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 مقدمه

یملین مکانی است که الگوهای شخصیتی، فردی، عاطفی و جسمی هر فرد در آن شکل محیط خانواده او

؛ خانواده به لحاظ قدمت دانندیمسالمت جامعه را در گرو سالمت خانواده  هافرهنگ؛ در بسیاری از گیرد

 و زهراکار داورنیا، و از لحاظ گستردگی جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است )شاکرمی، نیترییابتدا

تا روابط اعضای خانواده به هم بخورد و از هم  شودیم(؛ ناسازگاری درون خانواده سبب 1394 طالئیان،

ای بگسلد و وحدت میان اعضای آن به خطر بیفتد و در نهایت منجر به فروپاشی آن شود )صابونچی، دوکانه

 زندگی تقویت یالزمه ت؛اس زوجین یرابطه خانواده رشد و گیریشکل ب(. اساس 1399فرد و بهبودی، 

 اشانی،ک لطفی و فرخزاد است )دربانی، یکدیگر با زوجین تعامل طرز و نگرش نوع و آن دوام و ثبات خانوادگی،

 با و داده یکدیگر دست به دست عوامل بسیاری است ممکن گاهی ازدواج، رابطه رشد طول در اما (؛1399

 یب تعارض به نهایت در که سازند فراهم را زوجین در تمشکال از بسیاری ایجاد موجبات و شوند ترکیب هم

 جزو عنوان به و کنندمی ازدواج یکدیگر با نفر دو که زمانی که است این واقعیت(.  2013 وارینگ،) انجامد

 هاآن از برخی که هستند متفاوتی هایخواسته و انتظارات دارای کنندمی ریزیبرنامه خود زندگی برای

 نیازها، ها،ارزش عقاید، در تفاوت این ماند؛می باقی نشده برآورده دیگر برخی کهحالی در دشومی برآورده

 سوءتفاهم و نزاع از عاری انسانی رابطه هیچ اینکه گرفتن نظر در با روزمره زندگی در عادات و هاخواسته

 عالیق، دارای هایزوج بین عاملی عنوان به که تعارض(. 2014 تولورانلکی،) است طبیعی امری نیست

 خانواده شناسیروان در ؛(2011کوهن، و دیوالت اسرانگ،) شودمی گرفته نظر در متضاد باورهای و هادیدگاه

(؛ تعارضات زناشویی دو 2015است )گاتمن و گاتمن،  گرفته قرار تأکید مورد بسیار حوزه این هایپژوهش و

؛ از این رو، تعارضات زناشویی به هازوجندی هر یک از منشأ دارد؛ عدم تعادل ساختار خانواده و عدم پایب

ها و باورهای متضادی دارند )پاروت و یدگاهدشود که عالیق، یمیی در نظر گرفته هازوجعنوان تعامل بین 

افراد مطلقه، تعارض بیش از حد را یکی  %61 (2011(؛ بنا به گزارش استرانگ و همکارانش )2016پاروت، 

 .اندکردهخویش گزارش از دالیل طالیق 

کند؛ تعارضات قابل یم( تعارضات زناشویی را به دو نوع قابل حل و مداوم تقسیم 2015گاتمن و گاتمن )

آید در خالل زندگی قابل حل است، اما تعارضات مداوم برای همیشه بخشی یمحل همانطور که از نام آن بر 

تواند در مورد مقصد سفر خود در تعطیالت تصمیمی ینم ی کهاخانوادهشود، برای مثال: یماز زندگی افراد 

شود، در چنین وضعی اعضای خانواده با استفاده از فنون صحیح حل تعارض یمبگیرد، دچار تعارض قابل حل 

شود؛ اما تعارضات مداوم به سختی قابل تغییر یمرسند و تعارض حل یمسرانجام به تصمیم مشارکتی 

یقاً در اختالف بر سر موضوعاتی همچون کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، هستند. تعارضات دائمی عم

افزایش واکنش هیجانی و جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان، جدا کردن امور مالی 

و  هانقش، هاارزشهای اساسی دیگر همچون از یکدیگر و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و موضوع

(. این اختالفات دائماً در فضای خانواده جلوه گری 2011شخصیتی ریشه دارد )استرانگ و همکاران،  صفات

 زند؛ از این رو، شدتتعارض بین اعضای خانواده به وحدت و یکپارچگی آن ضربه می ای که؛ به گونهکندیم

شود )وارینگ، یمخانواده تعارض موجب بروز نفاق و پرخاشگری و ستیزه جویی و سرانجام اضمحالل و زوال 

(. بنابراین با افزایش روز افزون تعارضات زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و طالق و تأثیر 2013
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بایست به این موضوع و ارایۀ یممنفی آن بر سالمت روان زوجین و فرزندان آنها، مشاوران و متخصصان 

آموزش (. 1399شتری داشته باشند )دربانی و همکاران، راهکارهایی جهت پیشگیری و درمان آن توجه بی

 یناش یبهایو آس هیناسازگار اول یطرحوارهها یریگ مانع شکل ن،یفرزند به والد-والد درست ارتباط یالگوها

 نیوالد آموزشاز طرفی . (1398پور شریفی، رنجبری پور، باقری و پویا منش، خراسانی زاده،) شودمیاز آن 

را در  سرسختانهی ارهای/معیافراط ییجو بیکه طرحواره ناسازگار ع یعوامل خصوصدر شناخت  جادیو ا

 یو باورها نیوالد ناسازگار یارتباط یاز الگوها یناش هاییآسیبمانع از بروز  ؛دهندمینوجوانان شکل 

 . (1397احمدی و نصرالهی،) شودمینوجوانان  یزندگ هایحوزهاز  یاریآنها در بس یرمنطقیغ

 مطالعات گذارد؛ تأثیر های افرادطرحواره روی بر تواندمی که است هاییمؤلفه از یکی 1دلبستگی هایسبک

 تمحب و عشق به کودکان روانشناختی نیازهای که اند داده نشان کذشته سال 70 طی در دلبستگی زمینه در

کالسکو و ویشار،  و یانگ (.2018 راتر،) دارد اهمیت امنیت و غذا برای فیزیکی نیازهای اندازه به کم دست

 هستند ای شکننده خود شناختی و هیجانی الگوهای 2اولیه ناسازگار هایطرحواره بیان می دارندکه 2003

 ب(؛1399ای فرد و بهبودی، شوند )صابونچی، دوکانهمی تکرار زندگی سرتاسر در و آغاز رشد جریان در که

زوجین  در میان  ناایمن دلبستگی و تعارضات زناشویی بروز در ارناسازگ های طرحواره و شخصیتی ویژگیهای

