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 دهیچک 

  هایساک  اساا  بر  زناشاییی  تعارضاا   بینی  پیشهدف از این پژوهش تدوین مدل علّی   هدف:

  :روش پژوهش   است. اولیه  ناسازگار  هایطرحیاره  ایواسطه  نقش:  طالق  آستانه  در زنان  دلکستگی
هاا تییااایای  از نیا مطاالعاه  از نظر هادف اااربردی و از نظر نهیه گردآوری داده  این پژوهش

بیان  یایر  مدل  همکساتگی نند متییری اسات. اما بدان ت ت اه درن ایت باید نتایح حایاه به
این پژوهش شاامه الیه زنان دارای  شاید  از معادت  ساااتاری اساتااده شاده اسات.تامعه آماری
به مرااز مشااوره اانیاده منطقه    1399تعارضاا  زناشاییی در آساتانه طالق شا ر ت ران اه در ساال  

  گیریگیری باه ااار رهتاه در این پژوهش  نمیناهروش نمیناه اناد.ساااه شااا ر ت ران مراتعاه نمیده
یایر  تااادهی از بین مناطم ملتلش شا ری ی  ای در دساتر  ههدهمند  اسات  اه بهایشاه

اند. ت ت  منطقه انتلاب  ساس  از بین مرااز مشااوره در آن منطقه نمینه میرد نظر انتلاب شاده
های    براتی و ثنایی  پرسااشاانامه سااک تعارضااا  زناشاایییهای  ها از پرسااشاانامهگردآوری داده

های ناساازگار اولیه یان  هر  ایتاه اساتااده شاده اسات. در روش وشاییر و طرحیارهدلکساتگی هازن 
نتایح به دست آمده نشان داد اه ها:  یافته  .شادها از تهلیه رگرسایین اساتااده  تجزیه وتهلیه داده

  مهدودیت  ملته   عملکرد و  گردانی اید  طرد  و بریدگی حیزه اولیه  ناسااازگار های طرحیارهبین 
با تعارضااا  زناشااییی رابطه موکت و معناداری    بازداری  و  حد  از  بیش زنگی به گیش  ملته  های

همچنین نتایح نشاان داد اه بین ساک  های دلکساتگی نا ایمن اتتنابیو دوسایگرا و  ؛وتید دارد
طرد  اید گردانی و عملکرد ملته  مهدودیت های   طرحیاره های ناسااازگار اولیه حیزه بریدگی و

اما بین ساااک   ؛ به زنگی بیش از حد و بازداری رابطه موکت و معنا داری وتید داردملته  گیش  
  برآیناد    گیری:نتیجهه دلکساااتگی ایمن و طرحیاره هاای نااساااازگاار اولیاه رابطاه منای وتید دارد.

 بر  زناشاییی  تعارضاا   بینی  پیش برای  مناسا   ساااتاری  مدل طراحی اه  اسات داده نشاان  پژوهش
  آساتانه در زنان در ناساازگار اولیه  هایطرحیاره ایواساطه  نقش با و  دلکساتگی  هایساک  اساا 
 اَلم و انسااجا  برای لذا اساات؛ برایردار مطلیبی برازش از و داشااته  مطابقت نظری  مدل با طالق
 و  دلکساتگی  ساک  نیا  ها زوج  از  ی  هر هایطرحیاره  شاناات  با  تیانمی مطلیب   زناشاییی رابطه
 .بلشید ب کید را هازوج روابط ها آن روانی درون عنایر تقابه

 .ناسازگار  طالق  یهاطرحیاره   یدلکستگ یهاسک    ییتعارضا  زناشی  ها:دواژهیلک
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 مقدمه 

  شاید.  باشدمی اینندگانه عیامه  پیرو نیز  آن بیدن آمیزمیهقیت لذا و است ایپیچیده رابطه زناشییی رابطه

