توافق و یا عدم توافق خود را  لطفاً 
 سر و یا رس دیگری مشورت ن نید.باهم گوییپاسخرنید . در هنگام 

 = گاهی توافق داریم    3 توافق دائم داریم     تقریباً= 4  = توافق دائم داریم   5
 ه اختالف داریم= همیش0 یشه اختالف داریم        باهم= تقری1  = اغلب اختالف داریم     2

 ( صرف درآمد خانوادز و امور خانوادز1ررررر  
 تجدیدقوا( تفریحات و 2ررررر 
 ( موضوعات و مسائا مذهبی3ررررر 
 ( ابراز محبت4ررررر 
 ( دوستان5ررررر 
 ( روابط جنسی6ررررر 
 ( رعایت عرف)رفتار صحیح یا مناسب(7ررررر 
 ( فلسفه زندگی8ررررر 
 والدین و خویشان همسر( طرز رفتار با 9ررررر 
 مهم چیزهای( مقاصد، هدفه و 10ررررر 
 بودن باهم زمانمدت( 11ررررر 
 ( اتخاذ تصمیمات مهم12ررررر 
 ( انجام رارهای خانه13ررررر 
 اوقات فراغت هایفعالیت( عالیق و 14ررررر 
 ( تصمیمات شغلی و تحصیلی15ررررر 
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 .دهدمیبین شما و همسرتان رخ  باریکزیر مشخص رنید ره هر یک از موارد زیر چند وقت  گذارینمرزبا استفادز از مقیاس  لطفاً
 = هرگز6  = بندرت5 معموالً = 4 = ارثر اوقات3یشه        باهم= تقری2 = همیشه 1

 ؟ ایدرردز بحث آن دربارز یا و ایدافتادز خود رابطه به دادن پایان یا جدایی، طالق، ف ر به باریک وقت (چند16ررررر  
 ؟ ایدرردز ترک را خانه دعوا از بعد همسرتان و شما باریک وقت چند( 17ررررر  
 ؟گذردمی خوبیبه همسرتان و شما بین چیزهمه ره ایدرردز ف ر باریک وقت چند ،رالً( 18ررررر  
 دارید؟ اطمینان و اعتماد خود همسر به آیا( 19ررررر  
 ؟ باشید متأسف خود ازدواج از ره است افتادز اتفاق آیا(20ررررر  
 ؟ رنیدمی دعوا همسرتان و شما باریک وقت چند( 21ررررر  
 ؟ رنیدمی خرد را ی دیگر اعصاب همسرتان و شما باریک وقت چند(22ررررر  

 ؟ بوسیدمی را خود همسر(23
 هرگز        ندرتاً      اوقات گاهی       هرروز تقریباً      هرروز 

  4  3  2        1         0 
 ؟ داریدخانه از خارج مشترک عالیق همسرتان و شما آیا( 24
 مورد هیچ در مورد چند در موارد بعضی در موارد  ارثر در  موارد تمام در

     4        3         2          1                      0 
 ؟ دهدمی رخ همسرتان و شما بین باریک وقت هرچند زیر موارد 
 باریک روزی از بیش=5      باریک روزی= 4      دو بار یا یک ماهی=3   درماز    باریک رمتر از= 2      هرگز=1

 جذاب و دلچسب نظرتبادل یک( 25ررررر 
 حندیدن باهم( 26ررررر 
 رردن گفتگو چیزی دربارز ارامی به( 27ررررر 
 رردن هم اری برنامه یا پروژز یک در( 28ررررر 
 التیمش  یا نظراختالف باعث گذشته هفته چند در هااین آیا.  است آمدز زیر در ،شودمی شوهرها و زن اختالف یا توافق باعث گاز ره موارد برخی
 . رنید مشخص را "خیر" یا "بله" پاسخ لطفاً ؟ است بودز شما برای
  نداشتن جنسی رابطه حوصله و حال(29 خیر بله
  ن ردن محبت و عشق ابراز (30 خیر بله
 وابطر ارثر در شادرامی میزان دهندزنشان "شادرام" یا خشنود یعنی وسط نقطه.  شماست رابطه در شادرامی میزان دهندزنشان زیر موارد( 31

 . است همسرتان و شما رابطه دهندزنشان همه از بیش ره رنید انتخاب را ایشمارز جوانب، تمام گرفتن نظر در با لطفاً.  است زناشویی
 عالی شادرام  العادزفوقشادرام       شادرام      خیلی خشنود یاناخشنود      ناخشنود       رمی نسبتاًناخشنود        بسیار
     0                  1                   2                 3                    4                 5                6 
 شمارز دور دایرز رشیدن با را خود انتخابی عبارت لطفاً شماست؟ رابطه آیندز دربارز شما احساس توصیف بهترین زیر عبارات از یکردام( 32

 . رنید مشخص آن جلوی
 . شومنمی ناامید و خسته تالم مقدار هر از موفقیت این برای و هستم، خود رابطه موفقیت خواهان مصرانه. 5
 .رنممی را خود تالم تمام موفقیت این برای و باشد، موفق ما رابطه ،خواهدمی دلم خیلی. 4
 .رنممی تالم خود سهم به موفقیت این برای و باشد، موفق ما رابطه خواهدمی دلم خیلی. 3
 .رنم تالم این از بیش آن تداوم برای توانمنمی اما باشد، موفق ما رابطه ره است خوب. 2
 .رنم تالم این از بیش آن تداوم برای نیستم حاضر اما باشد، موفق ما رابطه ره است خوب. 1

 .نیست ساخته من از دیگری رار هیچ آن برای و ندارد، وجود هرگز ما رابطه موفقیت ام ان. 0
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Development of a Marital Adjustment Model based on 

Psychological Security, Personality Traits, and 

Attachment Styles: the Mediating Role of the 

Psychological Growth 
 

Reyhaneh. Nazirirad 1, Susan. Emamipour *2 & Fariba. Hassani 3 

 

Abstract  
Aim: The present study aimed to develop a marital adjustment model based on 

psychological security, personality traits, and attachment styles mediated by 

psychological growth in men and women. Methods: The present study was 

descriptive-correlational and its statistical population consisted of married men 

and women aged 25 to 45 years in district 8 of Tehran in 2019 and 2020. Using 

the convenience sampling method, we selected 600 married men and women as 

the statistical samples. The research tools included Spanier's Dyadic Adjustment 

Scale (DAS) (1976) Marital Adjustment Questionnaire, Maslow's psychological 

security questionnaire (2004), the personality trait questionnaire by McCrae and 

Costa (1985), Collins and Read adult attachment Scale (1990), and Ericsson's 

psychological growth assessment questionnaire (1969). We analyzed data using 

AMOS and factor analysis. Results: The regression coefficients of the model 

indicated that marital adjustment could explain psychological security, personality 

traits, and attachment styles mediated by psychological growth in men and women, 

and the fit indices indicated that the measurement model of the research had an 

acceptable status (GFI=0.879). Conclusion: According to the results, the marital 

adjustment was mostly affected by psychological security, personality traits, 

psychological growth, and attachment styles. Therefore, we suggest using the 

results of the present study to help create marital adjustment between men and 

women.  

Keywords: Marital adjustment; Psychological security; Personality traits; 

Attachment style; Psychological growth 
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