 دلبستگی سطح دارای افراد که داد نشان نتایج هابررسی در(. 2010،موره و گرونرت ت،پولیمن) تاثیرگذار است

 یرتباطا یهایژگیو با من،یا یدلبستگ؛ از طرفی داشتند را ناسازگار های طرحواره از بیشتری درجه بیمناک

 یدلبستگ و تعهد ت،یمیصم از تریپایین سطوح با نیگزیدور یدلبستگ ،یخرسند و تیمیصم شامل بتمث

 در روابط ناسازگار های طرحوارهبروز  کم، یخرسند با توأم روابط مورد در ینگران و جانیه شور، با دوسوگرا

عه خود نشان داد که در مطلل (2017) مکدمورت (.2009 گورد،یف و اولدربک) زناشویی را نشان دادند

 طهراب ،یناکاف یخودانضباط و یمنش بزرگ استحقاق ،یجانیه تیمحروم ،یبدرفتاری/اعتماد یب طرحواره

دارد که بیان می، ؛1987شیور  وهازن ؛دارند در میان زوجین عاشقانه روابط از تیرضا کاهش با یمعنادار

ای فرد و )سرخابی عبدالملکی، دوکانه ه داردبر عهد ییزناشو تیرضا در یانقش عمده یدلبستگ یهاسبک

تعامل،  نحوه ،یسازگار تیفیک کننده ینیبشیپ یادازهتا ان تواندمی ینوع دلبستگ نیبنابرا(؛ 1400بهبودی، 

 .(2014چور، و رایان باشد )خلیل، هیجانی و اجتماعی رشد ،یمیصم یفرد نینگرش فرد به رابطه ب نحوه

روابط  هپایمعتقدند، انتظارات افراد هنگام ورود به روابط عاشقانه اغلب بر  یستگدلب یتئور پردازاننظریه

 ریها تأثآن ییزناشو یارتباط با همسر و زندگ و نحوه دلبستگیسبک بر  هیاول با مراقبانقبلی  مانهیصم

کاماًل  یدهاو دوسوگرا، راهبر یاجتناب من،یاهای دلبستگی با سبکافراد (. 2012کمز و هولت، ) گذاردیم

افراد را در  یجانیحالت ه نیا، برندیکار م بههیجانیعواطف و پردازش اطالعات  میتنظ یرا برا یمتفاوت

)خشم،  جاناتیه یمنف راتیمحققان نشان دادند که تاث(. 2018)راتر،  شناختتوان می هایشانشخصیت

 مرتبط است یجنس ردو اختالل در عملک یردرگی و خشونت با ها،زوج هایتعاملو ترس( در  ینفرت، ناراحت

یپژوهش م این ،کارکرد خانواده و سالمت جامعه تیتوجه به اهم با(. 2005، وکیو زدان سوبین)بوک واال، 

و از  ییزناشو هایتعارضو کاهش  ییروابط زناشو ی سازیغن ها جهتزوج  یبرا یاطالعات مناسب تواند

                                                           
1. Attachment Style 

2. Early Maladaptive Schemas 
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ه جمل . ازداشته باشد شانیازهایآورده نشدن نوع ن خصوص بر رد نیروابط زوج در جاناتیه کنترلطرفی 

 و هیناسازگار اول یطرحواره ها ،یدلبستگ یهاسبک ،رضایت زناشویی رامونیپ قاتیتحق یدستاوردها

اخت در نوع شن راتییتغ جادیا یبرا ییراهکارها یبه جستجو دهد تامیدرمانگران را سوق  ،تعارضات زناشویی

بط و بهبود روا یستیباعث بهز قیطر نیتا از ا داشته باشند نیزوج جاناتیدها و عواطف و هو افکار و عملکر

های به گونهدر کشورمان  ارتباطی زوجین مشکالت که نیبودن موضوع و ا دیتوجه به جد شوند. با نیزوج

را در  یآمارو اطالعات  یتجرب یهاداده میکه بتوان رسدیبه نظر م یضرور ،است شیافزا به رومختلفی 

 اسازگارن های طرحواره یگر یانجیبا م یدلبستگ یهابراساس سبک تعارضات زناشویی ینیب شیپ نهیزم

وق لذا بنابر مطالب ف ؛میبه دست آور نان در آستانه طالقز یبر رو مختل عملکرد/خودگردانی و طرد/بریدگی

نهایت به این سئوال  قصد دارد درر حاض پژوهشآن در جامعه  تیبودن موضوع و اهم دیبه جد تیو با عنا

 زیر پاسخ دهد.اساسی 

های بریدگی/طرد و ی دلبستگی با نقش واسطه طرحوارههاسبکآیا تعارضات زناشویی را بر اساس -1

 پیش بینی کرد؟ توانیمخودمختاری/عملکرد مختل در زنان در آستانه طالق 

 

 وهشژپ روش

توصیفی، از نوع مطالعه همبستگی چند  هادادهگردآوری روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ زنان در متغیری است که از معادالت ساختاری استفاده شده است؛ 

 3به مراکز شورای حل اختالف خانواده منطقه  1399آستانه طالق منطقه سه شهر تهران بود که در سال 

ی در دسترس بود، به اخوشهوش نمونه گیری در این پژوهش به شیوه تصادفی . راندنمودهتهران مراجعه 

 ای بود که ازچندمرحله تصادفی بصورت گیری نمونه نفر انتخاب شدند. روش 210این صورت و از هر مرکز 

بین هفت مرکز شورای حل اختالف خانواده در منطقه سه شهر تهران به صورت تصادفی سه مرکز انتخاب 

 هاآزمودنی افت درصد 20 احتمال به توجه با و( نفر 420)پاور  سمپل آماری افزار نرم براساس مونهن و حجم

پرسشنامه به دالیل مخدوش بودن و  10ها، آوری دادهشد که پس از جمع انتخاب نفر 450 نمونه تعداد

 شامل پژوهش به ورود معیارهای. پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد 440ناقص بود کنار گذاشته شد و در نهایت 

 داشتن دیپلم، حداقل تحصیلی مدرک سال، 40 تا 25 سنی محدوده مشترک، زندگی سال دو حداقل

 سوء حاد، و مشهود روانی و جسمانی هایبیماری داشتن خروج معیارهای زناشویی، مشکالت و هاتعارض

  هابرنامه این احتمالی تأثیر حذف رایب دارودرمانی یا آموزشی درمانی، برنامه زمانهم دریافت و مواد مصرف

 .بود پژوهش این نتایج بر

 ابزار اندازه گیری 

سنجیدن  برای که است سؤالی 42 ابزار یک زناشویی تعارضات پرسشنامهپرسشنامه تعارضات زناشویی. .1