 درمانگران   زعم  به  است  اندیشه  یا  باور  ی   یرهاً  شناات.  است  «شناات»  م م  مؤلاه  اولین  اه  گات  بتیان

  ما  روانی برون و  درون هرایندهای و  احساسا  روابط  بر  م می  تأثیر شنااتی و عاطای  عقالنی   مکات  پیرو

  انند  می  تجربه  ازدواج  در  همسران  اه  است  رضایتی       زناشییی   نظا    ی   م م   بسیار  تیان   از  یکی .  دارد

  مرد  و   زن  اتتماعی  و   هردی  نیازهای  از  بسیاری  است  قادر  ازدواج  پدیده .  2016     برادبیری  و  اارنی   تونر ه

  برآورده  اتتماعی  و  عرهی   قراردادهای  دیگر  و   اتتماعی  –  روانی  تنسی   و  تسمانی   ارتکاطا   قال    در  را

  زیستی   ابعاد   دارای  و  دارد  گسترده  و  وسیع  هایدامنه  انسانی  ارتکاطا   دیگر  با   مقایسه  در  ازدواج  سازد؛

 . 1400 حسنی   و رمضانیآرش پرور گه رسیلی ه هست  اتتماعی –  روانی نیز و  عاطای اقتاادی 
 ترای    هم  با   و   داده  یکدیگر  دست  به  دست  عیامه  بسیاری  است  ممکن  گاهی  ازدواج   رابطه  رشد  طیل  در  اما

  بیانجامد   تعارض  به  ن ایت  در  اه  سازند  هراهم  را  زوتین  در  مشکال   از  بسیاری  ایجاد   میتکا   و  شیند

  برای   زوج  عنیان  به  و   انند می  ازدواج  یکدیگر   با   نار  دو   اه   زمانی   اه  است  این   واقعیت .  2013     وارین ه

 برآورده  هاآن  از  برای  اه   هستند   متااوتی   هایایاسته   و  انتظارا   دارای  انند می  ریزیبرنامه  اید  زندگی 

  هاایاسته   نیازها    ها  ارزش  عقاید   در  تااو   این .  ماند می  باقی   نشده   برآورده  دیگر   برای   اه  حالی   در  شیدمی

 امری   نیست  سیءتااهم  و  نزاا  از  عاری  انسانی  رابطه  هیچ  اینکه  گرهتن  نظر  در  با  روزمره  زندگی  در  عادا   و

  باورهای   و  هادیدگاه  عالیم   دارای  هایزوج  بین  عاملی   عنیان  به  اه  تعارض .  2014     تیلیرانلکیه  است  طکیعی

 از   مربیطه   هاینظریه   و  روانشناسی  در   2011   ایهن  و  دییالت  اسران  ه  شیدمی  گرهته  نظر  در  متضاد

 .است برایردار ویژه تایگاهی
 وتید   آن  در  آرامش  و  امنیت  است  تز   اند    ایاا  ایبی  به  را  اید  ایلی  ااراردهای  بتیاند  اانیاده  اینکه  برای

 . 2015     هاماماسیه  آیدمی  حساب  به  اانیاده   در  تعارض  شکه  ناگیارترین   زناشییی  تعارضا .  باشد  داشته

  به  تیاندمی  اه  است  متنیعی  مسیرهای  شامه   تعارض  حه  هرایند  و  است  ناپذیر  اتتناب  و  طکیعی  تعارض

  هنگامی  یمیمی  روابط  در  تعارض .  2015     استینه  و  دیتین  استستی ه  شید  منجر  ملرب  یا   سازنده   نتایجی

 سر  به  نارضایتی در مقابه شلص واحد   آنِ در و است راضی زناشییی رابطه از ها زوج از یکی اه دهد می رخ

  هایارزش  و  نیازها  تنیا  منزله  به  زناشییی  تعارض .  1393  سیدانی   و  هنرمند  زاده  م رابی  ساداتی ه  بردمی

