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 مقدمه

دالیلی است که زن و مرد را به سمت  نیترعشق از مهم و توأم با ای پایدار و صمیمینیاز به برقراری رابطه

ود. شمی دوام رابطه صمیمانه توسط پیوندهای هیجانی خاصی تقویت دهد. ایجاد وانتخاب و ازدواج سوق می

تشابه و رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است و مستلزم  احساس نزدیكی،، 3تصمیمی

دیگر به منظور بیان افكار و احساساتی است که به عنوان منبع تشابه و نزدیكی  شناخت و درك عمیق فرد

ندگی ز چالش عاطفی در نیترمهمداشتن روابط صمیمانه در زندگی زناشویی و خانوادگی افراد . رودبه کار می

کند، قادر است خود را به تجربه می ه میزان صمیمیت باالتری در روابطی کفرد. (3588جابری، ) هاستآن

به شریک و همسر خود ابراز  یبه شكل مؤثرتر تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود راشیوه مطلوب

 (.2132)باگاروزی،  نماید
ی هیجان -ی های عاطفسازی شده است و دارای جنبهمفهوم وی رفتاری بسیار مهمیبه صورت الگ صمیمیت،

(. با از 2112)فلتچر،  گیردخاطر و عشق شكل میرضایت، و اجتماعی نیرومندی است که بر پایه پذیرش

 رود. صمیمیت تنها یک تمایل یا آرزوهای پیوند زناشویی از بین میحلقه رفتن صمیمیت یكی ازدست 

ت رضای یست، بلكه یک نیاز اساسی و واقعی بوده و مفهوم وسیعی دارد که شامل خودافشایی، رابطه ون

(. که با ارتباط 3585)جابری، اعتمادی، جزایری، احمدی،  جنسی، نزدیكی هیجانی، بدنی و عقلی است

ی اط مؤثر در پویاینقش ارتبدهنده این است که توان صمیمیت را افزایش داد و این مسأله نشانسازنده می

نوع تعامالت زوجین در محیط زندگی با کیفیت . و سالمت زوجین و تعالی خانواده بدیهی و انكارناپذیر است

ضعیف تواند پیوندها را تارتباط غیر اثربخش نیز می، که یطور، به دارد احساس خوشبختی آنها رابطه مستقیم

 (.2131ونی، دیپرنا، آماتو، )آنت را به وجود آورد و نفرت یاعتمادیکرده، ب
اهمیت بیشتری برخوردار است و یک  فردی از، مشكالت بین2در بین عوامل اثرگذار در نارضایتی زناشویی

اثربخش و کارآمد است. همسرانی که دچار اختالفات  نیازمند برقراری ارتباطی بخشرابطه زناشویی رضایت

های ارتباطی ضعیف بوده و درگیر الگوهای ارتباطی ارتدر زمینه مه های زناشویی هستند،و ناسازگاری

 ترین مشكالت درترین و مخربشده است که روابط بین فردی مختل، شایع مشخص. شوندحاصلی میبی

زندگی مشترك  شود مسائل مهمهای ناموفق هستند؛ چراکه الگوهای ارتباطی ناکارآمد، موجب میازدواج

 (.2138)کاسكا،  ها شوندهای تكراری در بین زوجارضنشده باقی مانده و منبع تعحل

 و هاچالش از مملو زناشویی زندگی. شودمی محسوب عطف ینقطه یک 5تعارض زناشویی، یرابطه در

 یمواجهه. باشد داشته زیادی هایناهمواری مشترك، زندگی مسیر است ممكن و است گوناگون مشكالت

. باشند داشته گوناگونی هایمهارت و هاتوانمندی زوج که کندمی ایجاب احتمالی، هایچالش با مؤثر

یابی الگوهای برآییم. در واقع، مدل گوناگون تكالیف یعهده از شودمی موجب الزم هایمهارت از برخورداری

های گری سبکبا میانجی 3و روابط موضوعی 1های دلبستگیارتباطی و صمیمیت زناشویی بر اساس سبک

                                                           
1. Intimacy  

2. Marital dissatisfaction 

3. Conflicts  

4. Attachment styles  

5. Object relations 
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ا و هتنش بتوانند مرد و زن اگر .ندیبرآ مشترك کند تا بهتر از عهده زندگیکمک می نیزوجبه  3ایمقابله

 المتس گفت توانمی. شودمی پربارتر و ترعمیق زناشویی یرابطه کنند،فصل  و حلی خوب به را هااسترس

 . (3583اسی، گردد )عبها برمیسبک مقابله با تنش به زیادی یاندازه تا زناشویی یرابطه

. در اندارائه کرده های متفاوتیهای ارتباطی تبیینرابطه با پدیدآیی و تحول مهارت های مختلف درنظریه

و  1تقلید ،5از طریق مشاهده اعتقاد بر این است که یادگیری الگوهای ارتباطی 2نظریه یادگیری اجتماعی

والدین و بزرگساالن در یادگیری و تحول  دسازی باشود. در این نظریه به نقش هماننانجام می 3الگوبرداری

 (.3582)محمدی گنجه،  شودهای ارتباطی اهمیت داده میمهارت

وجب زناشویی م رابطه لذت افراد است. رضایت از رابطه زناشویی یک رابطه پایدار و صمیمی و منبع حمایت و

با برقراری  باشدیم هسته اصلی جامعه. خانواده که شودیزوجین م ایجاد صمیمیت در بودن و احساس شاد

 (. 2132)هیگینز و مک کیب،  رابطه زناشویی موفق است

عاطفی، تبادل و ارضای متقابل نیازهای صمیمیت  شده از طالقهای موفق در تفاوت با مفهوم ارائهدر ازدواج

 توانتا آنجا که می شود،آمیز بین آنها میتحكیم روابط محبت زوجین در حد قابل قبول و انتظار موجب

طور کلی به(. 3581زاده نگاری، )کریم های موفق، ایجاد صمیمیت زوجین استگفت یكی از اصول در ازدواج

 - های عاطفیسازی شده است که جنبهمفهوم یالگوی رفتاری بسیار مهم در روابط زناشویی، به صورت

 (.3587حسینی، ) گیردخاطر و عشق شكل میتنیرومندی دارد و بر پایه پذیرش، رضای هیجانی و اجتماعی
ع، های دلبستگی وجود دارد، در واقبا توجه به ارتباطی که در ادبیات بین الگوهای ارتباطی، صمیمیت، سبک

اعمال هرگونه بد رفتاری در بزرگسالی مانند بد رفتاری جسمانی، عاطفی، جنسی، غفلت ورزیدن و خشونت 

های روانی در زندگی مشترك شود. تواند موجب بروز تبعات و آسیبمی( 2138، ونیک و کولیکخانگی )

باشد. در پی آن سبک دلبستگی و روابط بسیاری از این رفتارها در واقع نشانگر بدرفتاری در کودکی می

از بد رفتاری با کودکان باشند )گولوتا و  متأثرتوانند ای هستند که میموضوعی از فرآیندهای رشدی اولیه

گذار دیگر در عدم صمیمیت بزرگسالی وجود دارد، سبک دلبستگی ریتأثی شناختروان(. متغیر 2137، باو

، سبک دلبستگی 2شامل دلبستگی ایمن اینزورت نتایج آزمایشات بر اساساست. سه سبک مهم دلبستگی 

 باشد. دوسوگرا( می-)اضطرابی 8اجتنابی( و سبک دلبستگی دوسوگرا -)اضطرابی 7اجتنابی

دانند که در کنار یک دویی میدوبه( دلبستگی بزرگساالن را به عنوان روابط 2137دون، کلر و وست )شل

بزرگساالن  (2132نظرات هازین و شاور ) بر اساسشخص ویژه دست یافتن به احساس ایمنی را در پی دارد. 

نسبت پایدار و  به یمیصمهای اجتماعی و توانایی برقراری روابط عاطفی و نفس، مهارتایمن از اعتمادبه

 یمیصمبه برقراری روابط عاطفی و  مندعالقهبخش برخوردارند. بزرگساالن اجتنابی ممكن است رضایت

                                                           
1. Coping styles 

2. Social learning theory 

3. Observation   

4. Imitation  

5. Modeling  

6. Secure attachment style 

7. Avoidant attachment style  

8. Ambivalent attachment style 
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د. درازمدت ندارن و یمیصماما در هر حال از این نوع روابط ناراضی هستند و تمایلی به برقراری روابط  باشند

باشد. نداشتن اعتماد به خود، توان رویارویی ی افراد ناایمن میهای اصلعدم اعتماد به خود و دیگران از ویژگی

گی کند. دلبستشناختی را بر فرد ناایمن تحمیل میدهد و درماندگی روانزا را کاهش میهای تنشبا موقعیت

کند، در حالی که های تنش حفظ میایمن، یک منبع درونی است که سالمت روان شناختی را در طول دوره

از عدم  متأثرتواند (. این امر می2132، سشتی، والنتینوبع ایمن، مشكالت عاطفی را در پی دارد )نبود من

عزت نفس کافی در این افراد و ناشی از بدرفتاری با آنان در دوران کودکی باشد. از جمله متغیرهای دیگر 

 باشد.موضوعی میتواند با الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در ارتباط باشد، روابط که می
بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایزکننده یک واقعه است. به عبارت دیگر، طرح کلی از  روابط موضوعی

رند، به گیگویند. بسیاری از روابط در اوایل زندگی شكل میمی عناصر برجسته یک واقعه را روابط موضوعی

ا ب قاًیعم کنند، روابط موضوعیتحمیل می دهند و خودشان را به تجارب بعدی زندگیحرکت خود ادامه می

توانند مثبت، منفی، سازگار یا ناسازگار و می اندخوردهباورهای فرد راجع به خود و محیط پیرامونش گره 

های هیجانی و شناختی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شكل باشند. روابط موضوعی، الگو

. در تجارب دوران کودکی نهفته است شوند. ریشه تحولی روابط موضوعیاند و در سیر زندگی تكرار میگرفته

باعث  ( وجود دارد. درواقع روابط موضوعی2118گیری آنها بر اساس نظر یانگ )در شكل مؤثرسه عامل 

های و طرحواره ها نشان داده است که بین روابط موضوعیشوند. پژوهشتحریف و سوءبرداشت از وقایع می

روابط موضوعی بر کنترل  (.2138، توزمان) ولیه و اختالالت رفتاری رابطه معناداری وجود داردناسازگار ا

طور ناخودآگاه در روابط خود روابط موضوعی به الگویی اشاره دارد که فرد به زیادی دارد ریعواطف زوج تأث

ی خود، الگوی روابط موضوع ای مهم است که به دلیل ماهیت پیچیدهزناشویی، عرصه یگیرد. رابطهبه کار می

تر هگیرد و به مرور پیچیدکند. این الگو در دوران کودکی در ارتباط با مراقبان اولیه شكل میفرد را فعال می

شناسی روانی فرد را تا روابط موضوعی، آسیب (.3588)نریمانی، پوراسماعیلی، میكائیلی و حاجیلو، شود می

ضوع هم به شخص در دنیای واقعی و هم به تصویر درونی شده آن اصطالح مو کندحد زیادی توجیه می

های اولیه در دوران کودکی همراه با خلق حاکم در این های اولیه فرد با موضوعشخص اشاره دارد. تعارض

  (.2138، توزمان) شودیم تكرار رابطه درونی شده و بعدها در ارتباط با افراد جدید
 روابط هینظر که افتیدر تكامل، هینظر و یکردارشناس نهیزم در خود یهآگا به توجه با( 3827ی )بالب

 بود تقدمع قاطعانه یبالب نموده و نظریه دلبستگی را طرح کرد. ادغام یتكامل دگاهید با توانیم را موضوعی

 مشاهدات از یدلبستگ هینظر .دارند یبزرگسالبر  یمهم ریتأث رند؛یگیم شكل یکودک در که ییهایدلبستگ

 هرشت کی شوند،یم جدا خود یاصلکننده مراقبت از یوقتها بچه که گرفت سرچشمه باره نیا در یبالب

 کودکان. داد قرار مشاهده مورد را ییجدا اضطراب نیا مرحله سه یبالب. دهندیم نشان واضح یهاواکنش

 متمقاو گرانید توسط شدن آرام ربراب در کنند،یم هیگر دارد، قرار دید از دور هاآنکننده مراقبت که ابتدا

دلبستگی ایمن، رفتارهای مراقبتی (. 2133بین، ) کنندیم جستجو را خودکننده مراقبت و دهندیم خرج به

بخشی به زندگی زناشویی در افزایش سازگاری زناشویی و نشاط دهد. این رفتارهاو مدارا با همسر را ارتقا می

 ایهای مقابله، سبکصمیمت زناشویییكی از متغیرهای مؤثر بر  (.3582)دوستداری تیله نویی،  نقش دارد

گیرند. گزارش برخی از است کـه زوجین برای رویارویی با فشارهای روانی محیط زندگی خود به کار می

ای در کاهش مشكالت زناشویی این مسئله را درخور های مقابلهمحققان مبنی بر اهمیت استفاده از سبک
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و  تیموقع یدرست و منطق یابیکوشند با ارز یهنگام روبه رو شدن با مشكالت م یاست. برخ توجه نموده

 تیا موقعب یتیحما یتفكر مثبت و استفاده مؤثر از نظام ها ،ییمانند مسئله گشا ییبا استفاده از راهبردها

گوناگون  یها شبه رو کنند یم یمقابله سازگارانه با مسائل سع یبه جا گرید یمقابله کنند. در مقابل، برخ

 ناکارآمد یراهبردها ریاز مدرسه و سا زیمانند پناه بردن به الكل و مواد مخدر و در نوجوانان فرار از منزل، گر