 از ُبعد هفت پرسشنامه این است؛ شده ساخته (1379) سال در ثنایی و براتی توسط زناشویی تعارضات

 یها واکنش افزایش جنسی، رابطه کاهش همکاری، کاهش: از اند عبارت که سنجد می را تعارضات زناشویی

 رابطه کاهش خود، خویشاوند با فردی رابطه افزایش فرزندان، یا فرزند حمایت جلب هیجانی، افزایش

 نظر رد گزینه پنج سؤال هر برای .یکدیگر از مالی امور کردن جدا دوستان، و همسر با خویشاوندان خانوادگی
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 210 پرسشنامه کل نمره است؛ حداکثر شده داده اختصاص آنها به نمره 5 تا 1 تناسب و به شده است گرفته

 .است هترب رابطه معنی به کمتر نمره و بیشتر تعارض معنی به بیشتر نمره ابزار در این .است 42آن حداقل و

 اسبهمح تفکیک به مردان و زنان و مطالعه های گروه برای ندارداستا های نمره حسب بر این پرسشنامه هنجار

 ویی(زناش )تعارضات نظر مورد متغیر با که شده تهیه ای گونه به پرسشنامه های مؤلفه است؛ محتوای شده

برای تعیین روایی محتوا و صوری پرسشنامه آن را روی یک (. 1379 )ثنایی، دارند مستقیمی نزدیکو ارتباط

زن که برای رفع تعارض زناشویی خود به مراکز مشاوره مراجعه  58مرد و  53نفری متشکل از  111گروه 

زن اجرا نمودند. مقایسه  55مرد و  53ی عادی متشکل از هازوجنفری از  108و نیز یک گروه گواه  اندکرده

ویی تفاوت معنا داری را میانگین دو گروه سازگار و ناسازگار در مردان و زنان و در ابعاد مختلف تعارض زناش

ی متعارض و نا متعارض است. این ابعاد هازوجتوان دال بر قدرت تمیز آزمون در تشخیص یمنشان داد که 

افزایش جلب حمایت -4ی هیجانی هاواکنشافزایش -3کاهش روابط جنسی -2کاهش همکاری  -1شامل: 

جدا کردن امور مالی از یکدیگر. به -6ان کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوست-5فرزندان 

عالوه همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون باال و معنا دار بود. پایایی کل این پرسشنامه توسط براتی و 

 به دست آمد.  %95( برابر با 1387توسط بشکار ) %52برابر با  (1379ثنایی )

 تهیه 1990 سال در رید و کالینز توسط تیعبار 18 پرسشنامه این .1بزرگساالنپرسشنامه دلبستگی . 2

 ؤالس هر به. کندمی ارزیابی لیکرتی طیف در را آزمودنی صمیمانه رابطه سبک و ارتباطی هایمهارت و شد

 سبک. دارد سبک سه پرسشنامه این. گیردمی تعلق 5= موافقم کامالً  و 1= مخالفم کامالً  اساس بر اینمره

 ،15 ،7 ،4 ،3 هایسؤال شامل اجتنابی دلبستگی ،17 و 14 ،10 ،9 ،8 ،1 هایسؤال شامل ایمن دلبستگی

 هاینمره اساس بر آزمودنی که است 13 و 12 ،11 ،6 ،5 ،2 هایسؤال شامل اضطرابی دلبستگی و 18 و 16

 رید و کالینز(. 1396 همکاران، و هاشمی) گیردمی جای دلبستگی هایسبک انواع از یکی در آمده دست به

 رد اضطرابی و اجتنابی ایمن، دلبستگی هاینمره که دادند نشان( 1390 خانجانی، و پاکدامن از نقل) 1990

 ایمن، دلبستگی برای را کرونباخ آلفای میزان. اندمانده پایدار سال 2 طول در حتی و ماه 8 زمانی فاصله

 پژوهش در و 85/0 و 78/0 ،81/0 با ربراب ترتیب به هاآن توسط دانشجویان از اینمونه در اضطرابی و اجتنابی

 حاضر پژوهش در. است شده گزارش 78/0 و 70/0 ،68/0 با برابر ترتیب به( 1396) همکاران و هاشمی

 دست به 77/0 اضطرابی و 72/0 اجتنابی ،78/0 ایمن دلبستگی سبک برای ابزار این کرونباخ آلفای ضریب

 .آمد

، ساخته شده 1998یانگ  عبارتی توسط 75 پرسشنامه این. 2ههای ناسازگار اولی. پرسشنامه طرحواره3

 کامالً  تا 5 من= درباره درست کامالً  از ایدرجه 5 لیکرت طیف در است که ایطرحواره حوزه 5 و شامل

 که با ای بریدگی/طردشود؛ در این پژوهش تنها سئواالت حوزه طرحوارهارزیابی می 1 من= درباره غلط

 قرار گرفت. مورد سنجش و ارزیابی 45تا  25 هایسؤال با مختل خودگردانی/عملکرد و 25تا  1 هایسؤال

و برای  83/0 کرونباخ آلفای ضریب های بریدگی/طردحوزه تمام ( برای2001) انیو هن رییوالر، م

خراسانی زاده و  کردند. گزارش مطلوبی روایی و 80/0 خودگردانی/عملکرد مختل ضریب آلفای کرونباخ

                                                           
1. Attachment Style Questionnaire 

2. Early Maladaptive Schemas Questionnaire 
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 ضریب و اجرا نفر از دانشجویان 420 مورد در را یانگ طرحواره کوتاه پرسشنامه ( نسخه1398ران )همکا

بریدگی/طرد و  هایحوزه برای کرونباخ آلفای ضریب محاسبه طریق را از پرسشنامه درونی همسانی

فای کرونباخ گزارش کرد. در پژوهش حاضر نیز ضریب آل 82/0و  93/0ترتیب  به مختل را خودگردانی/عملکرد

 به دست آمد. 86/0و خودگردانی/عملکرد مختل  84/0بریدگی/طرد  حوزه برای

پس از مصوب شدن طرح رساله توسط معاونت پژوهشی دانشگاه، و با هماهنگی و کسب مجوز شیوه اجرا. 

، طالقاز مسئوالن مراکز شورای حل اختالف خانواده و با کسب رضایت و تمایل به همکاری زنان در استانه 

از نرم  ها با استفادهآوری دادهتکمیل شد. پس از جمع 1399پرسشنامه ها در بازه زمانی اردیبهشت تا آبان 

تحلیل نتایج از روش ضرایب همبستگی و معادالت ساختاری جهت تجزیه و و لیزرل  26 نسخه SPSSافزار 

 استفاده شد.