  تاسیر   و  سازیروشن  برای  میقعیتی   تیاندمی  و   شید می  متجلی   منای   احساسا   بیان  با   اه  است  زوتین

 قنکری   و   شکری  لیاف  ه  آورد  هراهم   زوتین  از  ی    هر  برای  زندگی   شری   و   هردی  بین  روابط   درباره  انتظارا 

  و  اشمکش  ییر   به  معمیتً  زناشییی  تعارض :  نییسدمی  زناشییی   تعارض  تعریش   در   2008ه  ربکا .  1393

  ناشی  آنجا   از  و   اند می  بروز  است  هاآن  متااو   هایمشییلی  دل   دهنده   نشان  اه   شیهر  و   زن  بین  تضاد

  دهدمی  رخ  هنگامی  تعارض.  اندمی  داالت  دیگری  هدف   به  دستیابی   یدد  در  طرهین  از  یکی  اه  شیدمی

  دنکال   به   را  مهرومیت  دیگری  برای  نیز  همان  اه  حالی   در   ارده    هراهم  شلص  برای  را  رضایت  نیزی  اه

  امتیازا   حذف  و قدر  منابع  و  پایگاه  تااح  سر بر  تنازا را زناشییی تعارض سیستمی درمانگران آوردمی

 به   تیانمی  زناشییی   تعارض   ملرب  آثار  زمینه  در .  1390  ب رامی    و   زاده  هاتهی  اولیاء  ه  دانندمی  دیگری

  نااارآمدی  اهسردگی   مانند  روانی  ااتالت   انیاا  هزاینده  اطر.  ارد  اشاره  آن  رابطه  و  روانی   تسمی   پیامدهای
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  هایبیماری  از  ناشی   درد  شراین   تال   این   هشار  اهزایش  بدن    ایمنی  ااهش   رهتاری   مشکال   و  تنسی

  هراگیرند  را  یکدیگر  با  ارتکاط  برقراری  تدید  هایراه  باید  هازوج  .  1400  همکاران   و  رسیلیه  ارد  اشاره  مزمن

 شکست   امر  این  انجا    در  ها زوج  اه  زمانی .  انند  عیض  را  همسرشان  و  اید  دهنده  پییند  اساسی   هرضیا   و

  اسا    باید   زمان   این  در .  شیدمی  ایجاد  زناشییی   دلزدگی   و  گسسته  متقابه  تع د   و   یمیمیت  ایردند می

 است   هردی  بین  و  هردی  درون  هایپییایی  بررسی  نیازمند  یمیمیت  ایالح.  شید  ایالح  هازوج   یمیمیت

  . 1394 رستمی  و سعادتی  نژاد نیابی ترتمه ؛ 2014  ااپالن   و مارته استیار   داهه ه
اند؛ تعارضا  قابه  یم تعارضا  زناشییی را به دو نیا قابه حه و مداو  تقسیم     2015و گاتمن ه  گاتمن

آید در االل زندگی قابه حه است  اما تعارضا  مداو  برای همیشه بلشی یمحه همانطیر اه از نا  آن بر  

  تامیمی تیاند در میرد مقاد سار اید در تعطیالینمی اه  ااانیادهشید  برای موال:  یماز زندگی اهراد  

شید  در ننین وضعی اعضای اانیاده با استااده از هنین یهیح حه تعارض یم بگیرد  دنار تعارض قابه حه  

مشاراتی   تامیم  به  تعارض حه  یمسرانجا   و  تیییر   ؛شیدیمرسند  قابه  به سلتی  مداو   تعارضا   اما 

همکاری  ااهش رابطه تنسی   عمیقاً در ااتالف بر سر میضیعاتی همچین ااهش   تعارضا  دائمی .هستند

اهزایش واانش هیجانی و تل  حمایت هرزندان  اهزایش رابطه هردی با اییشاوندان  تدا اردن امیر مالی  