مقابله  بیدو نوع سبک مقابله با مشكالت را به ترت نیبا مشكالت اجتناب کنند. پژوهشگران ا ییارویاز رو

ه دشوار ب یها تیکه در هنگام مواجهه با موقع نیاند. ا دهیامن جانیمتمرکز بر مسأله و مقابله متمرکز بر ه

بله خود در مقا یی( و تواناهیاول یابی)ارز تیما از موقع یابیبه ارز میشو یراهبردها متوسل م نیاز ا کیکدام 

( 3583(. بشارت و همكاران)3583د )بشارت، تاشک و رضازاده، دار ی( بستگهیثانو یابی)ارز تیموقع نیبا ا

نشان داد که بین سبكهای مقابله کارآمد با رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی نشان دادند که 

نابراین ب .همبستگی مثبت معنادار و با درماندگی روانشناختی همبستگی منفی معنادار وجود دارد و برعكس

به عنوان مثال،  ؛ی زناشویی بینجامدآگاهی و استفاده از مهارتهای مقابلهای میتواند به تدام و رضایت در زندگ

توانایى حل مسأله، راهبرد مهمى است که فرد را قادر مى سازد تا موقعیتهاى مشكل آفرین زندگى روزمره 

سی، )شمدهد و تاثیر هیجانى منفى آنها را به خوبى مهار کند و از این طریق تنیدگى روانشناختى راکاهش

ن را روش یمهم اریو ناموفق نكات بس فقافراد مو یمقابله ا یاهبردهار یامروزه پژوهشگران با بررس(. 3588

 ی، افرادکنند یبا مشكالت مقابله م زیآم تیکه به گونه موفق یمطالعات نشان داده اند کسان نیکرده اند. ا

ت ای در واقع عبارهای مقابلهمجهز کرده اند سبک یمقابله ا یاز مهارتها یهستند که خود را به مجموعه ا

 رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه به فكری، هیجانی و رفتاری فرد است و هنگام رو هایاز تالش

های لذا؛ آنچه با عنوان مهارت. شوندکردن، تحمل کردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می

در بررسی روابط  (.2131اپمن و روگ، . )ساودرا، چاست های برخورد با مسائلشود، روشای مطرح میمقابله

بین بهكارگیری راهبردهای مقابله با استرس و رضایت زناشویی، یافتهها نشان داد، به کارگیری راهبردهای 

هیجانی با رضایت زناشویی رابطه معكوس و معنادار دارد؛ هرچه زوجها در مقابل رویدادهای استرسزا از 

مستقیم، فاصله گرفتن و خودکنترلی بیشتر ستفاده کنند، از رضایت  راهبردهای هیجانی مثل گریز، مقابله

ای تغییرات دائمی های مقابلهسبک(. 3582)حق شناس و باباخانی، زناشویی کمتر و پایینتری برخوردارند

های رفتاری جهت مدیریت نیازهای بیرونی و درونی خاصی است که به دشواری و با شناخت و تالش

. و همچنین از (3582گنجه،  ی، به نقل از محمد3875،  یآیند )بالباد به دست میهای شخصی زیتالش

 های دلبستگی، روابط موضوعی مرتبطتوان آن را به الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی به سبکجمله می

و ویی با صمیمت زناش  ی و روابط موضوعیدلبستگ یسبک ها نیرابطه ب نیشیپ قاتیمرور تحق دانست، با

رابطه  درسبک های مقابله ای  یانجینقش م یکه به بررس یکند؛ اما پژوهش یم دییرا تأ الگوهای ارتباطی

 افتیپرداخته باشد، بین صمیمیت زناشویی و الگوهای ارتباطی با سبک های دلبستگی و روابط موضوعی 

له سبک های مقاب  ریه متغتحقیقات حوزه خانواده و روابط همسران تاکنون ب شتریدر ب گرید ینشد. از سو

را  یاتحیتلو ،سبک های مقابله ای یو واسطه ا ینینقش تب یاست بررس یهیکمتر توجه شده است. بدای 

. در نتیجه ، مشاوران و روان درمانگران خانواده خواهد داشت. یبرا یکاربرد یو رهنمودها یدر حوزه نظر

های دلبستگی، روابط موضوعی و سبک عنوان رابطهاین ضرورت احساس شد تا تحقیقی در این زمینه و با 
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در زوجین انجام پذیرد؛ تا بتوان از نتایج آن  الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشوییدر  ایهای مقابلهسبک

یین تباستفاده نموده و بتوان با  الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشوییدر جهت شناخت عوامل مرتبط با 

الگوهای در  ایهای مقابلهنقش میانجی سبک بر اساسزوجین ، ت زناشوییالگوهای ارتباطی و صمیمی

تا حد زیادی علل این اختالل را بررسی کرده و در راستای درمان این اختالالت ارتباطی و صمیمیت زناشویی 

، لبستگیهای دبا توجه به ارتباطی که در ادبیات بین الگوهای ارتباطی، صمیمیت، سبکبرداشته شود.  یقدم

یابی الگوهای ارتباطی و شود، هدف این پژوهش، مدلای مشاهده میهای مقابلهروابط موضوعی و سبک

 ی بود.اهای مقابلههای دلبستگی و روابط موضوعی با میانجیگری سبکصمیمیت زناشویی بر اساس سبک

 

 روش پژوهش

 ی( میمعادالت ساختار یابی مدل لیحل)ت یو همبستگ یفیتوص قاتیو در زمره تحق یپژوهش حاضر از نوع کاربرد

استان تهران های آزاد اسالمی جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان در حال تحصیل و متأهل دانشگاهباشد. 

( که معتقد است 3881) ونسیاساس نظر استها گذشته بود که سال از ازدواج آن 2حداقل  که بودند 3588در سال 

مشاهده  یرهایبرابر تعداد متغ 21 یال 33مدل تعداد نمونه حداقل   یجهت سازگار یرمعادالت ساختا یدر الگو

 یبرا افتی شیافزانفر  121به  یآزمودن زشیر ینیب شیبرآورد و پ شیپژوهش ب نیکه در ا باشد یم قیشده در تحق

ه پر ب لیکه تما ینکسا ، هر سه دانشگاه، از  یرتصادفیبه دست آوردن نمونه پژوهشگر به صورت در دسترس و غ

 کیدست کم  یداشتن تجربهداشتند و با رعایت معیارهای ورود به پژوهش که عبارت بود از کردن پرسشنامه ها 

نفر از آزمودنی  113داده های شدند. های پژوهش انتخاب و نمونه یبررس سال 21تا  38سن و مشترك  یسال زندگ

 یزش داشتیم. نفر ر 38مورد تحلیل قرار گرفت و به عبارتی 

 ابزار پژوهش

تهیه شده است.  3885مقیاس صمیمیت توسط واکر و تامپسون در سال . پرسشنامه صميمت زناشويي. 1

صمیمیت تدوین شده است. این مقیاس  و مهر سنجیدن برای که است یسؤال 37 ابزار یکاین پرسشنامه 

اکر کنندگان آن )وگیرد اما توسط تهیهمیتر است که چندین بعد صمیمت را در بر جزئی از یک ابزار بزرگ

میزان  .ای استدرجه 3که به صورت لیكرت  ( به صورت مقیاس مستقلی گزارش شده استنو تامپسو

( در پژوهش واکر و تامپسون 3RDASهمبستگی این پرسشنامه با مقیاس کیفیت روابط زناشویی اسپنیر )

( ساختار تک عاملی آن را با CFAیدی )أیملی تبه دست آمده است و نتایج تحلیل عا 73/1( 3885)

( ضریب پایایی این پرسشنامه 3578ثنایی )نموده است.  دییهای برازش عالی برای جامعه ایرانی تأشاخص

 83/1آورده است.مقیاس صمیمیت با ضریب آلفای  به دست %82زوج در اصفهان  311های داده بر اساسرا 

 (.3581به نقل از بهرامی خوندابی و همكاران، )عالی برخوردار است از همسانی درونی بسیار  87/1تا 

زمان این پرسشنامه با مقیاس از طریق اجرای همی ثبات آزمون گزارش نشده است. دربارهاطالعاتی 

به  %38صمیمیت زناشویی ضریب همبستگی دو پرسشنامه محاسبه شد. ضریب همبستگی محاسبه شده 

نتیجه به (.3581ه نقل از بهرامی خوندابی و همكاران، )ب عتبار این مقیاس استدهنده ادست آمد که نشان

نادری مقدم بیانگر این است که بین صمیمیت زوجین و مدت ازدواج همبستگی  پژوهشدست آمده از 

                                                           
1. Revised Dyadic Adjustment Scale 
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ر استفاده از روش د.معنادار است 13/1که این رابطه در سطح  =218/1rمعناداری با جهت مثبت وجود دارد 

نفر از دانشجویان با فاصله زمانی سه هفته ضریب همبستگی به دست  51مایی و اجرای پرسشنامه روی بازآز

بود که بیانگر همسانی درونی خوب این مقیاس  81/1ضریب آلفای به دست آمده . 83/1آمده برابر است با 

دست ه ب 88/1نباخ پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفای کرو (؛3582نادری مقدم، )است 

 آمد.

( در دانشگاه کالیفرنیا به 3881پرسشنامه را کریستنسن و ساالوی )این  . پرسشنامه الگوهای ارتباطي.2

سؤال دارد و در یک  53منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه 

رفتارهای و  بندی شده است( درجه8مكان دارد )( تا خیلی ا3) ای از اصالً امكان نداردمقیاس نه درجه

زمانی که   -3 اند از:همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارت

ای نقطه 8یک در مقیاس  سؤال است که پاسخ هر 1این مرحله دارای : شوددر روابط زوجین مشكل ایجاد می

 38این مرحله دارای  ،شودمدت زمانی که درباره مشكل ارتباطی بحث می در  -2، بندی شده استدرجه

این سؤال تشكیل شده است.  35بعد از بحث راجع به مشكل ارتباطی که این قسمت از   -5سؤال است و 

ارتباط ، مقیاس 3مقیاس ارتباط سازنده متقابل از اندعبارتکه  پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است

از دو قسمت تشكیل ، گیری. خرده مقیاس توقع/ کناره5گیری، مقیاس ارتباط توقع/ کناره2ابلاجتنابی متق

تحقیقاتی که از این پرسشنامه استفاده . گیرکناره گیر و زن متوقع / مردشده است: مرد متوقع/ زن کناره

اند. کریستنسن و ادههای مختلف آن نشان دنمودند، روایی و پایایی قابل قبولی را در مورد خرده مقیاس

( روایی سه خرده مقیاس این پرسشنامه را برآورد نمودند. در این مطالعه که در آن سه گروه 3881ساالوی )

از زوجین درمانده، غیردرمانده و در حال طالق با هم مقایسه شدند؛ خرده مقیاس سازنده متقابل توانست 

گیری کناره های ارتباطی اجتناب متقابل و توقع/مقیاسبین هر سه گروه تمیز قائل شود، در حالی که خرده 

های آلفای کرونباخ به دست آمده در پژوهش .های درمانده و غیردرمانده تفكیک قائل شوندتوانستند بین زوج

گزارش شده است که نتایج  83/1تا  11/1مقیاس پرسشنامه الگوهای ارتباطی از  3این محققان بر روی 

( بر روی 3885) ( و هیوی و همكارانش3881کریستنسن و هیوی ) یتایج پایایبخشی است. نرضایت

( یسؤال )پنج ضریب آلفای کرونباخ را برای الگوی ارتباط سازنده متقابلانجام دادند. های آمریكایی آزمودنی

 مرد و 33/1 گیرکناره مرد، زن متوقع/ 1/ 2گیر ، ارتباط توقع/ کناره73/1، ارتباط اجتناب متقابل 71/1

 نامهپرسش دو این میان همبستگی پرسشنامه، روایی منظور به و است نموده برآورد 32/1 گیرکناره زن/ متوقع

 نامهپرسشهای مقیاس زیر یهمه دهدبه دست آورده است که نتایج نشان می را زناشویی رضایت پرسشنامه و

نامه توسط پژوهشگر به مدت دو هفته پرسشقبل از اجرای پژوهش، این  .دارد همبستگی زناشویی رضایت با

نامه توسط پژوهشگر با استفاده از زن و شوهر برای تعیین پایایی ارائه شد. پایایی کل این پرسش 51به 

، 78/1، خرده مقیاس اجتناب متقابل 83/1، همچنین در خرده مقیاس سازنده متقابل 72/1آلفای کرونباخ 

به  71/1گیر کناره مرد/ متوقع زن و 72/1گیر ، مرد متوقع/ زن کناره28/1گیر خرده مقیاس توقع/ کناره

 آمد.دست 

                                                           
1 . Mutual constructive communication 

2. Avoid relationship 

3. Related demand/ withdraw 



 رمانی کاربردیخانواده د |    زاده گتابی و همکاراننعمت |..   و یدلبستگ یهااساس سبک بر ییزناشو تیمیو صم یارتباط یالگوها یابیمدل  27

 

های دلبستگی توسط جان بالبی مطرح شد. این نظریه بیان نظریه سبک. پرسشنامه سبک دلبستگي. 3

دهد و این سبک دلبستگی در تمام طول دارد که روابط اولیه مادر با کودك سبک دلبستگی را شكل میمی

اند از: سبک دلبستگی دارد که عبارت ددهد. چهار نوع سبک دلبستگی وجوی اثرات خود را نشان میزندگ

ال کولینز و رید در س .، سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا3ایمن، سبک دلبستگی آشفته

ه کردند. این را تهی (RAAS) بر اساس نظریه هازان و شاور پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید 3881

آیتم کاهش یافت. کولینز و رید  38به  3882بود که در سال  3تا  1بین ماده  23پرسشنامه در ابتدا دارای 

با استفاده از روش  3581در سال پاکدامن به دست آوردند. همچنین  81/1پایایی این پرسشنامه را باالی 

 نیا ییایپا (؛3581پاکدامن، اعتماد است )قابل  83/1که این آزمون در سطح  ندآزمون مجدد نشان داد

 دست آمد.ه ب 83/1کرونباخ  یپرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفا

ای روابط گزینه 81بل بخشی از پرسشنامه  عیپرسشنامه روابط موضول. پرسشنامه روابط موضوعي ب. 4

ی بالینی و هم غیربالین بل هم برای جمعیت عیسنجی بل است. پرسشنامه روابط موضوموضوعی و واقعیت

بینی های بسیاری در حوزه روابط بین فردی و در تشخیص و پیشاستاندارد شده است و در پژوهش

 روابط کیفیت) ایگو کارکرد سنجش دربل  عیمقیاس روابط موضو های روانی به کار رفته است.آسیب

( شكل گرفته بود. 3883ن )و همكارا بلک توسط ترشیپ که دارد ریشه( آزمایی واقعیت و موضوعی

گیری اثرات بالینی درمان روانكاوی درازمدت برای اسكیزوفرنیا در اصل برای اندازه بل موضوعی روابط آزمون

برد یافته رشناسی روانی و رفتار بهنجار کاهای پژوهشی در آسیبطراحی شد، اما در بسیاری از زمینه

 یبرا یهای روشن و مهماند، فرضیهابط موضوعی را به کار بردههای نظری و بالینی که دیدگاه روتبیین است.