 

 هایافته

درصد بین  21سال  و  35تا  31بین  درصد 46سال،  30تا  25بین درصد از زنان متأهل  33دامنه سنی 

فرزند  2درصد دارای  6فرزند و  1درصد دارای  50درصد بدون فرزند،  44سال قرار داشت و  40تا  36

تا  5درصد بین  32سال،  5تا  1درصد بین  51و  مدت تأهل  دارخانهدرصد  44درصد شاغل و  56بودند. 

 درصد 40درصد فوق دیپلم،  28درصد دیپلم،  19سال و میزان تحصیالت  10بیش از  درصد 17سال و  10

 درصد کارشناسی ارشد بود.  13کارشناسی و 

 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهاشاخص. جدول 1جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس

انحراف  میانگین

 استاندارد

ضریب  چولگی کشیدگی

 تحمل

تورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

  01/1 98/0 58/0 -01/1 26/3 6/21 بستگی ایمنسبک دل

 08/1 92/0 39/0 -28/0 30/3 8/19 سبک دلبستگی اجتنابی 73/1

 07/1 92/0 -84/0 44/0 53/4 9/19 سبک دلبستگی دوسوگرا

 16/2 21/1 94/0 -39/1 70/0 56/9 31/38 طرحواره بریدگی/ طرد

طرحواره خودگردانی/ عملکرد 

 مختل

7/34 7/10 19/0- 77/1- 87/0 18/1 

 - - - -34/0 78/0 33/16 6/95 تعارضات زناشویی

 - - - -58/0 -21/0 15/3 9/12 کاهش همکاری

 - - - -69/0 -03/0 34/3 3/10 کاهش رابطه جنسی

 - - - 50/0 47/1 45/3 7/15 واکنش هیجانی

 - - - -33/0 -54/0 27/3 3/11 جلب حمایت فرزندان

 - - - 41/0 -38/1 23/3 1/15 دان خودرابطه با خویشاون

 - - - 12/0 -78/1 27/4 17/13 رابطه با خویشاوندان همسر

 - - - -03/0 55/0 90/3 0/17 جدایی امور مالی
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های متغیرهای قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ± 2دهد که چولگی و کشاایدگی بین جدول فوق نشااان می

ست. مقدار دوربین صله مجاز  پژوهش طبیعی ا سون در فا ضه عدم  5/2تا  5/1وات قرار دارد؛ بنابراین مفرو

ریب مقادیر ض ؛استفاده کرد تحلیل عاملی ساختاریتوان از شود و میوجود همبستگی بین خطاها تائید می

 بین دارد. تحمل و تورم واریانس نیز نشان داد از نبود همپوشی بین متغیرهای پیش

 

ایب همبستگی متغیرهای پژوهش. خالصه نتایج ضر2جدول  

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

دلبستگی  .1

 ایمن

1             

دلبستگی  .2

 اجتنابی

-0/48** 1                 

دلبستگی  .3

 دوسوگرا

-0/54** 0/55** 1               

بریدگی/  .4

 طرد

-0/38** 0/37** 0/40** 1            

خودگردانی/  .5

 عملکرد مختل

-0/41** 0/37** 0/42** 0/43** 1           

تعارضات  .6

 زناشویی

-0/51** 0/40** 0/39** 0/36** 0/26** 1          

کاهش  .7

 همکاری

-0/47** 0/44** 0/43** 0/34** 0/25** 0/39** 1        

رابطه کاهش  .8

 جنسی

-0/48** 0/46** 0/45** 10/0  0/27** 0/41** 0/33** 1      

واکنش  .9

 هیجانی

-0/39** 0/38** 0/40** 0/30** 0/28** 08/0  0/30** 0/19* 1     

جلب  .10

 حمایت فرزندان

-0/30** 0/41** 0/35** 0/28** 0/21** 0/22** 0/38** 0/21** **40/0 1    

رابطه با  .11

خویشاوندان 

 خود

-0/31** 0/43** 10/0  0/27** 0/24** 0/34** 0/30** 0/25** 0/43** 0/35** 1   

رابطه با  .12

خویشاوندان 

 همسر

-0/33** 0/51** 0/30** 0/25** 0/19* 0/26** 0/33** 08/0  0/38** 09/0  0/36** 1  

جدایی  .13

 امور مالی

-0/30** 0/39** 0/37** 0/21** 0/18* 10/0  0/31** 0/23** 0/27** 0/23** 0/30** 0/27** 1 

 

 

دهد که بین طرحواره بریدگی/طرد و طرحواره ان مینتایج ضرایب همبستگی در جدول فوق نش

خودگردانی/عملکرد مختل با دلبستگی ایمن همبستگی منفی و با دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا همبستگی 
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مثبت معناداری برقرار است؛ همچنین بین تعارضات زناشویی با دلبستگی ایمن همبستگی مثبت و با 

های بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل ن با طرحوارهدلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و همچنی

 همبستگی مثبت معناداری برقرار است.

 

 واسطه متغیر حضور با آن های مولفه و متغیرها جهت و شدت و روابط معناداری. 3 جدول

معناداری 

 مسیر

مقدار 
T 

خطای 

 استاندارد

اثرات 

استاندارد 

 شده

اثرات 

 غیراستاندارد

 مسیر ارتباطی

 سبک ایمن ---> بریدگی / طرد -41/0 -24/0 -07/0 81/3 001/0

 سبک اجتنابی ---> بریدگی / طرد 36/0 16/0 09/0 80/2 005/0

 دوسوگرا سبک ---> بریدگی / طرد 86/0 55/0 10/0 06/8 001/0

خودگردانی/عملکرد  -54/0 -27/0 -12/0 30/4 001/0

 مختل

 سبک ایمن --->

خودگردانی/عملکرد  30/0 11/0 15/0 97/1 049/0

 مختل

 سبک اجتنابی --->

خودگردانی/عملکرد  55/0 30/0 12/0 41/4 001/0

 مختل

 دوسوگرا سبک --->

 سبک ایمن ---> زناشویی تعارضات -27/0 -17/0 -05/0 72/4 001/0

 سبک اجتنابی ---> تعارضات زناشویی 35/0 23/0 05/0 97/6 001/0

 دوسوگرا سبک ---> زناشویی تعارضات 83/0 56/0 05/0 80/14 001/0

 بریدگی / طرد ---> زناشویی تعارضات 90/0 39/0 10/0 34/8 001/0

خودگردانی/عملکرد  ---> زناشویی تعارضات 98/0 40/0 11/0 73/8 001/0

 مختل

 
طه بنتایج مدل ضرایب مسیر نشان داد که بین سبک ایمنی با بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل را