و    ها نقش   ها ارزش همچین  دیگر  اساسی  های  میضیاو  از یکدیگر و ااهش رابطه اانیادگی با اییشاوندان  

. این ااتالها  دائماً در هضای اانیاده تلیه گری  2011هاستران  و همکاران   یاا  شلایتی ریشه دارد

شد  ؛ از این رو  زنده به وحد  و یکسارنگی آن ضربه میتعارض بین اعضای اانیاد ای اه؛ به گینهاند یم

هوارین     دشییم تعارض میت  بروز نااق و پرااشگری و ستیزه تییی و سرانجا  اضمهالل و زوال اانیاده  

. بنابراین با اهزایش روز اهزون تعارضا  زناشییی در دنیای معایر و اطر بروز تدایی و طالق و تأثیر   2013

ارایۀ یممنای آن بر سالمت روان زوتین و هرزندان آن ا  مشاوران و متلااان   بایست به این میضیا و 

آمیزش  .   1399هدربانی و همکاران     ندراهکارهایی ت ت پیشگیری و درمان آن تیته بیشتری داشته باش

  ی ناش  یک ایو آس  هیناسازگار اول  یطرحیاره ا  یریگ  مانع شکه  ن یهرزند به والد-والد  درست ارتکاط  یالگیها

  ن یوالد آمیزشاز طرهی .  1398پیر شریای  رنجکری پیر  باقری و پییا منش  اراسانی زاده ه شیدمیاز آن 

را در   سرسلتانهی  ارهایمعویاهراط  ییتی    یاه طرحیاره ناسازگار ع   یعیامل   اایصشناات در    جاد یو ا

شکه   بروز    ؛ دهندمینیتیانان  از  الگیها   یناش  هاییآسی  مانع  باورها  نیوالد  ناسازگار  یارتکاط  یاز    ی و 

 .   1397احمدی و نارال ی ه شیدمینیتیانان  ی زندگ هایحیزهاز  یاریآن ا در بس یرمنطقیغ 

  مطالعا   گذارد؛   تأثیر  های اهرادطرحیاره  روی  بر   تیاند می  اه   است  هایی مؤلاه  از  یکی   1کستگی دل  های سک  

 مهکت   و  عشم  به  ایداان  روانشنااتی  نیازهای  اه  اند   داده  نشان  اذشته  سال  70  طی  در  دلکستگی  زمینه  در

 االسکی و ویشار  و  یان   .2018  راتر ه  دارد  اهمیت  امنیت  و  غذا  برای  هیزیکی  نیازهای  اندازه  به  ام  دست

 هستند  ای  شکننده اید  شنااتی  و هیجانی الگیهای 2اولیه  ناسازگار هایطرحیاره بیان می دارنداه   2003ه

همکاران   می  تکرار  زندگی   سرتاسر  در   و  آغاز  رشد   تریان  در  اه و  هیابینچی   ویژگی ای    ؛ 1399شیند 

در میان زوتین تاثیرگذار     ناایمن  دلکستگی  و   تعارضا  زناشییی  بروز  در  ناسازگار  های  طرحیاره  و  شلایتی

  ایدای   دوران  در  اه   هستند   مدتی   دراز  و  ثابت   الگیهای  ها؛   طرحیاره .  2010 میره و گرونر   ت پیلیمنه  است

 
1.Attachment Style 
2.Early Maladaptive Schemas 
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  در   ها  طرحیاره  هستند؛   شنااتی   سااتارهای  ترینژرف.  اندیاهته  ادامه  نیز  بزرگسالی  تا   و   آمده   وتید  به

  ارزیابی  و  رمزگشایی  را  آمده  دست  به  اطالعا    اید   پیشین  سااتار  پایه  بر  تدید   های مهرک  با   رویارویی

 درون   یا  الگیها  گذارند؛می  تأثیر  پیرامینشان  ت ان  و  اید  به  نسکت  اهراد  نگرش  بر  ترتی   بدین  انند و می