و اختالل شخصیت  1، خودشیفتگی5، افسردگی2شناختی )مانند اسكیزوفرنیاهای مختلف آسیبموقعیت

 صحیح صورت به که است ماده 13 دارای BORRTI بل عیپرسشنامه روابط موضو اند.فراهم کرده (3مرزی

 موضوعی روابط از معتبری و دقیق ارزیابی مقیاس، چهار خرده طریق از و شودیم داده پاسخ آن به غلط و

کفایتی ، بی8بینی، خودمیان7ستگی ناایمنبدل ،2بیگانگی: از اندعبارت هامقیاس خرده این دهد.می ارائه

ی ااست که بر مبنای راهنم صورتبل به این عی پاسخگویی به پرسشنامه روابط موضو ی. نحوه8اجتماعی

بر حسب کلید  ؛ وکندپاسخ صحیح یا غلط را انتخاب می، آزمودنی برای هر یک از سؤاالت ،ارائه شده

مرات گیرد. جمع نگیرد و برای برخی دیگر گزینه غلط نمره یک میپرسشنامه، گزینه صحیح نمره یک می

 ،(3883) بل و همكاران سازد.ها مشخص میسؤاالت مربوط به هر خرده مقیاس نمره رد را در هر یک از آن

بل گزارش نمودند که این ابزار از این جهت که قادر به  یدرباره پایایی و روایی پرسشنامه روابط موضوع

اظ باشد و همچنین از لحباشد، از درجه باالیی از اعتبار تفكیكی برخوردار میتفكیک جمعیت بالینی می

                                                           
1. Disorganized attachment style 

2. Schizophrenia  

3. Depression  

4. Narcissism  

5. Borderline personality disorder 

6. Alienation  

7. insecure attachment 

8. Egocentricity  

9. Social inadequacy 
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زمان قابل قبولی را برای آن ذیری روانی، اعتبار همپهمبستگی باالی آن با دیگر ابزارهای سنجش آسیب

بل، اختالل شخصیت مرزی را از  عیاند. در پژوهشی دیگر با استفاده از پرسشنامه روابط موضوبرآورد نموده

ها که شامل بیماران مبتال به اختالالت خلقی و اسكیزوفرنیا نظر الگوهای مخرب روابط موضوعی، از دیگر گروه

اران بل توسط هادی نژاد و همك عیز کردند. بررسی مقدماتی روایی و پایایی پرسشنامه روابط موضوبود، متمای

کفایتی اجتماعی، خودمحوری، دلبستگی ها ضریب آلفای کرونباخ را برای بی( صورت گرفته است. آن3585)

 81تگی بین سیاهه گزارش کردند. همچنین، همبس 83/1و  71/1، 71/1، 28/1ناایمن و بیگانگی به ترتیب 

بود  28/1 تا 53/1 بین پرسشنامه این هایمقیاس خرده و SCL-90-R عالئم فرم بازنگری شده یسؤال

 به دست آمد. 78/1پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ  (؛3585)هادی نژاد، 

س ای الزاروشنامه راهبردهای مقابلهجهت بررسی راهبردهای مقابله از پرس. ایپرسشنامه سبک مقابله. 5

سنجد. این الگوهای ای را میمقابله سؤال دارد. و هشت راهبرد 22( استفاده شد که 3888) و فولكمن

، حل مدبرانه 5پذیری، مسئولیت2)جستجوی حمایت اجتماعی 3مدارهای مسئلهگانه به دو دسته، روشهشت

 -و گریز 8داری، خویشتن8جویی، دوری7)مقابله رویاروگر 2ارمد( و هیجان3و ارزیابی مجدد مثبت 1مسئله

-بردهن به کار» گزینهای لیكرت است که اند. این پرسشنامه دارای مقیاس چهارگزینه( تقسیم شده31اجتناب

را با  «امبیشتر مواقع به کار برده»و گزینه  3 را با عدد «امتا حدودی به کار برده»و گزینه ، 1 با عدد «ام

گذاری این پرسشنامه به دو روش هنمر کنند. گذاری مینمره 5 را با عدد «امزیاد به کار برده»و گزینه  2دعد

ای برای هر یک از هشت نوع مقابله کننده تالش مقابلهگیرد. نمرات خام توصیفخام و نسبی صورت می

در  نسبت تالشی که ،نمرات نسبیباشد. دهنده مقیاس میهای آزمودنی به مواد تشكیلاست و مجموع پاسخ

ن و الزاروس در یک تحقیق پایایی به روش همسانی مکند. فولكتوصیف می هر نوع مقابله صورت گرفته را

برای ارزیابی  78/1جویی تا برای روش مقابله دوری 23/1های آن را از ، پایایی خرده مقیاس73/1درونی 

(، در یک تحقیق پایایی این پرسشنامه را با روش همسانی 3581) اند. آقایوسفیمجدد مثبت گزارش کرده

پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفای  ؛گزارش کرده است 81/1درونی، آلفای کرونباخ 

 .به دست آمد 81/1و هیجان مدار  88/1کرونباخ در خرده مقیاس سبک مساله مدار 

شگاه آزاد واحد تهران شمال، با مراجعه به دانشگاه های آزاد پس از اخذ مجوزهای مربوطه از دانشيوه اجرا. 

پس از انتخاب ؛ گروه نمونه به صورت در دسترس و انتخاب شدند یاعضا واحد تهران شمال، مرکز و جنوب 

 و در صورت   داددر ارتباط با پژوهش  یکوتاه حینموده و توض یگر، خود را معرفکننده، پژوهشرکتافرد مش

به  گرفت.مشارکت کننده قرار  اریدر اخت راسنجش و فرم  رضایت از شرکت در پژوهش  یرهاابزا ،توافق

                                                           
1. Problem-oriented 

2. Seeking social support 

3. Accepting responsibility 

4. Planful problem solving 

5. Positive reappraisal 

6. Emotion-oriented  

7. Confrontive coping 

8. Distancing  

9. Self-controlling 

10. Escape-avoidance  
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ورت پژوهش به ص جیو نتا ستین یالزام یخانوادگداده شده که نوشتن نام و نام حیکنندگان توضمشارکت

 آزمون، نام جیاز نتا یاز آگاه لیصرفا در صورت تما توانندیم نانقرار خواهد گرفت و آ یمورد بررس یگروه

در این شد. آماده  یآمار لیو تحل هیو تجز یبررس یبرا جیها، نتاداده ی. پس از گردآورندیخود را ذکر نما

ب ای از متغیرهای تحقیق در قالمطالعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی، خالصه

های آماری انجام شد. با توجه به ماهیت موضوع، در جدول و نمودار ارائه گردید. در بخش استنباطی آزمون

به روش معادالت ساختاری استفاده شد.  یسازاین مطالعه از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل

 استفاده گردید. 22نسخه  SPSSو  AMOSافزار های آماری از نرمجهت انجام آزمون

 

 هايافته

نفر  331درصد( از شرکت کنندگان در پژوهش حاضر زن و  2312نفر ) 217ه در تحلیل داده ها یافته ها نشان داد ک

درصد( از افراد شرکت کننده در تحقیق زیر  112نفر ) 3باشند.  درصد( از شرکت کنندگان در تحقیق مرد می5811)

 87، سال 11تا  53درصد( دارای سن 1213نفر ) 383سال،  51تا  21درصد( دارای سن  3717نفر ) 73سال،  21

درصد(  312نفر ) 3سال و  21تا  33درصد( دارای سن  35نفر ) 32سال،  31تا  13درصد( دارای سن  2317نفر )

درصد( از شرکت کنندگان در نظر سنجی دارای مدرك تحصیلی دیپلم،  817نفر ) 53سال سن داشتند.  21باالی 

درصد( دارای مدرك تحصیلی کارشناسی،  5111نفر ) 358درصد( دارای مدرك تحصیلی فوق دیپلم،  817نفر ) 53

درصد( دارای مدرك تحصیلی دکتری  817نفر ) 53درصد( دارای مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و  5811نفر ) 338

 بودند. 

 های توصيفي نمرات گروه در متغيرهای پژوهش. شاخص1جدول 
یرمتغ  کشیدگی کجی K-S S-W انحراف معیار میانگین 

22/32 مدارمسأله  887/2  132/1**  882/1**  253/1  223/1  

مدارهیجان  27/22  721/2  117/1**  883/1**  188/1-  581/1  

38/22 صمیمیت زناشویی  113/7  111/1  887/1  131/1-  321/1-  

81/7 دلبستگی ناایمن  183/3  328/1**  831/1**  527/1-  383/1-  

81/7 بیگانگی  177/3  311/1**  832/1**  212/1-  238/1-  

یتی اجتماعیکفابی  82/2  211/3  311/1**  837/1**  221/1-  583/1-  

83/35 خودمحوری  318/3  333/1**  832/1**  518/1-  333/1-  

38/38 دوسوگرا  232/5  121/1**  882/1**  228/1-  231/1-  

28/38 اجتنابی  582/5  128/1**  888/1**  138/1-  111/1-  

87/38 ایمن  383/5  188/1**  888/1**  325/1  171/1  

زنده متقابلسا  52/22  128/5  173/1**  888/1**  321/1  135/1  

22/81 اجتناب متقابل  788/7  111/1  881/1  373/1  183/1  

گیریتوقع/کناره  33/23  231/7  112/1  883/1  113/1-  .355/1-  

 

شان میشاخص 3جدول  صیفی نمرات گروه در متغیرهای پژوهش را ن دهد. میانگین و انحراف های تو

ـــألهمعیار نمرا و  27/22مدار ؛ در مقابله هیجان887/2و  22/32مدار به ترتیب برابر با ت گروه در مقابله مس

ــویی کل 721/2 و  81/7؛ در بعد دلبســتگی ناایمن روابط موضــوعی 113/7و  38/82؛ در صــمیمیت زناش
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گانگی 177/3 ماعی ؛ در بی177/3و  81/7؛ در بی فایتی اجت و  83/35و در خود محوری  211/3و  82/2ک

و در بعد  582/5و  28/38؛ در بعد اجتنابی 232/5و  38/38اســت. در بعد دو دلبســتگی دوســوگرا  318/3

؛ در بعد اجتناب 128/5و  52/22اســـت. در بعد ســـازنده متقابل الگوهای ارتباطی  383/5و  87/38ایمن 

شمی 231/7و  33/23گیری و در بعد توقع/ کناره 788/7و  122/81متقابل  سی د. در ادامه با به منظور برر

شان دادند که هیچ کدام از  سبه و نتایج ن ستگی میان متغیر ها محا هم خطی بودن چندگانه، ماتریس همب

 نیستند.  8/1همبستگی ها باالی 

 

 . ماتریس همبستگی میان نمرات کل متغییرهای پژوهش2جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

           1 .مساله مدار1

          1 13/1 هیجان مدار.2

         1 11/1 -14/1 .دلبستگی ناایمن3

        1 12/1 -19/1 14/1 .بیگانگی4

       1 31/1 26/1 -17/1 11/1 .بی کفایتی5

      1 39/1 36/1 16/1 -14/1 -18/1 .خودمحوری6

     1 13/1 18/1 13/1 19/1 12/1 -15/1 .صمیمیت 7

    1 -11/1 11/1 12/1 15/1 16/1 15/1 14/1 .دوسوگرا8

   1 14/1 -11/1 13/1 -12/1 11/1 15/1 14/1 -11/1 .اجتنابی9

  1 15/1 11/1 -16/1 -11/1 -11/1 -11/1 17/1 -12/1 -15/1 .ایمن11

 1 16/1 -11/1 -16/1 14/1 14/1 14/1 16/1 -14/1 12/1 14/1 .الگوهای ارتباطی11

 

دهای های دلبستگی اجتنابی و ناایمن با راهبرپیرسون نشان داد که بین سبک نتایج جدول ضرایب همبستگی

مسئله مدار همبستگی منفی و ببا راهبردهای هیجان مدار همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین بین 

 ای همبستگی دیده نشد.های دلبستگی و راهبردهای مقابلهالگوهای ارتباطی با متغیرهای سبک
 