مستقیم منفی معناداری به دست آمد. همچنین بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با طرحواره 

بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل نیز رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. مسیر دیگر این مدل نشان 

نابی و ستگی اجتهای دلبداد که سبک دلبستگی ایمن با تعارضات زناشویی اثر مستقیم منفی و سبک

دوسوگرا با تعارضات زناشویی اثرات مستقیم معناداری دارد؛ همچنین بیم طرحواره بریدگی/طرد و 

 خودگردانی/عملکرد مختل با تعارضات زناشویی اثرمستقیم معناداری دارد. 
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 های برازندگی مدل ساختاری بعد از اصالح. شاخص4جدول 

مقدار مشاهده شده بعد  شاخص برازندگی

 از اصالح

 مناسب/نامناسب بودن

CMIN/DF)مناسب بودن مدل 57/3 )شاخص کای اسکوئر بهنجای یا نسبی 

RMR)مدل تقر یبا مناسب است 087/0 )ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده 

RMSEA  ریشه دوم میانگین مجذورات خطای(

 تقریبی(

 مناسب بودن مدل 068/0

CFI )ناسب بودن مدلم 91/0 )شاخص برازش تطبیقی 

IFI )مناسب بودن مدل 91/0 )شاخص برازش افزایشی 

 
بوده است، نزدیک بودن  91/0و شاخص برازش افزایشی برابربا  91/0نتیجه شاخص نیکویی برازش تطبیقی برابربا 

اسب دهند که مدل من، نشان دهنده مناسب بودن مدل است، پس این دو مقدار نشان می1به  مقادیر این دو شاخص

 دوم ریشه شاخص و 068/0برابربا  تقریب و قابل قبول است. همچنین مقدار ریشه دوم میانگین مجذورات خطای

 به صفرنشان هاشاخصنزدیک این  مقادیر که است بوده 087/0برابر با  RMR یا مانده باقی مربعات میانگین

است، که این  573/3با برابر  CMIN/DFمقدار  درنهایت. و قابل قبول مدل است مناسب برازش دهنده

 مناسب دهنده نشان شاخص پنج از حاصل نتایج در کل. است مدل بودن مناسب دهنده نشان شاخص نیز

 مدل بعد از اصالحات انجام شده قابل قبول است. و است مدل بودن

 استاندارد ضرایب از شده برازش مدل 1 نمودار
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 گیریبحث و نتیجه
ساس هدف این پژوهش تدوین مدل  شویی بر ا ضات زنا ستگی با نقش هاسبکعلّی تعار سطهی دلب  یاوا

. نتایج حاکی از این های بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل در زنان در آساااتانه طالق بودطرحواره

های ایمن، اجتنابی و دوسوگرا هم اثر مستقیم بر تعارضات زناشویی دارند و هم به صورت بود که دلبستگی

قیم از طریق طرحواره های بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل بر تعارضااات زناشااویی اثر غیر مساات

(، پوالدی ریشاااهری و 1399ی تحقیقات صاااابونچی و همکاران )هاافتهی این پژوهش با یهاافتهدارد. ی

مکاااران ) مکاااران )1395ه ه مکاااران )1395(، هااادی و  ه فی و  یوسااا تر )1395(،  ( و 2018(، را

سپ ستساکوال سو با نتا نیهمچنهمخوانی دارد.  (2016) همکاران و ریپرا ضر در مورد  جیهم پژوهش حا

از  یحاک زین( 2010و همکاران ) منتیپول (،2017درمورت )ی مکهاپژوهش جینتاهای ناسااازگار طرحواره

 قیاز طر ینوجز ینب یت بخشروابط رضااست. از این رو، بر تعارضات زناشویی  ناسازگار یهاطرحوارهرابطه 

از جمله:  یقابل سااانجش اسااات. عوامل گوناگون یگرو تفاهم همد یگرمراقبت از همد یزانعالقه متقابل، م

ضا شو یتر ستگ یی،زنا سال تواندمی ینزوج یو تحمل ناکام یتاب آور یزانو م ین،زوج یسبک دلب مت بر 

تأث به این امر(1395، و همکاران هادی) بگذارد یرخانواده  با توجه  که  یفرد یناغلب مشاااکالت بکه  ؛ 

صور آنها در روابط خود با د یوهش تأثیرتحت  کنندمیتجربه  ینزوج ست؛  یگریت  طرحواره ها دچار یوقتا

ندمی، شاااوندمی یفتحر  هاافتهی نیا نییدر تب (.2017،)مکدمورت شاااوند یباعث تعارض خانوادگ توان

 ها تجربهکه زوج یفرد یناغلب مشکالت ب کرد که انیب گونهنیا توانیم (2017درمورت )همخوان با مک 

 یفدچار تحرها طرحواره یوقت .قرار دارد یگریها در روابط خود با دتصااور آن یوهشاا تأثیرتحت  کنند؛می

نیز و اطاعت  یطرد، وابساااتگ هایبنابراین طرحواره را ایجاد کنند. یخانوادگ هایتعارض توانندمی شاااوند؛

ضا بینیپیشتواند می شو یتیکننده نار ضا بینیپیش ی نیزعاطف یتمحروم و ییزنا ها در زوج تییکننده نار

 .ب(1399باشد )صابونچی و همکاران،  یرانیا

 یندر زوج ییزناشااو یتیکننده نارضااا ینیب یشپ و خودگردانی/عملکرد مختل طردبریدگی/ یها طرحواره

ضا ینیب پیش ی،عاطف یتمحروم و یرانیا ست ینزوج در یتیکننده نار صالح،) ا (. 1395 بهرامی و کامرانی 

شمندان علوم  سایر دان سان و  شنا شکالت روانی در بین زوجین، عمیقاً مورد توجه روان شد م افزایش روبه ر

با توجه به اینکه در پژوهش حاضاار همه متغیرهای مذکور در رفتاری و اجتماعی قرار گرفته شااده اساات. 