  در اند  شده تشکیه بدنی  احساسا  و  ها   واره  شناات ها  هیجان ااطرا    از اه  هراگیری  و  عمیم های مایه

  هستند؛  دیگران  با   رابطه  و  اید  درباره  دارند و  تداو    زندگی  مسیر  در.  اندگرهته   شکه   نیتیانی  یا   ایدای   دوران

 دلکستگی  سطح دارای  اهراد اه  داد نشان نتایح  ها بررسی  در . 2003 همکاران  و  یان  ه  نااارآمدند  شد  به

  یارتکاط  ی ایژگیو  با  من یا  یدلکستگ؛ از طرهی  داشتند  را  ناسازگار  های  طرحیاره   از  بیشتری  درته  بیمناک

  ی دلکستگ  و  تع د  ت ی مییم  از  تریپایین  سطیح  با  نیگزیدور  یدلکستگ   ی ارسند  و  تیمییم  شامه  موکت

در روابط  ناسازگار  های  طرحیارهبروز    ام   یارسند  با  تیأ   روابط  میرد  در ینگران  و   جانیه  شیر   با  دوسیگرا

دادند  نشان  را  اه     2017ه  مکدمیر    . 2009  گیرد یه  و  اولدرب  ه  زناشییی  داد  نشان  اید  مطللعه  در 

 رابطه     ی ناااه  یایدانضکاط  و   ی منش  بزرگ  استهقاق     یجانیه  تیمهروم   یبدرهتاریواعتماد  یب  طرحیاره

دارد اه  بیان می   ؛1987شییر    وهازن  ؛دارند  در میان زوتین  عاشقانه  روابط  از  تیرضا  ااهش  با  یمعنادار

  بالکی ؛  1400هسراابی عکدالملکی     بر ع ده دارد  یی زناشی  تیرضا  در  یا نقش عمده  یدلکستگ  ی هاسک  

  ساز  هعال  الگیهای  با  درونی  دلکستگی  هایتلیه  ایجاد  سک   اید  مراقکان   با  نیزادان  تجریکا   اه  داردمی  ابراز

  و  روابط  میرد  در  انتظارا   دلکستگی    نمیدهای  این   و   گردند می  روابط  در  دیگران  و  ایدشان  درباره  درونی

  عنیان   به  تیاند می  دلکستگی  های   نمایی   باز  اه  شده   بیان  ننین  دیگر  سیی  از.  دهندمی  شکه  را  آینده

  دوران   مراقکان  با  تجربیا   به  پاسخ   در  اه  شید    سازی  ما ی   والدینی   روابط  برای  شنااتی  های طرحیاره 

تا    تیاندمی  ینیا دلکستگ  نیبنابرا  ؛ 2008لییرسیح     و  بارالیق   بری   پیتر      اند هویردنگرهته  شکه  ایدای

 رشد   یمییم  یهرد  نینگرش هرد به رابطه ب  نهیهتعامه     نهیه   یسازگار  تیایا  اننده  ینیبشیپ   یادازهان

انتظارا    یدلکستگ  یتئیر  پردازاننظریه  . 2014نیر  و  رایان  باشد هالیه   هیجانی و  اتتماعی معتقدند  

و    دلکستگی سک   بر    هیاول  با مراقکان قکلی    مانه یروابط یم  پایهاهراد هنگا  ورود به روابط عاشقانه اغل  بر  

زندگ  نهیه و  همسر  با  تأثآن  ییزناشی  یارتکاط  هیلت ه  گذاردیم  ریها  و  سک اهراد   .  2012امز  ای  هبا 

عیاطش و پردازش اطالعا     میتنظ  یرا برا  ی اامالً متااوت  یو دوسیگرا  راهکردها  یاتتناب  من  یادلکستگی  