های سبک بر اساسيي زناشوبيني صميميت ی برازش مدل تحليل مسير پيشها. شاخص3جدول 

 دلبستگي

 df2 X GFI CFI NFI RMSEA AIC/ های برازششاخص

 175/33 185/1 277/1 523/1 873/1 187/5 مدل اثرات کل

 538/11 182/1 813/1 881/1 882/1 538/1 مدل اثرات میانجی

 171/11 127/1 721/1 775/1 883/1 237/2 مدل اثرات غیرمستقیم

 

دهد ( نیز نشان میAICهای دیگر است. شاخص آکائیک )های برازش مدل اثرات میانجی بهتر از مدلشاخص

 های دیگر است.کمتر از مدل باًیتقرکه مدل اثرات میانجی 
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های مقابل با صميميت های دلبستگي از طريق سبک. ضرايب تحليل مسير ارتباط سبک4جدول 

 ييشوزنا
 b B S. E C.R رهایمتغ

 **183/5 182/1 328/1 532/1 مدارهیجان ← دلبستگی دوسوگرا

 787/1 311/1 113/1 178/1 مدارهیجان ← دلبستگی اجتنابی

 **-722/2 332/1 -313/1 -512/1 مدارهیجان ← دلبستگی ایمن

 382/3 331/1 -127/1 -312/1 مدارمسأله ←دلبستگی ایمن 

 858/1 312/1 -133/1 -123/1 مدارمسأله ←تنابی دلبستگی اج

 **821/2 187/1 318/1 271/1 مدارمسأله ← دلبستگی دوسوگرا

 **-521/2 131/1 -338/1 -317/1 صمیمت زناشویی ←مدار هیجان

 252/3 135/1 325/1 371/1 صمیمت زناشویی ←مدار مسأله

 183/1 313/1 113/1 118/1 صمیمت زناشویی ← دلبستگی دوسوگرا

 -122/3 332/1 -137/1 -321/1 صمیمت زناشویی ← دلبستگی اجتنابی

 *388/2 315/1 331/1 223/1 صمیمت زناشویی ← دلبستگی ایمن

 

ــان می 1جدول  ــبک دهد که نش ــوگرا  و ایمن رابطه معنی داری با مقابله هیجان مدار س ــتگی دوس دلبس

سب ستقیم معنی داری با  ستگی ایمن رابطه م ستگی ایمن رابطه معنی دلب ساله مدار دارند. دلب ک مقابله م

های مقابله به کنی، از آنجا که مســـیر ســـبک –داری با صـــمیمیت زناشـــوئی دارد. طبق الگوریتم بارون 

ست، می شوئی معنی دار ا سبکصمیمیت زنا های مقابله نقش میانجی گری جزئی توان نتیجه گرفت که 

درصــد و مقابله  1/2کنند. مقابله مســاله مدار ناشــوئی را تبیین میدرصــد صــمیمیت ز 2/2دارند.کل مدل 

ات ها و کنترل نمرپس از بررسی پیش فرضکنند. درصد صمیمیت زناشوئی را تبیین می 3/1هیجان مدار 

 افراطی، مدل زیر برای آزمون تحلیل مسیر شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت: 
 

 
 های دلبستگي سبک بر اساساشويي بيني صميمت زن: مدل مسير پيش1شکل 
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های سبک بر اساسبيني الگوهای ارتباطي های برازش مدل تحليل مسير پيش. شاخص5جدول

 دلبستگي

 CMIN/DF GFI CFI NFI RMSEA AIC های برازششاخص

 832/33 182/1 281/1 253/1 873/1 188/5 مدل اثرات کل

 538/11 182/1 813/1 885/1 882/1 538/1 مدل اثرات میانجی

 318/11 153/1 711/1 731/1 881/1 777/2 مدل اثرات غیرمستقیم

 

دهد ( نیز نشان میAICهای دیگر است. شاخص آکائیک )های برازش مدل اثرات میانجی بهتر از مدلشاخص

 های دیگر است.مقتصدتر از مدل باًیتقرکه مدل اثرات غیرمستقیم 
 

 های مقابله با الگوهای ارتباطيهای دلبستگي از طريق سبکط سبک. ضرايب تحليل مسير ارتبا6جدول 
 b B S. E C.R متغیرها

 **223/5 182/1 328/1 532/1 مدارهیجان ←دلبستگی دوسوگرا 

 787/1 311/1 113/1 178/1 مدارهیجان ←دلبستگی اجتنابی 

 **-722/2 332/1 -313/1 -512/1 مدارهیجان ←دلبستگی ایمن 

 -282/3 331/1 -127/1 -312/1 مدارمسأله ←ایمن دلبستگی 

 -215/1 312/1 -133/1 -123/1 مدارمسأله ←دلبستگی اجتنابی 

 **821/2 187/1 318/1 271/1 مدارمسأله ←دلبستگی دوسوگرا 

 -383/3 322/1 -121/1 -388/1 الگوهای ارتباطی ←دلبستگی دوسوگرا 

 *-112/2 371/1 -313/1 -511/1 الگوهای ارتباطی ←دلبستگی اجتنابی 

 -821/1 382/1 -111/1 -338/1 الگوهای ارتباطی ←دلبستگی ایمن 

 151/1 188/1 125/1 158/1 الگوهای ارتباطی ←مدار هیجان

 835/1 188/1 118/1 181/1 الگوهای ارتباطی ←مدار مسأله

 

شان می 2جدول  ستگدهد که ن سوگرا و ا یسبک دلب ستق منیدو   جانیبا مقابله ه یدار یمعن میرابطه م

 گر،یبا سبک مقابله مساله مدار دارند. از طرف د یدار یمعن میدوسوگرا رابطه مستق یمدار و سبک دلبستگ

 یرهایدارد. از آنجا که مســ یارتباط یبا الگوها یدار یمعن میرابطه مســتق زین یاجتناب یســبک دلبســتگ

ساله مدار( به الگوه جانی)ه یانجیم  نیک –بارون  تمیمطابق با الگور ست،یدار ن یمعن یارتباط یامدار و م

ستق یهاسبک ستگ یهاسبک انیدارند و رابطه م میمقابله اثر م  یگر یانجیرا م یارتباط یبا الگوها یدلب

سبک .کنندینم ستقیم  ستقیم و غیرم ستگی بر الگوهای ارتباطی از مدل زیر برای آزمون اثرات م های دلب

 استفاده شد:
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 های دلبستگيبيني الگوهای ارتباطي بر اساس سبک. مدل مسير پيش2شکل

  

 روابط موضوعي بر اساسبيني صميميت زناشويي های برازش مدل تحليل مسير پيش. شاخص7جدول 

 df2 X GFI CFI NFI RMSEA AIC/ های برازششاخص

 812/21 125/1 812/1 885/1 883/1 1112/2 مدل اثرات کل

 883/23 358/1 835/1 835/1 881/1 888/7 میانجی مدل اثرات

مدل اثرات 

 غیرمستقیم

122/2 881/1 833/1 828/1 121/1 518/38 

 

های دیگر است. شاخص های برازش مدل اثرات غیرمستقیم بهتر از مدلدهد که شاخصنشان می 7جدول 

 های دیگر است.صدتر از مدلمقت باًیتقردهد که مدل اثرات غیرمستقیم ( نیز نشان میAICآکائیک )
 

 . نتايج تحليل مسير ارتباط مستقيم روابط موضوعي با الگوی ارتباطي سازنده متقابل8جدول 

 b B S. E C.R رهایمتغ

 221/1 213/1 152/1 325/1 مدارهیجان ←دلبستگی ناایمن 

 -181/3 231/1 -185/1 -537/1 مدارهیجان ←بیگانگی 

 -881/1 212/1 -132/1 -252/1 مدارجانهی ← کفایتی اجتماعییب

 -338/1 232/1 -117/1 -151/1 مدارهیجان ← خودمحوری

 **-838/2 211/1 -331/1 -287/1 مدارمسأله ← دلبستگی ناایمن

 385/3 232/1 122/1 513/1 مدارمسأله ←بیگانگی 

 212/3 231/1 172/1 513/1 مدارمسأله ←کفایتی اجتماعی یب

 *-822/3 233/1 -317/1 -128/1 مدارمسأله ←خودمحوری 

 227/3 233/1 127/1 518/1 صمیمیت زناشویی ←دلبستگی ناایمن 

 227/1 238/1 135/1 138/1 صمیمیت زناشویی ←بیگانگی 

 333/3 233/1 127/1 281/1 صمیمیت زناشویی ← کفایتی اجتماعییب
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 -318/1 232/1 -112/1 -128/1 صمیمیت زناشویی ←خودمحوری 

 735/1 135/1 111/1 111/1 صمیمیت زناشویی ← مدارهیجان

 *833/2 131/1 175/1 331/1 صمیمیت زناشویی ← مدارمسأله

 

شان می 8جدول  ستگدهد که ن ضوع یو خود محور  منیناا یتنها بعد دلب ا ب یدار یرابطه معن یروابط مو

ود و خ  منینا ا یدلبســتگ ریاز آنجا که مســ ،کنی –بارون  تمیمقابله مســاله مدار  دارند. مطابق با الگور

ساله مدار معن یمحور سبک مقابله  م صم یبه  ساله مدار با  شوئ تیمیدار  مقابله م  یراد یرابطه معن یزنا

ـــبک جهینت توانیدارند ، م له اثر م یهاگرفت که س و  یدارند و ابعاد خود محور یجزئ یگر یانجیمقاب

درصـد  7/3 ی. روابط موضـوعگذارندیاثر م یزناشـوئ تیمیبر صـم میرمسـتقیبه طور غ منینا ا یدلبسـتگ

ــم انسیوار ــوئ تیمیص ــاله مدار  ،یزناش ــد و مقابله ه 3/5مقابله مس ــد وار 5/3مدار  جانیدرص  انسیدرص

شوئ تیمیصم شویی از مدل زیر  ریتأثبرای آزمون  .کنندیم نییرا تب یزنا صمیمیت زنا ضوعی بر  روابط مو

 استفاده شد:
 

 
 روابط موضوعي  بر اساسبيني صميميت زناشويي . مدل مسير پيش3شکل 

 

 روابط موضوعي بر اساسبيني الگوهای ارتباطي های برازش مدل تحليل مسير پيش. شاخص 9جدول

 df2 X GFI CFI NFI RMSEA AIC/ های برازششاخص

 271/21 122/1 811/1 887/1 883/1 588/2 مدل اثرات کل

 888/23 358/1 835/1 835/1 881/1 888/7 یانجیمدل اثرات م

 717/37 123/1 851/1 831/1 883/1 518/2 مدل اثرات غیرمستقیم

 

های دیگر است. شاخص های برازش مدل اثرات غیرمستقیم بهتر از مدلدهد که شاخصنشان می 8جدول 

 های دیگر است.تر از مدلمقتصد باًیتقردهد که مدل اثرات غیرمستقیم ( نیز نشان میAICآکائیک )
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 نتايج تحليل مسير ارتباط مستقيم روابط موضوعي با الگوی ارتباطي. 11جدول 

 b B S. E C.R رهایمتغ

 221/1 213/1 152/1 325/1 مدارهیجان ←دلبستگی ناایمن 

 -181/3 231/1 -185/1 -537/1 مدارهیجان ←بیگانگی 

 -881/1 212/1 -132/1 -252/1 مدارهیجان ←کفایتی اجتماعی یب

 -338/1 232/1 -117/1 -151/1 مدارهیجان ←خودمحوری 

 **-838/2 211/1 -331/1 -287/1 مدارمسأله ←دلبستگی ناایمن 

 385/3 232/1 122/1 513/1 مدارمسأله ← بیگانگی

 212/3 231/1 172/1 513/1 مدارمسأله ←کفایتی اجتماعی یب

 *-822/3 233/1 -317/1 -128/1 مدارمسأله ←خودمحوری 

 227/3 233/1 127/1 518/1 صمیمیت زناشویی ← دلبستگی ناایمن

 227/1 238/1 135/1 138/1 صمیمیت زناشویی ← بیگانگی

 333/3 233/1 127/1 281/1 صمیمیت زناشویی ←کفایتی اجتماعی یب

 -318/1 232/1 -112/1 -128/1 صمیمیت زناشویی ←خودمحوری 

 735/1 135/1 111/1 111/1 صمیمیت زناشویی ←ار مدهیجان

 712/2 181/1 335/1 231/1 صمیمیت زناشویی ←مدار مسأله

 

 داری بادهد که تنها بعد دلبستگی ناایمن و خود محوری روابط موضوعی، رابطه معنینشان می 31جدول 

حوری به و خودم منینااه مسیر دلبستگی ک آنجاکنی، از  -مدار دارند. مطابق با الگوریتم بارون مقابله مسأله

توان داری دارند، میمدار با صمیمیت زناشویی رابطه معنیدار و مقابله مسألهمدار، معنیسبک مقابله مسأله

 طوربه منینااگری جزئی دارند و ابعاد خود محوری و دلبستگی های مقابله اثر میانجینتیجه گرفت که سبک

مدار درصد، مقابله مسأله 7/3گذارند. روابط موضوعی صمیمیت زناشویی اثر میمستقیم و غیرمستقیم بر 

 کنند. درصد واریانس صمیمیت زناشویی را تبیین می 5/3مدار درصد و مقابله هیجان 3/5
 

 

 روابط موضوعي  بر اساسبيني الگوهای ارتباطي مدل مسير پيش .4شکل 
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 گيریبحث و نتيجه

 یگدلبست یهابر اساس سبک ییزناشو تیمیو صم یارتباط یالگوها یابیمدل یپژوهش بررس هدف از این

شان  ؛ نتایج تحلیلدبو ایمقابله هایسبک یریگیانجیبا م یوعو روابط موض سو دادن ستگی دو گرا و که دلب

ــب داری باســبک دلبســتگی ایمن رابطه مســتقیم معنی و مدارداری با مقابله هیجانایمن رابطه معنی  کس