ست که  شدند و ارتباط معنادار بین آنها تأئید گردید بدیهی ا سی  س یهاسبکقالب یک مدل برر  ی،تگدلب

ی در رضااایت زناشااویی اکنندهی نقش تعیین خواه یجانو ه یهطرحواره ناسااازگار اول ی،زندگ یریجهت گ

شویی به نتایج پژوهشزوجین دارد.  ضایتمندی از روابط زنا ست، ر شان داده ا صورت گرفته ن ها و مطالعات 

کند تا بتوانند با برون ریزی هیجانات و عواطف خود و نیز کنترل آستانه تحمل در شرایط زوجین کمک می

ی دلبسااتگی و هاساابکبررساای  تری را برای حل مشااکالت خود انتخاب کنند.های مطلوبناگوار راه حل

 ها،احساااس تفکرات، بازسااازی به بتوانند زوجین گرددکه می فراهم امکان اینزوجین  خواهی هیجان

 یهاگفت بین سبک توانیم شده مطرحبا توجه به مطالب  .خود نیز بپردازند جسمانی یهانشانه و رفتارها

ستگی شوییتنگاتن یاو میزان هیجان خواهی رابطه و جهت گیری زندگی دلب ضایت زنا د وجود دار گ با ر

  (.الف1399صابونچی و همکاران، )
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کند تا ها کمک میمندی از روابط زناشویی به زوجرضایت که بوداز آن  یحاک یپژوهش نهیشیمرور پ   

 ،هاهیجاناحساسات و  ،افکار بازسازی به های خودطرحوارهی دلبستگی و هاسبکشناخت  بر اساسبتوانند 

ها بندی یافته(؛ بنابراین با جمع1395 بهرامی و کامرانی صالح،بپردازند )د خو جسمانی یهانشانه و رفتارها

ا، هبرای انسجام و خَلق رابطه زناشویی مطلوب و متقابل بین زوجشود؛ و مطالبی که بیان شد؛ پیشنهاد می

روانی دلبستگی و تقابل عناصر درون های سبکها و شوهرها، نوع های هریک از زنالزم است که طرحواره

بنابراین با توجه به  ها بهبود و تدوام یابد؛ها روابط زوجها ارزیابی و شناخته شود تا از طریق اصالح آنآن

اره های دلبستگی و طرحوهای سبکبینی تعارضات زناشویی بر اساس مؤلفهپیشهای پژوهش در مورد یافته

هایی در زمینه زوج درمانی و که آموزششود پیشنهاد میهای بریدگی/طرد و خودگردانی/عملکرد مختل 

های های آموزشی برای افزایش آگاهی همسران در مورد نقش سبکدرمانی از طریق برگزاری کارگاهخانواده 

ها توسط متخصصان حوزه مندی زناشویی و بهبود روابط زوجها در میزان رضایتهای آندلبستگی و طرحواره

 جامعه به توانمی پژوهش این هایمحدودیت میان از ای ارائه شود.ی و مشاورهدرمانی در مراکز بالینخانواده 

 پرسشنامه، از استفاده و خودسنجی روش خاص، زمانی مقطع در هاداده گردآوری نمونه، حجم پژوهش، مورد

 وضعیت مذهبی، باورهای ای،مقابله راهبردهای شخصیتی، هایویژگی چون متغیرهایی کنترل عدم

 ویژهبه هاپرسشنامه که شودمی پیشنهاد بنابراین کرد؛ اشاره خانواده ساختار نوع و اجتماعی-اقتصادی

 و بهمصاح از عالوه  به و هنجاریابی و تدوین ایران فرهنگ و جمعیت اساس بر زناشویی تعارضات پرسشنامه

 تردقیق زنان زناشویی تعارضات عوامل کیفی پژوهش انجام با و استفاده پرسشنامه با همراه نیز مشاهده

 همچنین ؛ندک توصیف بهتر را ایران زنان فعلی وضعیت بتواند آن از حاصل نتایج شاید تا شود تحلیل و ارزیابی

 ت،تحصیال سن، مانند متغیرهایی مبنای بر ایگسترده هایتحلیل آتی هایپژوهش در که شودمی پیشنهاد

 کمال را پژوهش این از حاصل نظری مبانی بتوانند شگرانپژوه تا شود انجام آن جز و شخصیتی هایویژگی

 .کنند آزمون و مطرح را متعددی هایفرضیه آن، اساس بر و دهند قرار

 

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و  القی:موازین اخ

ها، به تکمیل تمامی سؤال ها ضمن تأکیدرازداری رعایت شد. همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان در مورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن کنندگانشرکت

 .ماند و این امر نیز کامالً رعایت شدداده شد که اطالعات محرمانه می
 

سه شهرداری تهران و در منطقه مراکز شورای حل اختالف خانواده از همکاری مسئوالن : سپاسگزاری 

 شود.کنندگان در پژوهش تشکر و قدردانی میتمامی شرکت

 

 مشارکت نویسندگان

با کد این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در رشته روانشناسی عمومی بود که 

به تصویب رسیده و به  ندجسنتوسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  10830305950042

 همه نویسندگان نقش یکسانی داشتند.در تدوین این مقاله  ؛ینه شخصی انجام شده استهز
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  سبک دلبستگی پرسشنامه

کاماًل 
 موافق موافق

نه 
مخالف 
 نه موافق

کاماًل  مخالفم
 مخالفم

  سؤاالت 

 1 ایجاد ارتباط با دیگران برایم آسان است. 4 3 2 1 0
 2 دیگران وابسته باشم. دهم که بهمشکل به خودم اجازه می 0 1 2 3 4
 3 در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل واقعاً دوستم نداشته باشد. 0 1 2 3 4
 4 من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم، دیگران به اندازه من تمایل ندارند. 0 1 2 3 4
 5 دوست دارم به دیگران متکی باشم. 4 3 2 1 0
 6 شوم.ک شود ناراحت نمیاز اینکه کسی به من نزدی 0 1 2 3 4
 7 کنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند.فکر می 0 1 2 3 4
 8 از اینکه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم. 4 3 2 1 0
 9 در روابطم اغلب نگرانم طرف مقابلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد. 0 1 2 3 4
 10 ترسم افراد احساس دیگری داشته باشند.کنم، میم بیان میوقتی احساسات 0 1 2 3 4
 11 پرسم آیا طرف مقابل واقعاً به من توجه دارد.در ارتباطاتم اغلب از خود می 0 1 2 3 4
 12 توانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار کنم.به راحتی می 0 1 2 3 4
 13 شوم.شود، عصبی میوقتی کسی خیلی با من صمیمی می 0 1 2 3 4
 14 ها در دسترس خواهند بود.می دانم وقتی که دیگران نیاز داشته باشم، آن 0 1 2 3 4
 15 ترسم به من صدمه بزنند.خواهد به مردم نزدیک شوم اما میدلم می 0 1 2 3 4
 16 کنم که مشکل است که آدم به دیگران کامالً اعتماد کند.فکر می 4 3 2 1 0
 17 تر بشوند تا من احساس راحتی کنم.خواهند با من صمیمیاغلب مردم می 4 3 2 1 0
 18 مطمئن نیستم که بتوانم به افراد تکیه کنم هنگام نیاز در دسترس باشند. 4 3 2 1 0