باتزر  .  2018هراتر     شنااتتیان  می  هایشانشلایتاهراد را در    ی جانیحالت ه  ن یا   برندیاار م  به هیجانی

 دار یمعن  وکترابطه م  ییزناشی  تیو رضا  منیا  یسک  دلکستگ  نیبید اه ب  نیاز ا  ی   حاا2008و امسکه ه

تیته    با وتید دارد.   دار یمعن   یرابطه منا  ییزناشی  ت یبا رضا  ی دوسیگرا و اتتناب  ی دلکستگ  هایسک   نیو ب

ی  غن  ها ت تزوج    یبرا  یاطالعا  مناسک  تیاندیپژوهش م  این   اارارد اانیاده و سالمت تامعه  تیبه اهم

اایص   در  نیروابط زوت  در  جانا یه  انترلطرهی  و از    ییزناشی  هایتعارضو ااهش    ییروابط زناشی  سازی

ن  بر نیا  نشدن  باشد  شانیازهایآورده  ازداشته  زناشییی  رامینیپ   قا یتهق  یدستاوردهاتمله    .     رضایت 

اول  یطرحیاره ها   یدلکستگ  یهاسک   زناشییی  و  هیناسازگار  را سیق     تعارضا   تامیدرمانگران  به    دهد 

 ن یزوت جانا  یدر نیا شناات و اهکار و عملکردها و عیاطش و ه را ییتی  جادیا یبرا  ییراهکارها یتستجی

بیدن میضیا و   دیتیته به تد  شیند. با  نیو ب کید روابط زوت  یستیباعث ب ز  می طر  نیتا از ا  داشته باشند

به نظر   یضرور   است  شیاهزا  به  روهای ملتلای  به گینه ان  در اشیرم  ارتکاطی زوتین   مشکال   اه  نیا
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براسا    تعارضا  زناشییی  ینیب  شیپ   نهی را در زم  یو اطالعا  آمار  یتجرب   یهاداده  میاه بتیان  رسدیم

لذا    ؛میبه دست آور  نان در آستانه طالق ز  اولیه  ناسازگار  های  طرحیاره  یگر  یانجیبا م  یدلکستگ  یهاسک  

ن ایت    قاد دارد درحاضر   پژوهشآن در تامعه    تیبیدن میضیا و اهم  دیبه تد   تیمطال  هیق و با عنابنابر  

واسطه نقش  ی دلکستگی با  هاسک آیا تعارضا  زناشییی را بر اسا   زیر پاسخ دهد اه  به این سئیال اساسی  

 پیش بینی ارد؟  تیانیم در زنان در آستانه طالق ناسازگار اولیه های  طرحیاره 

 روش پژوهش 

نند  یاز نیا مطالعه همکستگ  یایها تییداده یو از نظر نهیه گردآور یروش پژوهش از نظر هدف ااربرد 

زنان در   یۀپژوهش شامه ال  نیا  یاستااده شده است؛ تامعه آمار  یاست اه از معادت  سااتار  یریمتی

 3اانیاده منطقه    فحه ااتال  یبه مرااز شیرا  1399آستانه طالق منطقه سه ش ر ت ران بید اه در سال  

در دستر  بید  به    یاایشه  یتااده   یهیپژوهش به ش  نیدر ا  یریاند. روش نمینه گت ران مراتعه نمیده

بید اه از   یانندمرحله  ی بایر  تااده  یرینار انتلاب شدند. روش نمینه گ  210ییر  و از هر مراز    نیا

سه مراز انتلاب   یبه ییر  تااده  ت رانحه ااتالف اانیاده در منطقه سه ش ر    یهات مراز شیرا  نیب

  ها یدرید اهت آزمیدن   20با تیته به احتمال    نار  و  420سمسه پاور ه  یو حجم نمینه براسا  نر  اهزار آمار

ملدوش بیدن و    ه یپرسشنامه به دت  10ها   داده  یآورنار انتلاب شد اه پ  از تمع  450تعداد نمینه  