طبق  داری با صــمیمیت زناشــویی دارد.دلبســتگی ایمن رابطه معنیهمچنین، مدار دارند. ابله مســألهمق

سیر که آنجا از کنی، - الگوریتم بارون شویی صمیمیت به مقابله هایسبک م ست، دارمعنی زنا  وانتمی ا

یت زناشویی را درصد صمیم 2/2کل مدل  .دارند جزئی میانجیگری نقش مقابله هایسبک که گرفت نتیجه

سألهتبیین می صد و مقابله هیجان 1/2مدار کنند. مقابله م شویی را تبیین  3/1مدار در صمیمیت زنا صد  در

شاخصمی سیر پیشکنند. سبکهای برازش مدل تحلیل م ساس  ستبینی الگوهای ارتباطی بر ا گی های دلب

شان داد، های برازش شاخص ( نیز AIC) گر است. شاخص آکائیکهای دیمدل اثرات میانجی بهتر از مدلن

 های دیگر است.مقتصدتر از مدل باًیتقرمستقیم دهد که مدل اثرات غیرنشان می

طی  شود کهمی اطالقهای تعیین عملكرد خانواده، به حالتی شاخصه نیترزناشویی به عنوان یكی از مهم صمیمت

شاد شوهر از ازدواج با یكدیگر و با هم بودن احساس  ضایت دارند آن زن و  صالنی، مانی و ر ی و امن اللهی، عبدالله)ا

شگران (. 3582 ستا تعدادی از پژوه ضایت، لذت زن و  صمیمتدر این را شنودی، ر ساس عینی خ شویی را اح زنا

ک رابطه را ارزیابی ذهنی فرد از آن ی زناشویی از صمیمتشوهر از تمامی روابط، انطباق بین همسران و عده دیگری 

ساز به دوجان های مختلف زندگی تفاهمیدانند، به طوری که در موقعیتیم زن و مرد گاری درونی و بیرونیرابطه و 

ســبک دلبســتگی یكی از عوامل شــخصــی اســت که بر همســازی و  (.2131)ازمان و آتیک، بین آنها به وجود آید 

قبلی  هایبررسی .نجام شده استاگذارد و به همین دلیل تحقیقات بسیاری درباره آن ناهمسازی زناشویی تأثیر می

ضایت شویی بهر شان میمندی زنا سی افراد، پیشطور کامل ن ضعیت جن ضادهند که و شندبنمی یمندتیبینی ر  ا

فراد ا یمیرابطه صم یو چگونگ ستیتوان گفت ماه یپژوهش م افتهی نیا نییتب (.2131)ساودرا و همكاران، 

کند. افراد با  یم نییتع یآنها را در ســرتاســر زندگ یمیوابط صــمر تیمادر(، نوع و ماه -)نوزاد  یدر کودک

ستگ ستانه و قابل اعتمادند که توانا یافراد من،یا یسبک دلب  ند؛ا دارر گرانید رشیو پذ یهمدل ییشاد، دو

 انید. به بکنن یعمل م یمانند همسر به خوب یبا افراد شتریب یكیو نزد گرانیشدن با د یمیدر صم نیبنابرا

د دارند؛ در خو یفرد انیدر روابط م یكینزد جادیبه ا یافزون تر لیباال تما یافراد بزرگسال با دلبستگ گرید

زارو، )کانت ابدی یم شیآنها افزا یارتباط یبخشــند و ســازگار یرا در روابط بهبود م تیمیصــم زانیم جهینت

ساالن دارا یژگیدر مقابل، و (.2131 سته بزرگ ستگ یبرج صم ،یاجتناب یسبک دلب روابط  و تیمیترس از 

 یم احساس نكهیاند و به محض ا زانیگر کیو نزد مانهیروابط صم جادیافراد به شدت از ا نیدوستانه است. ا

 منیناا یســبک دلبســتگ یکنند. افراد دارا یم زیاز آن پره ارانهیاســت، ناهشــ یكیکنند روابط در حال نزد

ــم کیدر روابط نزد ،یاجتناب ــ خود به طور مانهیو ص ــتگ یروابط دوران کودک اریناهش ه را ب یبا چهره دلبس

ش یادآوری نیآورند. ا یخاطر م ضطراب نا  نهاشود. آ یم یاز طرد دوباره در روابط کنون یو انتقال موجب ا

ـــطراب، از هر گونه نزد زیگر یبرا ـــم یكیاز تجربه دوباره اض کنند و از ابراز  یم یدور یمانهایو رابطه ص

سر خود رن تیمیصم شمند ییخوداتكا نیبرند. همچن یج مهم  نهیزم زیافراد ن نیمفرط ا یو حس خودارز

ــم یاز برقرار زیو پره یدور یها ــراز جمله ه گرانیو اعتماد به د مانهیرابطه ص آورد.  یخود را فراهم م مس
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ا شدنه ب یكی یو تالش برا تیمیدرباره صم یوسواس یدو سو گرا که با دل مشغول یافراد با سبک دلبستگ

و روابط  یعاطف تیمیصـــم یبرا گران،یبه خود و مثبت به د یشـــوند، با نگرش منف یمشـــخص م یگرید

. آنها از وابسته اند یشخص یستیحس بهز یبرا گرانید رشیقائل اند و به پذ یارزش اضاف گرانیبا د کینزد

سو شدن از  شته  سر  یترس کنار گذا دن ش یمیصم یراب یاندک ییتوانا شان،یافراد مهم زندگ گرید ایهم

 (.3582)دوستداری تیله نویی،  دارند

مدار و انداری با مقابله هیجسبک دلبستگی دوسوگرا و ایمن رابطه مستقیم معنیکه  دادنشان  نتایج تحلیل

 مدار دارند. از طرف دیگر، سبکداری با سبک مقابله مسألهسبک دلبستگی دوسوگرا رابطه مستقیم معنی

 که مسیرهای میانجی آنجاداری با الگوهای ارتباطی دارد. از رابطه مستقیم معنی دلبستگی اجتنابی نیز

های کنی سبک -دار نیست، مطابق با الگوریتم بارون مدار( به الگوهای ارتباطی معنیمدار و مسأله)هیجان

 کنند. ری نمیگهای دلبستگی با الگوهای ارتباطی را میانجیمقابله اثر مستقیم دارند و رابطه میان سبک

 روابط موضوعی نشان داد که بر اساسبینی صمیمیت زناشویی های برازش مدل تحلیل مسیر پیششاخص

( نیز نشان AICهای دیگر است. شاخص آکائیک )های برازش مدل اثرات غیرمستقیم بهتر از مدلشاخص

 یژوهش مپ نیا جینتا نییتب یبرا های دیگر است.مقتصدتر از مدل باًیتقردهد که مدل اثرات غیرمستقیم می

ابط رو دگاهیدر ارتباط ازدواج پرداخت. د ژهیارتباطات به و نهیدر زم یروابط موضوع دگاهید حیتوان به توض

گذارند و  یم ریتاث یبر روابط ما در بزرگسال یزندگ هیاعتقاد است که اتفاقات و ارتباطات اول نیبر ا یموضوع

 جیدر نتا گذار است. ریتاث یزندگ کیبا شر یبر نحوه برخورد او در بزرگسال ودكک هینحوه برخورد مراقبین اول

تشكل از م ینیب انیداشت. خودم ییزناشو تیعدم رضا نیینقش را در تب نیشتریب ینیب انیپژوهش خودم

 ازا خود ر زیتما ییتوانا نیب انیاست، فرد خودم گرانیو کنترل و اعمال قدرت به د گرانیبه د یاعتماد یب

نجر و م ردیپذ یمجزا نم یفرد مقابل را به گونه ا تیهو جهیجداگانه ندارد، در نت "موضوع"به عنوان  یگرید

از خود  یتر قیدق فیمحكم تر بوده و تعر یتیشود. هر چه فرد از نظر شخص یخودخواهانه م یبه رفتارها

فرد  کیخود به عنوان  یزندگ کیشر یدارد و برا شتریرا ب یگریخود از د زیتوان تم جهیداشته باشد در نت

ه از جمل یگرید زیمتما تیاستقالل و هو رشیپذ ییتوانا ،یسازگار ت،یمیجداگانه ارزش قائل است. صم

 ندشو یممكن م ینیب انیاست، که در قالب حل مفهوم خود م مانهیارتباط صم یبرقرار یاصل یها یژگیو

 (. 3588)نریمانی و همكاران، 

در ارتباطات تعاملی  ک موجود اجتماعی و به واسطه قرار داشتن در یک محیط اجتماعینسان به عنوان یا

ای برخوردار یت ویژهمر این میان، خانواده از اهد .شرکت دارد (روابط دوستی، عشقی و خانوادگی)شامل 

 نو دستیابی به یک جامعه امن مستلزم داشت گرددیاصلی جامعه محسوب م است، چراکه یكی از عناصر

با  ت روانی و روابط مطلوبالمکه از س شودیامن است. یک خانواده سالم اعضایی را شامل م هایخانواده

اشت بر جامعه خواهد د مثبتی راتیمت اعضای خانواده و روابط آنها تأثالیكدیگر برخوردار هستند. بنابراین س

سب الگوی دلبستگی فرد متفاوت است. در پی انحالل روابط پیشین، روابط جدید نیز بر ح(.3588حیان، صال)

گروه  (.3583عبدلی قهی، شوند )گراها پس از انحالل یک رابطه کمتر از دوسوگراها مضطرب و مستأصل میاجتناب

هیجانی  بکنند دلبستگی ایمن با سازگاری منعطف و مناسب تجاراخیر به سرعت به برقراری روابط جدید اقدام می

 ،افرادی که سبک دلبسته ناایمن هستندو  بدون درماندگی در برابر آنها همراه است آمیزو تحمل حوادث استرس

 یهاتیدارند. و در موقع نییپذیری و اعتماد متقابل پاکارکرد زناشویی ضعیف ارتباط و حل مسئله ضعیف، انعطاف
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. این دارد ارتباط نییبا عزت نفس پا منیکنند و سبک دلبستگی ناازا در جستجوی حمایت، ضعیف عمل میاضطراب

داری با های قبلی مبنی بر اینكه سبک دلبستگی دوسوگرا و ایمن رابطه مستقیم معنیهای پژوهشپژوهش با یافته

های قبلی بر روی زنان و مردان کارمند ( با این تفاوت که پژوهش3585مدار دارند یافت شد )نوری، مقابله هیجان

 انجام شده بود. 

ا داری بتنها بعد دلبســتگی ناایمن و خودمحوری روابط موضــوعی رابطه معنیکه  دادن نشــا نتایج تحلیل

وری به و خودمح منینااکنی، از آنجا که مسیر دلبستگی  -مدار دارند. مطابق با الگوریتم بارون مقابله مسأله

وان تداری دارند، مییمدار با صمیمیت زناشویی رابطه معندار و مقابله مسألهمدار، معنیسبک مقابله مسأله

ـــبک ـــتگی ناایمن های مقابله اثر میانجینتیجه گرفت که س گری جزئی دارند و ابعاد خود محوری و دلبس

شویی اثر می طوربه صمیمیت زنا ستقیم بر  ضوعی غیرم سأله 7/3گذارند. روابط مو صد، مقابله م  3/5مدار در

صد و مقابله هیجان صمیمیت  5/3مدار در صد واریانس  شویی را تبیین میدر شاخصزنا های برازش کنند. 

سیر پیش ساسبینی الگوهای ارتباطی مدل تحلیل م شاخص بر ا شان داد که  ضوعی ن  های برازشروابط مو

دهد که مدل ( نیز نشــان میAICهای دیگر اســت. شــاخص آکائیک )مدل اثرات غیرمســتقیم بهتر از مدل

 نیهم تراز م یكیبه  یاساس روابط موضوع نیبر ا ای دیگر است.همقتصدتر از مدل باًیتقراثرات غیرمستقیم 

فرد  یآن را در روابط بزرگ سال یشود؛ که ردپا یم لیتبد تیشخص یریدر شكل گ یشیروان پو یسازه ها

 ردیکه قرار بگ یارتباط تیدر هر موقع یفرد در بزرگسال ،یروابط موضوع یها هینظر دگاهی. از ددیتوان د یم

 یشیوپ یکند. روان درمانگر یتكرار م اریکرده؛ به طور ناهش یدر گذشته درون کهرا  یروابط یبقال یالگوها

ـــ هیبن ما"بر  یکوتاه مدت مبتن ـــا "ارتباط یتعارض ـــناس فرد از  تیغالب از خالل روا یالگوها نیا ییبا ش

ــته ناکارآمد خود برهاند. هنگ یخود، تالش م یارتباط یها تیموقع  درکه مراجع  یامکند مراجع را از گذش

سخ ها یارتباط یها تیدر موقع یناکارآمد و یکه واکنش ها ابدی یم ستند که او در مقابل  ییدر واقع پا ه

حل و "و از طریق  یآگاه شیبا افزا جیدهد، به تدر یم گرانیدر ارتباط با د شیمحقق نشــدن خواســته ها

صل سته ها یم قیطر نیاز ا دهد؛ یم شیافزا گرانیخود را در روابط با د ی، کار آمد"ف خود را  یتواند خوا

 دهد را نشان یگر قبل بیخود تخر یرا داشته باشد و واکنش ها یقبل یها ینگران نكهیمحقق سازد؛ بدون ا

 ی، را براCCRTبر  یمبتن یروان درمان یسودمند( 3581و همكاران ) یپژوهش فرامرز(. 2138)توزمان، 

شانه ها ش یبهبود ن ش یگوار ش ءسو مارانیمقابله با تعارض ب یها وهیو  ضمه کن ست. هم  یها شان داده ا ن