*** 
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 6 5 4 3 2 1 برایم می افتد. باشدکهاغلب کسی را نداشتم تاحمایتم کند و عمیقاً نگران اتفاقاتی  1

 6 5 4 3 2 1 به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد. 2

 6 5 4 3 2 1 ده برای فردی، شخص ویژه به شمار بیایم.ی، این احساس نبوزندگاوقاتدر بیشتر  3

 6 5 4 3 2 1 اغلب اوقات کسی نبوده به در دل به من گوش دهد، یا احساس و نیازهای مرا درک کند. 4

 ed 1 2 3 4 5 6 کند.یمدانم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت کسی مرا نصیحت و راهنمایی ینموقتی که  5

 6 5 4 3 2 1 ترسم مرا ترک کنند.یمچون  اموابستهد نزدیک خودم خیلی من به افرا 6

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

 6 5 4 3 2 1 نگرانم از اینکه افرادی که به من نزدیکند مرا ترک و رها کنند. 8

 6 5 4 3 2 1 شوم.یمیوس مأکند، یماز من دوری  کنم کسی که برایم مهم استیموقتی احساس  9

 ab 1 2 3 4 5 6 ها را از خودم می رانم.برخی اوقات آنقدر نگران هستم که مردم مرا ترک کنند که آن 10

 6 5 4 3 2 1 کنند.یمکنم مردم از من سودجویی یماحساس  11

 6 5 4 3 2 1 زنند.یمچون به من آسیب کنم باید درحضور دیگران از خودم محافظت کنم، یماحساس  12

 6 5 4 3 2 1 کنند.یمدیگران دیر یا زود به من خیانت  13

 6 5 4 3 2 1 های دیگران سوء ظن شدید دارم.یزهانگنسبت به  14

 ma 1 2 3 4 5 6 کنم.یمهای نهانی مردم فکر یزهانگمعموالً به طور جدی به  15

 6 5 4 3 2 1 اع هستم.کنم وصله ناجور اجتمیمفکر  16

 6 5 4 3 2 1 اساساً با بقیه خیلی فرق دارم. 17

 6 5 4 3 2 1 توانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان گوشه گیری هستم.ینم 18
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 6 5 4 3 2 1 .امشدهکنم از مردم بیگانه یماحساس  19

 si 1 2 3 4 5 6 کنم بین افراد گروه جایی ندارم.یمهمیشه احساس  20

 6 5 4 3 2 1 مردان یا زنانی که دوسشان دارم، وقتی نقاط ضعف مرا ببینند دیگر دوستم ندارند. 21

 6 5 4 3 2 1 ی نزدیک برقرار کند.ارابطهاگر کسی واقعاً مرا بشناسند دوست ندارد با من  22

 6 5 4 3 2 1 لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم. 23

 6 5 4 3 2 1 م هیچ کس مرا دوست ندارد.کنیماحساس  24

 ds 1 2 3 4 5 6 ، بیش از آن ناپذیرفتنیم که بتوانم خودم به دیگران نشان دهم.هاجنبهدر بسیاری از  25

 6 5 4 3 2 1 توانم انجام دهم.ینمتقریباً هیچ کاری را به خوبی دیگران  26

 6 5 4 3 2 1 کنم.یمکفایتی شوم از درون احساس بی یموقتی به موفقیت نزدیک  27

 6 5 4 3 2 1 ی شغلی و کاری از من تواناترند.هاحوزهبیشتر مردم در  28

 6 5 4 3 2 1 توانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.ینم 29

 fa 1 2 3 4 5 6 در کار یا تحصیل، مثل بقیه باهوش نیستم. 30

 6 5 4 3 2 1 بر بیایم. امروزمرهایی از پس کارهای زندگی توانم به تنهینمکنم یماحساس  31

 6 5 4 3 2 1 ی هستم.اوابستهکنم در انجام کارهای روزمره، آدم یمفکر  32

 6 5 4 3 2 1 فاقد عقل سلیم هستم. 33

 6 5 4 3 2 1 های روزمره، اعتماد ندارم.یتموقعی خودم در هاقضاوتاصالً به  34

 di 1 2 3 4 5 6 توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.یمنکنم یماحساس  35

 6 5 4 3 2 1 خواهد بیفتد.یمتوانم از شر این احساس رها شوم که اتفاق بدی ینم 36

 6 5 4 3 2 1 کنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی اتفاق بیفتد.یماحساس  37

 6 5 4 3 2 1 د جمله قرار بگیرم.ترسم موریم 38

 6 5 4 3 2 1 ترسم تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.یم 39

 vh 1 2 3 4 5 6 اغلب نگرانم دچار سکته قلبی بشوم، وقتی دالیل پزشکی کمی برای این احتمال وجود دارد. 40

 6 5 4 3 2 1 دهند.یمیم انجام قادر نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که هم سن و سالها 41

 6 5 4 3 2 1 من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در مشکالت زندگی یکدیگر درگیر کنیم. 42

 6 5 4 3 2 1 برای و الدینم سخت است بدون داشتن احساس گناه، مسائل خصوصی را از یکدیگر پنهان کتیم. 43

 6 5 4 3 2 1 توانم یک زندگی جداگانه داشته باشم.ینمکنند. یمن زندگی کنم انگار والدینم در میماحساس  44

 eu 1 2 3 4 5 6 ی از والدین و همسرم ندارم.اجداگانهکنم که هویت یماغلب احساس  45

*** 

 پرسشنامه تعارضات زناشویی
 

 اکثراً همیشه

 

 هرگز بندرت گاهی

 1 2 3 4 5 .شودیانواده پدر و مادری او قطع مم مرافعه با همسرم، رابطه من با خهنگا     (1

 1 2 3 4 5 ی مالی جداگانه داریم.هاحسابمن و همسرم      (2

 1 2 3 4 5 .کنمیمهمسرم هرکاری از من بخواهد فراموش      (3

 1 2 3 4 5 .میشوینمهنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم      (4

 1 2 3 4 5 .میکنیمن و همسرم کتک کاری م     (5

 1 2 3 4 5 .شودیهنگام دلخوری، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع م     (6

 1 2 3 4 5 یا آنان( را برآورده کنم.او )یا فرزندانم( حاضرم انتظارات نامعقول فرزند )برای      (7

 1 2 3 4 5 شخصی دارم. بدون اطالع همسرم، برای خود پس انداز     (8

 1 2 3 4 5 .کنمیمرا به کارهای دیگر مشغول  خودم وقتی همسرم از من تقاضایی دارد،     (9