ورود به پژوهش شامه    ی ارهایشد. مع  هیو تهل  هیپرسشنامه تجز  440  تیاناقص بید انار گذاشته شد و در ن  

زندگ سال  دو  مهد  ی حداقه  سنمشترک   تها  40تا    25  ی وده  مدرک  د   یلیسال   داشتن   سلم  یحداقه 

مش ید و حاد  سیء   یو روان  یتسمان  ی های ماریاروج داشتن ب  یارهایمع     ییها و مشکال  زناشیتعارض

ها   برنامه نیا یاحتمال ریحذف تأث یبرا ی دارودرمان  ای یآمیزش  ی برنامه درمان زمانهم  اهتیمارف میاد و در

 پژوهش بید.   نیا حیبر نتا

 ابزار پژوهش 

زناشویي.  1 تعارضات    برای   اه  است  سؤالی  42  ابزار  ی   زناشییی   تعارضا   پرسشنامه.  پرسشنامه 

  هات  پرسشنامه  این  است؛  شده  سااته  (1379) سال  در  ثنایی  و  براتی  تیسط  زناشییی  سنجیدن تعارضا 

زناشییی   از  بُعد   اهزایش   تنسی   رابطه  ااهش   همکاری   ااهش :  از  اند   عکار   اه  سنجد  می   را  تعارضا  

  ااهش   اید   اییشاوند   با   هردی   رابطه  اهزایش  هرزندان    یا   هرزند  حمایت  تل   هیجانی  اهزایش   های  واانش

 گزینه   پنح سؤال هر برای .یکدیگر از مالی امیر اردن  تدا دوستان  و همسر با اییشاوندان اانیادگی رابطه

 پرسشنامه   اه   نمره  است؛ حدااور  شده  داده  ااتااص  آن ا  به  نمره  5  تا  1  تناس   و به  شده است  گرهته  نظر  در

 ب تر   رابطه  معنی   به  امتر  نمره  و  بیشتر  تعارض  معنی  به  بیشتر  نمره  ابزار  در این  .است  42  آن  حداقه   و  210

 تاکی   به مردان و زنان و مطالعه های  گروه برای استاندارد های نمره حس  بر این پرسشنامه هنجار .است

 هتعارضا   نظر  میرد  متییر  با   اه  شده   ت یه  ای   گینه  به   پرسشنامه  های   مؤلاه  است؛ مهتیای  شده   مهاسکه

برای تعیین روایی مهتیا و ییری پرسشنامه آن  .  1379  هثنایی    دارند   مستقیمی  نزدیکی   ارتکاط  زناشییی 

زن اه برای رهع تعارض زناشییی اید به مرااز مشاوره    58مرد و    53ناری متشکه از    111را روی ی  گروه  

.  ندزن اترا نمید 55مرد و  53ی عادی متشکه از هازوج ناری از  108و نیز ی  گروه گیاه  انداردهمراتعه 

سازگار و ناسازگار در مردان و زنان و در ابعاد ملتلش تعارض زناشییی تااو  معنا  مقایسه میانگین دو گروه 



  122 |                                 (    حوزه زنان)مجموعه مقاالت     5شماره  |        3دوره  |        1401 زمستان |       فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

ی متعارض و نا متعارض است. هازوج تیان دال بر قدر  تمیز آزمین در تشلیص  یمداری را نشان داد اه  

اهزایش تل  -4ی هیجانی  هاواانشاهزایش  -3ااهش روابط تنسی  -2ااهش همکاری    -1این ابعاد شامه:  

تدا اردن امیر مالی از یکدیگر.  -6ااهش رابطه اانیادگی با اییشاوندان همسر و دوستان  -5حمایت هرزندان  

به عالوه همکستگی هر سؤال با نمره اه آزمین بات و معنا دار بید. پایایی اه این پرسشنامه تیسط براتی و  