ش نیچن ضو تیفیک یضمن ارتقا ،یارتباط یبا تمرکز بر الگوها یمدل درمان نیبه ا یدر پژوه  ،یعروابط مو

ضطراب اجتماع سگر یا ش یها افتهیو  ینظر یها نییتب نیا(. 3583 ان،یرا کاهش داد )م از وجود  یپژوه

شت یرتباطغالب ا یالگوها سا نیکند. بر ا یم یبانیپ شنا ساس  صالح و یغالب ارتباط یالگوها ییا  رییتغ و ا

 یبه نظر م یضــرور "ارتباط  یتعارضــ هیبن ما"بر  یکوتاه مدت مبتن یشــیپو یروان درمانگر قیآن از طر

 دهند. شیخود را افزا ییزناشو تیکمک کند تا رضا نیتواند به زوج یم ینوع مداخله درمان نیرسد. ا

 تیمناسب را در موقع یا مقابله یها مهارت که  ینیگفت زوج توانی م ها افتهی نیا نییتباز طرفی نیز 

 مقابله کنند و اثرات مخرب استرس یزندگ یو چالشها ازهایبهتر قادرند با ن رند،یگیبه کار م زا استرسی ها

د)باباخانی و شون یابهنجار اجتماعن یو رفتارها های بر جسم و روان خود کاهش دهند و دچار کجرو را

همچنین زن و شوهرهایى که توانایى برقرارى ارتباط مناسب را دارا هستند، روابط زناشویى (. 3587همكاران، 
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ترى دارند، عالوه بر این تعامل منفى زن و شوهر در ایجاد نگرش منفى و وقوع طالق یا جدایى  مندانه رضایت

بنابراین زوجینی که با رویكرد منطقی به سراغ حل مسائل زندگی میروند،  .متغیر پیشبینی کننده قوى است

و رضایت فرد از زندگی زناشویی به عنوان رضایت وی   ی بیشتری دارندیت منداز زندگی زناشویی خود رضا

ر داز خانواده و رضایت از خانواده به عنوان رضایت از زندگی تلقی میشود؛ بنابراین این موضوع باعث تسهیل 

ها و مرزهای هیچ نظام دیگری از این محدوده. رشد مادی و معنوی و تعالی و پیشرفت در جامعه خواهد شد

تواند کارمند خاصی را که از نحوه کار کردن ایشان ناپذیر برخوردار نیست. یک سازمان تجاری میمشخص و رسوخ

های شرکت مزبور صورتی که ساخت یا ارزشنیست، بیرون کند، یا برعكس، امكان دارد اعضای سازمان در  راضی

ها نباشد، ارتباط خود را با آن قطع کنند و برای همیشه از گروه مزبور جدا شوند. فشارهای حافظ ی آنمورد عالقه

 مجال چنین کاری ندرتبهها جدا شوند، ی مبدأ فرسنگعضویت در خانواده حتی در کسانی که قصد دارند از خانواده

های غیر خانوادگی که عمدتاً عالوه بر آن، بر خالف اعضای متعلق به نظام (.3585عطایی فرد و امیری، دهد )را می

است که توسط اعضای توان در غیاب آنها عضو جدیدی را جایگزین ساخت، اعضای خانواده حاصل شبكه روابطی می

آنكه بمیرد و شخص دیگری جای او  آن به وجود آمده است. برای مثال، اگر یک والد خانواده را ترك کند یا

تواند پیوند شخصی و عاطفی را از لحاظ نقشی که داشته پر نماید، هر تالشی که انجام دهد باز هم هرگز نمی

را که والدین مزبور با سایر اعضای خانواده داشته است، تماماً از میان ببرد و خودش جایگزین آن شود. اعضای 

یابند، اما باز هم به گروه خانوادگی دلبستگی اختصاصی و واحد خود دست می خانواده در حین رشد به هویت

کنند، بلكه دارند و لذا هویت یا تصور جمعی خاص خود را حفظ خواهند کرد. این اعضا در انزوا زندگی نمی

همكاری  ،اند آن هم نه فقط به خاطر پول، غذا و سرپناه بلكه به خاطر نیاز به عشق، محبتبه یكدیگر وابسته

. این افراد برای دستیابی به کارکرد موفق باید خود را با رملموسیغو همیاری، جامعه پذیری و سایر نیازهای 

 تر، محله و دری خویشاوندی بزرگهای متغیر سایر اعضا و همچنین انتظارات متغیر شبكهنیازها و خواست

 (.2132نهایت جامعه منطبق سازند )پرسل، 

ی خوردار از کارکرد ســالم، ســوای بقای خود در قالب یک نظام، موجب شــكوفایی توان بالقوههای برخانواده

دهند با اعتماد و اطمینان خاطر در پی کاوشــگری و ها اجازه میگردند؛ یعنی به آنیكایک اعضــای خود می

تواند میان نیازهای میتفاوت وجود دارد. گروه اول « ناتوان»و « توانا»خودیابی برآیند. میان نظام خانوادگی 

های ی خود تعادل برقرار کند. خانوادهاعضــا یتمامآن نظام در قالب یک واحد خانوادگی و عالیق شــخصــی 

های ســازند. ویژگیکنند که نیازهای بعضــاً متعارض اعضــای خود را ارضــا میهایی اتخاذ میتوانا شــیوه

ضای گروه، به طوری که منافع عدهاز کم کاری یا غلبه کر اندعبارتهای ناتوان خانواده سایر اع  ای دردن بر 

ــتوار، انعطافرود. این الگو غالباً در خانوادهنتیجه آن از میان می ــفته و پر هرج و مرج های نااس ناپذیر، یا آش

یا رد کند یافت نشد و این از دالیل  دییتأهای پژوهش را (؛ پژوهشی که یافته3587شود)حسینی، دیده می

ــت. نوآوری ــایر پژوهش این پژوهش بوده اس ــت که ها محدودیتاین پژوهش مانند س ــكالتی داش ها و مش

ــنجی وعدم امكان ارزیابی کیفی ،امكان دارد که باعث افزایش از: الف(  اندعبارت ــتفاده از ابزارهای خودس اس

ست. به این د شده ا صورت مقطعی انجام  شد.ا ب(این پژوهش به  شده با سخ ها  لیل، نتیجه سوگیری در پا

 گیری درباره علیت را دشــوار می ســازد. ج(تعداد زیاد پرســشــنامه ها منجر به خســتگی آزمودنی ها شــد.

ست در د( شده اند که ممكن ا صادی ، فرهنگی و... کنترل ن ضعیت اقت شناختی  مانند م متغیرهایی جمعیت 

ساله ن شند.این م شته با سطه ای دا صلی پژوهش نقش وا ستلزام های خاص خود را رابطه بین متغیرهای ا یزا
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شود  الگوهای ارتباطی و سبک دلبستگی و راهبردهای مقابله پیشنهاد می( 3گردد: ؛  لذا پیشنهاد میبه همراه دارد

سنین و ویژگی شخصیتی مختلف ای در افراد با  شنهاد 2قرار بگیرد. موردپژوهش های  های در پژوهش گرددیم(پی

ستفاده از 5انجام شود.  ترکوچکن دانشجویان متاهل  در کالن شهر و شهرهای آتی مقایسه بین فرهنگی در میا (ا

 –های چند قومیتی اثر تداخل فرهنگی گیری(نمونه1تواند به استحكام حاصله از نتایج پژوهش شود.روش طولی می

ــت که یافته 3برد.جغرافیایی را از بین می ــت برا(بدیهی اس ــت مقدماتی اس ــب نتایج های پژوهش گامی اس ی کس

 گردد.توصیه می صورت تحولی با ابزارهای جدیدترهای کیفی گسترده بهتر، پژوهشقطعی

با توجه به یافته های حاصل از پژوهش مبنی  (3در انتها نیز پیشنهادهای کاربردی بدین صورت مطرح میشود که : 

ــنهاد می گردد ــویی  ،پیش ــمیمیت زناش ــتگی بر ص ــبک های دلبس ــتقیم س ها و وزارتخانه ینهزم یندر ا بر اثرمس

محله و  یســرا یما،و صــداوســ یوزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمســازمان بهزیســتی ؛ همچون  یمتول یهاســازمان

ارتقای صمیمیت زناشویی شهر تهران  گردد.  بب سمهم  ینتا ا یرنددر نظر بگ افراد یرا برا ییهاآموزش هایشهردار

به پژوهش مبنی بر اثر مســـتقیم روابط موضـــوعی بر صـــمیمت زناشـــویی، (با توجه به یافته های حاصـــل از 2

شناخت روابط را در  یآموزش یهابرنامه گرددیم یشنهادپ یزن سازمانی امور یزانو برنامه ر گذارانیاستس ستای  را

ــوعی ــورت رابه موض ــهر تهران  یبرا یگانص ــارکت نهادها یرنددر نظر بگافراد متاهل ش ن همچو یعموم یو با مش

سانه هایشهردار سانه مل یژهوها؛ بهو ر ش ینهزم ینمهم در ا یگام یر شته  صل از  .ودبردا با توجه به یافته های حا

 ینهزم یندر اپژوهش مبنی بر تایید نقش راهبردهای مقابله ای در صـــمیمیت زناشـــویی ،پیشـــنهاد می گردد 

سازمانوزارتخانه ستی ؛ همچون  یمتول یهاها و  سالموزسازمان بهزی شاد ا س یارت فرهنگ و ار صداو  یسرا یما،و 

ــهردار ــهر مهم  ینتا ا یرنددر نظر بگ افراد یرا برا ییهاآموزش هایمحله و ش ــجویان  ش راهبردهای مقابله ای دانش

 تهران  گردد.

 

 موازين اخالقي

ست که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخالقی نظیر رازداری، محرمانه م اندن اطالعات، جلب الزم ا

ها برای ادامه و یا انصـــراف از شـــرکت در ها برای شـــرکت در پژوهش، حق انتخاب آنرضـــایت و تمایل آزمودنی

سه شنامهجل س سخگویی به پر شماره ها بیان و کد اخالق پژوهش را برای کارآزماییهای مداخله یا پا های بالینی و 

 های غیربالینی درج کنند.رای پژوهشهای پژوهشی را بها یا طرحمصوب پایان نامه
 

 سپاسگزاری

 .شودیم یپژوهش تشكر و قدردان نیکنندگان در اشرکت یاز تمام  
 

 تعارض منافع

 ندارند.  یتضاد منافع گونهچیه کنندیاعالم م سندگانینو
 

 

 

 



 رمانی کاربردیخانواده د |    زاده گتابی و همکاراننعمت |..   و یدلبستگ یهااساس سبک بر ییزناشو تیمیو صم یارتباط یالگوها یابیمدل  13

 

 منابع
وهای غالب ارتباطی زوجین (. بازبینی الگ3587اهلل. )الدین.، آزاد فالح، پرویز.، و فراهانی، حجتاحمدی، شمس

(: 52) 8 ،فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینیایرانی بر مبنای بن مایه تعارضی ارتباط: یک بررسی کیفی. 

82-27. 

با  ییبا تعهد زناشو یرابطه سبک دلبستگ(. 3582اصالنی، خالد.، عبدالهی، نیره.، و امان الهی، عباس. )

 32، های مشاورهپژوهش. زن متأهل شهر اهواز یانس گناه در دانشجوو احسا خود یز یافتگیتما یانجیگریم

(23 :)237- 388. 

(. صمیمیت و تماس و کمک بین نسلی میان مادران و دختران، 3885واکر، الكسیس. جی.، و تامپسون، لیندا.. )

 ، نشریه شورای ملی روابط خانواده.818-813، 13، مجله ازدواج و خانواده

سفی، ض آقایو صیت نقش. (3581) ا.علیر سردگی در ایمقابله هایراه و شخ  در درمانگریمقابله کاربرد و اف
 ربیتت دانشگاه. دادستان پریرخ: راهنما استاد. روانشناسی تخصصی دکترای یرساله. افسردگی و شخصیت

 .مدرس

عیین روایی و پایایی آزمون ساخت و ت (.3581). اولیا، نرگسو  .،زاده، مریمفاتحی .،خوندابی، فاطمهبهرامی 

 .هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ،صمیمیت زوجین

دکترای  نامهپایاننوجوان.  در طلبی جامعه و دلبســـتگی بین ارتباط بررســـی(. 3581) شـــهال. پاکدامن،

 .تهران دانشگاه روانشناسی،

 .عثت. تهران: نشر بهای سنجش خانواده و ازدواجمقیاس(. 3578) .ثنایی، باقر

ر ب یمیتصـم یشمدل افزا ینو تدو ییزناشـو یمیتصـم یهاکنندهبینییشپ یینتع(. 3588جابری، سـمیه. )
 یتی.و علوم ترب یدانشگاه اصفهان، دانشكده روانشناس ارشد،نامه کارشناسی. پایاناساس عوامل آن

بررسی تعیین رابطه (. 3585)السادت.، و احمدی، سیداحمد. جابری، سمیه.، اعتمادی، عذرا.، جزایری، رضوان
 .المللی روان شناسی و علوم رفتاریتهران، اولین کنفرانس بین .زناشوییت عوامل فردی با صمیمی

سیده ریحانه. ) سینی،  شو ینرابطه ب(. 3587ح شو ییابعاد تعهد زنا ساس رواب ینترنتیا ییو روابط فرازنا ط بر ا
س یعاطف سبک ینزوج یو جن ستگ یهاو  ساختار یابیل: مدیدلب سی. پایانیمعادله  شنا شدنامه کار ، ار

 ی.)ره(، دانشكده علوم اجتماع ینیامام خم المللییندانشگاه ب

 یندر زوج ییزناشو یو سازگار یمیتبا صم یدلبستگ یهارابطه سبک(. 3582دوستداری تیله نویی، تیمور. )
 .یو علوم انسان یاتحد شاهرود، دانشكده ادبوا یدانشگاه آزاد اسالمارشد، نامه کارشناسی. پایانیفرهنگ