 1 2 3 4 5 ( رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست.10

 1 2 3 4 5 .کنمیموقتی با همسرم مرافعه دارم، اتاق یا خانه را ترک  (11
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 1 2 3 4 5 ده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم.به تنهایی با خانوا (12

 1 2 3 4 5 .کنمیشخصی خود م یهامختلف صرف خواسته یهادرآمد همسرم را به بهانه (13

 1 2 3 4 5 .کنمیمتنبیه  خواهدیمهمسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که ازمن  (14

 1 2 3 4 5 .کندیمیل مهمسرم رابطه جنسی را به من تح (15

 1 2 3 4 5 .کنمیمهمسرم را به رفتارهای غیر اخالقی متهم  (16

 1 2 3 4 5 .رمیگیم، برای حل اختالفات خود با همسرم، کمک امیمادراز اعضای خانواده پدری و  (17

 1 2 3 4 5 یا فرزندانم(، اسرار همسرم را به من می گویند.فرزند ) (18

 1 2 3 4 5 .کنندیدر و مادری همسرم، به من بی احترامی م( خانواده پ19

 1 2 3 4 5 ( خرج خانواده، در هرصورت )آشتی یا دعوا( در اختیار من است.20

 1 2 3 4 5 .دهمی( همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار م21

 1 2 3 4 5 و ناسزا می گویم. زنمیم، فریاد کنمیموقتی با همسرم دعوا  (22

 1 2 3 4 5 .کنندیمخانواده پدر و مادری من، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من دلسوزی  (23

 1 2 3 4 5 فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من هستند. (24

 1 2 3 4 5 دوست یا دوستانم در جریان اختالف من و همسرم هستند. (25

 1 2 3 4 5 .میکنیو همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج م( من 26

 1 2 3 4 5 .رودیسر م شیهاام از همسرم و خواستهحوصله (27

 1 2 3 4 5 هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است. (28

 1 2 3 4 5 .کنمیمهنگام نزاع، از همسرم درخواست طالق  (29

 1 2 3 4 5 .اندازندیمرا به گردن همسرم  هاگناهخانواده پدری و مادری من، تمام  (30

 1 2 3 4 5 .کنندیمهنگام دعوا بین من و همسرم، فرزند یا فرزندانم از من حمایت  (31

 1 2 3 4 5 همسرم از دیگران پول قرض کنم. یهایحاضر نیستم برای بده (32

 1 2 3 4 5 .شودیمطه جنسی من و همسرم قطع هنگام دعوا، راب (33

 1 2 3 4 5 .برمیمبا وجود داشتن همسر، از تنهایی رنج  (34

 1 2 3 4 5 .کندیمهمسرم در حضور خانواده پدری و مادری خودم، مرا تحقیر  (35

 1 2 3 4 5 .و نیاز به مراقبت دارد شودیمهنگام مرافعه من و همسرم، یکی از فرزندانم زیاد مریض  (36

 1 2 3 4 5 .کنمیمرا در مقابل سایرین تحقیر  اشخانوادههمسرم و  (37

 1 2 3 4 5 .رمیگیمپول  هاآنو یا از  دهمیمبدون اطالع همسرم، به والدین خود پول  (38

 1 2 3 4 5 .کندیخودم بی عالقه م یهاتیدعوا با همسرم، مرا نسبت به فعال (39

 1 2 3 4 5 .کنمیمی مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت هابرنامه باآن دسته از (40

 1 2 3 4 5 .شومی( هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها م41

 1 2 3 4 5 .شودی( در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع م42

*** 
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Development of a Causal Model of Marital Conflict based on Attachment 

Styles with the Mediating Role of Disconnection/Rejection and Impaired 

Autonomy/Performance Schemas in Women on the Verge of Divorce 

 

Effat.Adlparvar 1, Iraj. Safaei Rad *2 Nasrola Erfani3  &  Hooshang. Jadidi 4 

 

Abstract       
Aim: The present study aimed to develop a causal model of marital conflict based on 

attachment styles with the mediating roles of disconnection/rejection and impaired 

autonomy/performance schemas in women on the verge of divorce. Method: The study 

was descriptive and correlational, and its statistical population consisted of women with 

marital conflict on the verge of divorce who visited the Family Dispute Resolution Council 

Center in District 3 of Tehran from May to November 2020. Using multi-stage random 

sampling, we selected three out of seven centers of the Family Dispute Resolution Council 

Center and the sample size of 440 was selected based on the sample power software. They 

responded to the Barati and Sanaei Marital Conflict Questionnaire (2000), Collins and Read 

adult attachment Scale (1990), and the Young Schema Questionnaire (1988), and they 

analyzed data using structural equations. Results: The results indicated the direct path of 

fitting the model from secure attachment with disconnection/rejection schema (β=-0.24)  

and impaired autonomy and performance (β=-0.27), and avoidant attachment style with 

disconnection/rejection schema (β=0.16), and the impaired autonomy/performance schema 

(β=0.11), as well as ambivalent attachment style with disconnection/rejection schema (β= 

0.50), and the impaired autonomy/performance schema (β=0.30), and between secure 

attachment style and marital conflict (β=-0.17) and avoidant attachment style (β=0.23) and 

ambivalent style (β=0.56) marital conflict with a positive effect size. Furthermore, the 

disconnection/rejection schema (β=0.39), and impaired autonomy/performance schema 

(β=0.40) had a positive direct effect on marital conflicts. Conclusion: The research results 

indicated that the design of an appropriate structural model for predicting marital conflict 

based on the attachment styles with the mediating roles of disconnection/rejection and 

impaired autonomy/performance schema in women on the verge of divorce complied with 

the theoretical model and had a good fit. To create a coherent and favorable marital 

relationship, we can improve the couples' relationship by understanding their schemas, 

types of attachment styles, and confrontation of their mental elements. 

Keywords: Marital conflict; Attachment styles; Disconnection/rejection; Impaired 

autonomy/performance; Divorce 

                                                           
1. PhD Student, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic 

Azad University, Sanandaj, Iran 

2. *Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Educational Sciences and 

Psychology, Faculty of Humanities, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran 

Email: i.safaeirad@iauh.ac.ir 

3. Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Hamadan, Iran 

4. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, 

Islamic Azad University, Sanandaj, Iran 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 2 No. 2 Summer  2021 173-189 

https://orcid.org/0000-0001-9825-0777
https://orcid.org/0000-0002-7555-5436
https://orcid.org/0000-0002-6321-8491
https://orcid.org/0000-0003-3014-9984