گری و روابط های ناسازگار اولیه بر سلطهبررسی رابطه روابط موضوعی و طرحواره(. 3588صالحیان، نوشین. )
 ارشد، دانشگاه پیام نور، سنندج.نامه کارشناسی. پایاناخالقی

صل، مجتبی. ) سی ا ضا(. 3583عبا س یترابطه ر شو یمیتصم ی،جن سبک ییزنا ستگ یهاو   یثباتیبا ب یدلب
 ی.دانشكده روانشناس ی،دانشگاه خوارزمارشد، نامه کارشناسی. پایانازدواج زنان متأهل

ساس طرحواره بر ییزناشو یمیتبینی صمیشپ(. 3583عبدلی قهی، حمیدرضا. ) سازگار اول یهاا و سبک  یهنا
ستگ شجو یدلب شگاه علوم انتظام یاندر دان ست یمتأهل دان سپایان. ان تهرانا شنا شد،ینامه کار شگاه دان ار

 ی.واحد شهر قدس، دانشكده علوم انسان یآزاد اسالم

 یفرزند -رابطه ارتباط مؤثر همسران و رابطه والد یآزمون مدل علّ(. 3582عطایی فرد، ربابه.، و امیری، شعله. )

 .7-57: 51، پژوهشفصلنامه خانواده و یی. دانش آموزان دوره ابتدا والدین آموزش یبرا
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به  ییو تعارض زناشو یآگاهذهن ی،محبت جسم ی،جنس یمیتصم یبررس(. 3581کریم زاده نگاری، عباس. )
ستگ یهاسبک ینرابطه ب هایکنندهیلعنوان تعد شو یفیتو ک یدلب شجو ییزنا شگاه یاندان  یدشه زن دان

 .یو روانشناس یتیهواز، دانشكده علوم تربچمران ا یددانشگاه شهارشد، نامه کارشناسی. پایانچمران اهواز

با  ینوالد یفرزندپرور یهاو سبک ییزناشو یهاتعارض یآزمودن مدل رابطه(. 3582محمدی گنجه، محمد. )
مران چ یددانشگاه شه ارشد،ینامه کارشناسیانپا. یدلبستگ یهاسبک یگریانجیبا م یمیتترس از صم

 ی.شناسو روان یتیاهواز، دانشكده علوم ترب

. پایان نامه های شهر ساریتعیین رابطه بین صمیمیت و مدت ازدواج در زوج(. 3582) .نادری مقدم، سمیه

 .کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور بهشهر

 الگوهای ایواسطه نقش .(3588) حاجیلو، نرگس. عبداهلل.، میكائیلی، ساحل.، و پوراسماعیلی، نریمانی، محمد.،

ق. طال متقاضی هایزوج در زناشویی فرسودگی و پایدار یهایریپذبیآس بین یرابطه در را زوج اطیارتب

 .23-32(، 3) 33، مجله خانواده پژوهشگاه شهید بهشتی

 یرسازگا یزانخانواده با م یارتباط یو الگوها یدلبستگ یهاسبک ینرابطه ب یبررس(. 3585نوری، محبوبه. )
و  اتیدانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشكده ادب ارشد،ینامه کارشناسپایان. ینزوج یمیتو صم ییزناشو

 ی.علوم انسان

بررسی مقدماتی روایی و پایایی پرسشنامه  (.3585) محمود. ،دهقانیو ، .مریم ،، طباطباییان.حسن ،هادی نژاد

 .328-322 (:2)21. رانمجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایآزمایی ب ل. روابط موضوعی و واقعیت
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 های دلبستگيپرسشنامه سبک

ف
ردی

 

کامال مخالفم سوال
ی مخالفم 

تا حدود
ق 

ف نه مواف
نه مخال

 

ق
ی مواف

تاحدود
 

ق
کامال مواف

 

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

 3 1 5 2 3 مشكل به خودم اجازه می دهم که به دیگران وابسته باشم 2

 3 1 5 2 3 نگرانم که طرف مقابل واقعا دوستم نداشته باشد روابطم اغلب در 5

 3 1 5 2 3 به اندازه من تمایل به ارتباط ندارند گرانیکه من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم، د آنقدر 1

 3 1 5 2 3 دوست دارم به دیگران متكی باشم 3

 3 1 5 2 3 اینكه کسی به من نزدیک شود ناراحت نمی شوم از 2

 3 1 5 2 3 می کنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند فكر 7

 3 1 5 2 3 اینكه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم از 8

 3 1 5 2 3 روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد در 8

سم که آنها همان احساس را درباره من تر یوقتی احساساتم را به دیگران نشان می دهم، م 31

 نداشته باشند

3 2 5 1 3 

 3 1 5 2 3 ارتباطاتم اغلب از خود می پرسم آیا طرف مقابل واقعا به من توجه دارد در 33

 3 1 5 2 3 توانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار کنمراحتی می به 32

 3 1 5 2 3 می شوم یشود، عصبکسی خیلی با من صمیمی می وقتی 35

 3 1 5 2 3 دانم وقتی که به دیگران نیاز داشته باشم، آنها در دسترس خواهند بود می 31

 3 1 5 2 3 می خواهد به مردم نزدیک شوم اما می ترسم به من صدمه بزنند دلم 33

 3 1 5 2 3 فكر می کنم که مشكل است که آدم به دیگران کامال اعتماد کند 32

 3 1 5 2 3 دم می خواهند با من صمیمی تر از آن حدی بشوند که من احساس راحتی می کنممر اغلب 37

 3 1 5 2 3 نیستم که بتوانم به افرادی تكیه کنم که به هنگام نیاز در دسترس باشند مطمئن 38

*** 

 صميميت زناشوييپرسشنامه 

ف
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 عبارات
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ه ن
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ی
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گ

 

ب
اغل

 

ثراً
اک

 

شه
می
ً ه
یبا
قر
ت

 

شه
می
ه

 

 7 2 3 1 5 2 3 .بگذاریم هم با را خود اوقات خواهد می دلمان ما 3

 7 2 3 1 5 2 3 .دارد دوست مرا که دهد می او نشان 2

 7 2 3 1 5 2 3 .هستیم صادق و روراست یكدیگر با ما 5
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 خود خطاهای و اشتباهات از را یكدیگر انتقاد توانیم می ما 1

 .بپذیریم

3 2 5 1 3 2 7 

 7 2 3 1 5 2 3 .آید می خوشمان كدیگری از ما 3

 7 2 3 1 5 2 3 .گذاریم می احترام و نفس عزت یكدیگر به ما 2

 7 2 3 1 5 2 3 .است خوب بودن هم با خاطر به ما زندگی 7

 7 2 3 1 5 2 3 .بریم می لذت خودمان رابطهاز  8

 7 2 3 1 5 2 3 .دهد می اهمیت من های احساس او به 8

 7 2 3 1 5 2 3 .هستیم یكی هم با که کنیم می احساس ما 31

 7 2 3 1 5 2 3 .است کم بسیار ما رابطه در خواهی خود میزان 33

 7 2 3 1 5 2 3 .است من مصلحت و منافع فكر به همیشه او 32

 7 2 3 1 5 2 3 .است من های خوشبختی از زندگیم در او بودن 35

 7 2 3 1 5 2 3 .دهد می دست من به بهتری احساس او کنار در همیشه 31

 7 2 3 1 5 2 3 .است مهم من برای او 33

 7 2 3 1 5 2 3 .داریم دوست را یكدیگر ما 32

 7 2 3 1 5 2 3 .کنم می حساب آن روی و دارم اطمینان رابطه این به من 37

*** 

 ایپرسشنامه سبک مقابله
اصالً  عبارات ردیف

استفاده 

 نكرده ام

 

بعضی 

اوقات 

ده استفا

 کرده ام

معموالً از 

آن 

استفاده 

 می کنم

به میزان 

زیادی از آن 

استفاده می 

 کنم

 5 2 3 1 دائم نگران این هستم که باید قدم به قدم چه کاری انجام دهم. 3

 5 2 3 1 من سعی کردم برای فهم بهتر مشكل آن را تجزیه و تحلیل کنم. 2

هنم هست خود را من برای آسایش خاطر از همه مشكالتی که در ذ 5

 مشغول کار یا فعالیت های دیگر کردم.

1 3 2 5 

من تصور کردم زمان همه چیز را تغییر خواهد داد، تنها کاری که می  1

 توان انجام داد انتظار است.

1 3 2 5 

با استفاده از برداشت مثبت از چیزهایی که در موقعیت وجود دارند با  3

 آن کنار آمدم.

1 3 2 5 

ی را انجام دادم که فكر نمی کردم مؤثر باشد، اما حداقل کاری من کار 2

 انجام شده بود.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 سعی کردم تا شخصی را مسئول تغییر دهنیت او )خودش( بدانم. 7

 5 2 3 1 با کسی برای فهم بیشتر از موقعیت مشورت کردم. 8

 5 2 3 1 خودم را مورد انتقاد قراردادم یا سرزنش کردم. 8

مسائلم را از بین نبردم، بلكه با کنار گذاشتن آن ها، مقداری از  31

 مشكالت را حل کرد.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 انتظار داشتم که معجزه ای اتفاق بیفتد. 33

 5 2 3 1 با سرنوشت جلو رفتم، من تنها گاهی اوقات بدشانس هستم. 32

 5 2 3 1 ت.طوری رفتار کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اس 35

 5 2 3 1 سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم. 31

به دنبال خط مشی های روشن گشتم، شاید بتوان گفت؛ که سعی  33

 کردم بخش های روشن مسائل را ببینم.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 بیش از حد معمول خوابیدم 32

 5 2 3 1 ندادم. من خشم خود را به اشخاصی که مشكل را ایجاد کردند، نشنا 37
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 5 2 3 1 هم حسی همدلی را از دیگران پذیرفتم. 38

به خودم چیزهایی گفتم که کمک می کردند احساس بهتری داشته  38

 باشم.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 من برای کار خالقانه مشكل انگیزه داشتم. 21

 5 2 3 1 سعی کردم همه مشكالت را فراموش کنم. 23

 5 2 3 1 ره گرفتم.من از کمک تخصصی به 22

 5 2 3 1 به رشد شخصی رسیدم و به شكل خوبی تغییر کردم. 25

قبل از این که کاری انجام دهم، صبر کردم تا ببینم چه اتفاقی می  21

 افتد.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 من عذر خواهی کردم یا کاری برای جبران انجام دادم. 23

 5 2 3 1 ال کردم.من برنامه اجرایی درست کردم و آن را دنب 22

 5 2 3 1 من بهترین راه را به جای آن راهی که می خواستم انتخاب کردم. 27

 5 2 3 1 من به احساساتم اجازه دادم هر جور شده خود را نشان دهد. 28

 5 2 3 1 من برای فهمیدن مشكل، خود را به بررسی کردن آن وادار کردم. 28

دم )این تجربه تمام شد( بهتر از زمان زمانی که از این تجربه بیرون آم 51

 شروع آن بودم.

1 3 2 5 

با شخصی که توانست مشكل را به شكل مؤثری حل کند مشورت  53

 کردم.

1 3 2 5 

برای مدتی از آن )مشكل( فرار کردم، سعی کردم استراحت و یا تفریح  52

 کنم.

1 3 2 5 

مصرف مواد و...  سعی کردم از طریق خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، 55

 در خود احساس بهتری ایجاد کنم.

1 3 2 5 

شانس بسیار بزرگی را کسب کردم یا کار بسیار پر مخاطره ای را انجام  51

 دادم.

1 3 2 5 

من سعی کردم خیلی با عجله یا بر اساس اولین راهی که به ذهنم  53

 رسید عمل نكنم.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 راه جدیدی پیدا کردم. 52

 5 2 3 1 اعتماد به نفس خود را حفط کردم و صبر خود را باال نگه داشتم. 57

 5 2 3 1 مجدداً بررسی کردم که چه چیزی در زندگی مهم است. 58

 5 2 3 1 به منظور رسیدن به نتیجه ای خوب، بعضی چیزها را تغییر دادم. 58

 5 2 3 1 به طور کلی از مردم اجتناب کردم. 11

م که مشكل بر من چیره شود، از فكر کردن خیلی زیاد درباره اجازه نداد 13

 آن خودداری کردم.

1 3 2 5 

از خویشاوندی یا دوستی که برایش احترام قائلم درخواست راهنمایی  12

 کردم.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 دیگران را از فهمیدن مشكالت بدی که وجود داشتند دور نگه داشتم. 15

 5 2 3 1 ، از خیلی جدی گرفتن آن خودداری کردم.موقعیت را کوچک شمردم 11

 5 2 3 1 درباره اینكه چه احساسی داشتم با کسی صحبت کردم. 13

 5 2 3 1 موضعم را حفظ کردم و برای چیزی که می خواستم پافشاری کردم. 12

 5 2 3 1 آن )حل مشكل( را به شخص دیگری محول کردم. 17

 5 2 3 1 د آوردم.تجربه های گذشته ام را به یا 18

من فهمیده بودم که چه کاری باید انجام شود، بنابراین تالش هایم را  18

 به طور مؤثری افزایش دادم.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 از پذیرفتن این که آن )مشكل( اتفاق افتاده است، خودداری کردم. 31

 5 2 3 1 من به خودم قول دادم که دفعه بعد اوضاع طور دیگری خواهد بود. 33
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 5 2 3 1 مجموعه ای از راه حل های مختلف برای مشكل داشتم. 32

 5 2 3 1 از آنجایی که نمی توانستم کاری انجام دهم، آن را پذیرفتم. 35

من سعی کردم که اجازه ندهم احساساتم خیلی در امور دیگر مداخله  31

 کنند.

1 3 2 5 

که رخ داده بود یا آرزو کردم که ای کاش می توانستم اتفاقی را  33

 احساساتم را تغییر دهم.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 چیزی را در مورد خودم تغییر دادم. 32

من خودم را در موقعیت یا زمانی بهتر از آنچه بودم تصور کردم یا در  37

 این باره خیالبافی کردم.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 آرزو کردم که وضعیت بهتر شود یا در هر صورت تمام شود. 38

 5 2 3 1 در مورد اینكه اوضاع چطور خواهد شد رویاها و آرزوهایی داشتم. 38

 5 2 3 1 من عبادت کردم. 21

 5 2 3 1 خود را برای بدترین وضعیت آماده کردم. 23

 5 2 3 1 من در ذهنم دنبال این گشتم که چه کاری انجام دهم یا چه بگویم. 22

سین می کردم چگونه با این من فكر می کردم شخصی که او را تح 25

 موقعیت برخورد می کرد و از آن به عنوان الگو استفاده می کردم.

1 3 2 5 

 5 2 3 1 من سعی کردم که موقعیت ها را از دیدگاه شخص دیگر ببینم. 21

 5 2 3 1 من به خودم خاطر نشان کردم که اوضاع می توانست خیلی بدتر باشد. 23

 5 2 3 1 م.من دویدم یا ورزش کرد 22

*** 

 پرسشنامه روابط موضوعي
ردی

 ف

 نادرست درست عبارت

 1 3 .دارم بخش رضایت و پایدار رابطه یک حداقل 3

 1 3  خوب جلوه کنم.او  برای کنم تا می سعی بیشتر از من خوشش نیاید، وقتی کسیهمواره  2

 1 3 .باشم خودم در خلوت همیشه می خواهم برای 5

 1 3 نمیكنم. صحبت کسی با و گرفته فاصله دیگران از هفته ها که می آید پیش گاهی 1

 1 3 .میكنم خاطر آزرده نهایت در را کسانم نزدیكترین معموالً 3

 1 3 .بزرگسال یک تا میكنند رفتار کودك یک مانند بیشتر من با اطرافیانم 2

 1 3 .میشود تنگ برایش دلم شود، دور من از میشناسم خوب که را فردی اگر 7

 فصل و حل خانوادگی روابط زدن برهم بدون را می آید پیش خانه در اختالف نظرهایی میتوانم من 8

 .کنم

3 1 

 1 3 .هستم حساس انتقاد به نسبت بینهایت من 8

 1 3 .است درونی و پنهانی لذتی من برای دیگران، بر قدرت اعمال 31

 1 3 .میدهم انجام اریک هر تقریباً ام خواسته به رسیدن برای گاهی 33

 و آزردگی احساس نمیكند، معطوف من به را توجهش تمام است نزدیک من به که فردی وقتی غالباً  32

 .میكنم طرد

3 1 

 بدم پیش آمده اوضاع خاطر به خودم از درآید، آب از اعتماد قابل غیر او و شوم نزدیک کسی به اگر 35

 .میآید

3 1 

 1 3 .است دشوار یمبرا هرکسی به شدن نزدیک 31

 1 3 .است رضایت بخش من جنسی زندگی 33

 1 3 .باشم دارند، انتظار من از دیگران که همانطور دارم تمایل 32

 1 3 .داد خواهم ادامه را آن چنان هم من شود، بد رابطه یک که هم چقدر هر 37

 1 3 .ندارم اطرافیانم روی تأثیری هیچ من 38
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 1 3 .ندارند وجود برایم اصالً انگار نم،نمیبی که را افرادی 38

 1 3 .خورده ام زیادی ضربه های زندگی در 21

 در من با را احساساتی چنین نیز او و کنم صحبت او با احساساتم درونیترین از بتوانم که دارم را کسی 23

 .بگذارد میان

3 1 

 مهم ارتباط های اکثر در مشكالت همان هم باز کنم، تالش مشكالت از اجتناب برای که هم هرچقدر 22

 .میشوند ظاهر من

3 1 

 1 3 .باشم هم عقیده کامل به طور کسی با دوستدارم خیلی 25

 1 3 .باشم او با وقت تمام که میكنم رضایت احساس صورتی در فقط دیگر، فرد با روابط در 21

 1 3 .میدهم قرار قضاوت مورد درستی به را دیگر افراد 23

 1 3 .میرود پیش یكسانی نحو به من برای همیشه مخالف جنس با روابط 22

 1 3 .دارند من تحقیر در سعی دائماً  دیگران 27

 1 3 .هستم متكی دیگران به خودم، تصمیم گیری های در معموالً 28

 1 3 .شده ام پشیمان کردم، اعتماد کسی به اینكه از معموالً، 28

 1 3 .کنم صحبت مورد این در او با میتوانم باشم عصبانی ستا نزدیک من با که فردی از وقتی 51

 1 3 .است دیگران به کارگرفتن روش، بهترین میخواهم، آنچه به رسیدن برای 53

 1 3 .می شوم عصبی هستم، مخالف جنس از افرادی اطراف وقتی اغلب 52

 1 3 .شوم گذاشته کنار کارها از که نگرانم اغلب 55

 1 3 .کنند طرد مرا است ممكن وگرنه کنم راضی را همه ایدب میكنم احساس 51

 1 3 .نمی بینم را کسی و نمی زنم حرف کسی با ماه ها گاهی 53

 1 3 .هستم حساس زندگیام در مهم افراد طرف از احتمالی شدن طرد به 52

 1 3 .نیست مشكلی کار برایم دیگران با شدن دوست 57

 1 3 .کنم صحبت یا مالقات مخالف نسج افراد با طور چه نمی دانم 58

 عصبانیت یا آزردگی احساس کنم، وادار کاری انجام به است نزدیک من به که را فردی نمی توانم وقتی 58

 میكنم.

3 1 

 1 3 .کنم سپری تنهایی به را زندگی که است این من تقدیر 11

 1 3 نیستند. روراست هم با وقت هیچ مردم 13

 1 3 .میكنم دریافت هم میزان همان به و میگذارم مایه وابطمر برای زیاد من 12

 1 3 .میكشم خجالت مخالف جنس افراد با صحبت یا مالقات از 15

 1 3 .است مقابل طرف بر قدرت اعمال رابطه، یک در چیز مهمترین من برای 11

 1 3 .سازد خشنود را بچه هایش همیشه باید خوب مادر یک که معتقدم 13

*** 

 
 رسشنامه الگوهای ارتباطيپ
  الف: زمانی که در روابط شما مشكل ایجاد می شود.

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 اجتناب متقابل: هر دو طرف از بحث در مورد مشكل دوری می گزینند. -3

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 بحث و گفتگوی متقابل: هر دو طرف سعی می کنند در مورد مشكل خود بحث و گفتگو کنند. -2

  بحث / اجتناب: -5

a)  مرد سعی می کند بحث را شروع کند در حالی که زن سعی می کند از بحث کردن

 پرهیز کند.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

b)  زن سعی می کند بحث را شروع کند در حالی که مرد سعی می کند از بحث کردن

 پرهیز کند.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

  ب: در خالل بحث از مشكالت ارتباطی:

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 سرزنش متقابل: هر دو طرف یكدیگر را مورد سرزنش و اتهام و انتقاد قرار می دهند. -3
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 8   8   7   2   3   1   5   2   3 ابراز متقابل: هر دو طرف احساساتشان را نسبت به یكدیگر ابراز می کنند. -2

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 تهدید متقابل: هر دو طرف یكدیگر را با پیامدهای منفی تهدید می کنند. -5

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 مذاکره متقابل: هر دو طرف پیشنهاد راه حل و توافق )سازش( می کنند. -1

  کناره گیری / توقع: -3

a)  غر می زند و توقع می کند )انتظار بیش از حد(. در حالی که زن کناره گیری و مرد

 سكوت اختیار می کند یا از بحث بیشتر امتناع می کند.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

b)  زن غر می زند و توقع می کند )انتظار بیش از حد(، در حالی که مرد کناره گیری و

 بحث بیشتر امتناع می کند.سكوت اختیار می کند یا از 

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

  انتقاد کردن / دفاع کردن: -2

a) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 مرد انتقاد می کند در حالی که زن از خودش دفاع می کند 

b) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 زن انتقاد می کند در حالی که مرد از خودش دفاع می کند 

  فشار / مقاومت: -7

a)  مرد، زن را تحت فشار قرار می دهد که کاری را بدون چون و چرا بپذیرد یا کاری را

 بدون چون و چرا متوقف کند، در حالی که زن مقاومت می کند.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

b) ذیرد یا کاری را زن، مرد را تحت فشار قرار می دهد که کاری را بدون چون و چرا بپ

 بدون چون و را متوقف کند، در حالی که مرد مقاومت می کند.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

  عاطفی / منطقی: -8

a) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 مرد احساساتش را ابراز می کند در حالی که زن به دنبال دلیل و راه حل می گردد 

b) 8   8   7   2   3   1   5   2   3 می کند در حالی که مرد به دنبال دلیل و راه حل می گردد. زن احساساتش را ابراز 

  تهدید / کوتاه آمدن: -8

a) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 مرد با پیامدهای منفی تهدید می کند، در حالی که زن کوتاه می آید 

b) 8   8   7   2   3   1   5   2   3 ه مرد کوتاه می آید.زن با پیامدهای منفی تهدید می کند، در حالی ک 

  پرخاشگری کالمی: -31

a) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 مرد به زن فحش و ناسزا می دهد و به شخصیت او توهین می کند 

b) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 زن به مرد فحش و ناسزا می دهد و به شخصیت او توهین می کند 

  پرخاشگری فیزیكی: -33

a) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 مرد به زن زور می گوید و او را تحت فشار و ضرب و شتم قرار می دهد 

b) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 زن به مرد زود می گوید و او را تحت فشار و ضرب و شتم قرار می دهد 

  یج: بعد از بحث از مشكالت ارتباط

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 درك متقابل: هر دو احساس می کنند که یكدیگر را در موقعیت های مختلف درك می کنند. -3

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 کناره گیری متقابل: هر دو بعد از بحث، از یكدیگر کناره می گیرند. -2

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 کنند که مشكل حل شده است. راه حلهای متقابل: هر دو احساس می -5

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 خودداری متقابل: هیچ کدام از زوجین بعد از بحث و گفتگو چیزی عایدشان نمی شود. -1

 8   8   7   2   3   1   5   2   3 .اصالح متقابل: بعد از بحث و جدل، هر دو طرف سعی می کنند با یكدیگر خیلی صمیمی شوند -3

  گناه / آسیب: -2

a)  مرد به خاطر آنچه که گفته است، احساس گناه می کند. در حالی که زن احساس

 صدمه و آسیب می کند.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

b)  زن به خاطر آنچه که گفته است احساس گناه می کند. در حالی که مرد احساس

 یب می کند.صدمه و آس

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

  آشتی / ترك: -7
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a)  مرد سعی می کند که آشتی کند. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است، در حالی که زن

 فاصله می گیرد.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

b)  مرد  کهزن سعی می کند که آشتی کند، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است، در حالی

 فاصله می گیرد.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

  فشار / مقاومت: -8

a)  مرد، زن را مجبور به عذرخواهی می کند، یا قول بدهد که به نحو بهتری عمل کند در

 حالی که زن مقاومت می کند.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

b) ل بدهد که به نحو بهتری عمل کند در زن، مرد را مجبور به عذرخواهی می کند، یا قو

 حالی که مرد مقاومت می کند.

3   2   5   1   3   2   7   8   8 

  جستجوی حمایت: -8

a) .8   8   7   2   3   1   5   2   3 مرد حمایت را در دیگران )والدین، دوستان، بچه ها( جستجو می کند 

b) 8   8   7   2   3   1   5   2   3 ا( جستجو می کند.زن حمایت را در دیگران )والدین، دوستان، بچه ه 
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Investigating the modeling of communication patterns and 

marital intimacy based on attachment styles and thematic 

relationships mediated by coping styles 

 
Shahram. Nematzadeh getabi 1, Shahram. Vaziri* 2 & Farah Lotfi Kashani 3 

 

 

Abstract  
Aim: This study was conducted to investigate the modeling of communication patterns 

and marital intimacy based on attachment styles and thematic relationships mediated 

by coping styles. Methods: The research method of this study is descriptive-survey-

correlation; the statistical population of this study included students studying and 

married in Islamic Azad universities of Tehran province who had been married for at 

least 2 years. Using Cochran's formula, 385 people were selected by convenience 

sampling method and the Thompson and Walker Marital Intimacy Questionnaire 

(OMEIS-2), Christensen & Salawi Communication Patterns Questionnaire (CPQ), 

Collins and Reed Attachment Style Questionnaire ( (RAAS), Bell Thematic 

Relationships Questionnaire (BORRTI) and Lazarus Coping Questionnaire (1988) 

answered and correlation test, regression analysis and structural equation modeling 

were used. EMOS software and version 26 of SPSS software were used for statistical 

tests. Results: According to Baron-Kenny algorithm, since the path of coping styles 

to marital intimacy is significant, it can be concluded that coping styles have a partial 

mediating role. The whole model explains 2.2% of marital intimacy. Problem-oriented 

coping 2.4% and emotion-oriented coping 4.5% explain marital intimacy. The AIC 

index also shows that the indirect effects model is almost more economical than other 

models. Conclusion: The fit indices of the model Analysis of the path of predicting 

marital intimacy based on thematic relationships showed that the fit indices of the 

indirect effects model are better than other models. The Acaic Index (AIC) also shows 

that the indirect effects model is almost more economical than other models. 

 

Keywords: communication patterns, marital intimacy, attachment styles, thematic 

relationships, coping styles 
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