   به دست آمد. %95برابر با   1387بشکار هتیسط  %52برابر با    1379ه ثنایی

 ت یه   1990  سال  در  رید  و  االینز  تیسط  عکارتی  18  پرسشنامه  این  .1بزرگساالنپرسشنامه دلبستگي  .  2

  سؤال   هر  به.  اندمی  ارزیابی  لیکرتی  طیش  در  را  آزمیدنی  یمیمانه  رابطه  سک    و  ارتکاطی  هایم ار   و  شد

 سک  .  دارد  سک   سه  پرسشنامه  این.  گیردمی  تعلم  5=  میاهقم  اامالً   و  1=  ملالام   اامالً   اسا   بر  اینمره

    15    7    4   3  هایسؤال  شامه  اتتنابی  دلکستگی    17  و  14    10    9    8   1  هایسؤال  شامه  ایمن  دلکستگی

  های نمره  اسا    بر  آزمیدنی   اه  است  13  و  12    11   6    5    2  های سؤال   شامه  اضطرابی  دلکستگی   و   18  و   16

  رید   و  االینز .  1396  همکاران   و   هاشمیه   گیردمی تای  دلکستگی  هایسک   انیاا  از  یکی   در آمده  دست  به

  در  اضطرابی  و  اتتنابی  ایمن   دلکستگی  هاینمره  اه  دادند  نشان   1390  اانجانی   و  پاادامن  از  نقهه  1990

 ایمن   دلکستگی  برای  را  ارونکاخ  آلاای  میزان.  اندمانده  پایدار  سال  2  طیل  در  حتی  و   ماه  8  زمانی  هایله

  پژوهش  در   و  0و85  و   0و78   0و81  با  برابر  ترتی   به   هاآن   تیسط  دانشجییان  از  اینمینه  در  اضطرابی  و  اتتنابی

 حاضر   پژوهش  در.  است  شده  گزارش  0و78  و  0و70   0و68  با  برابر  ترتی   به   1396ه  همکاران  و  هاشمی

  دست   به   0و77  اضطرابی  و  0و72  اتتنابی   0و78  ایمن  دلکستگی  سک   برای  ابزار  این   ارونکاخ  آلاای  ضری 

 . آمد
  سااته شده  1998یان    عکارتی تیسط 75 پرسشنامه  این.  2های ناسازگار اولیهپرسشنامه طرحواره.  3

 غلط اامالً تا 5 من=  درباره درست اامالً از ایدرته  5 لیکر  طیش در است. ایطرحیاره  حیزه 5 و شامه 

بریدگیطرحیاره حیزه    1 من= درباره  با ملته عملکرد و ایدگردانی  25تا   1 هایسؤال با طرد و ای 

 با بازداری و حد از بیش زنگی به   گیش55 تا 45 هایسؤال با مندیدیگر ت ت  45تا   25 هایسؤال 

همکاران  شید هاراسانی زاده و  می ارزیابی  75تا    66های  سؤال  با  ملته هایمهدودیت   65تا    56های  سؤال 

 مطلیبی روایی و  0و8از   باتتر ارونکاخ آلاای ضری  هاحیزه  تما    برای2001ه  انیو هن  رییوالر  م  .1398

 420 میرد در را یان  طرحیاره ایتاه پرسشنامه   نسله1398اراسانی زاده و همکاران ه اردند. گزارش

 برای ارونکاخ آلاای ضری  مهاسکه طریم را از پرسشنامه درونی همسانی ضری  و اترا نار از دانشجییان

 به گیش ملته و  های مهدودیت مندی دیگر ت ت ملته  عملکرد و ایدگردانی طرد   و بریدگی  هایحیزه 

گزارش اردند. در پژوهش حاضر   0و82و    0و79   0و89   0و82   0و93ترتی    به بازداری و حد از بیش  زنگی

مندی ت ت   دیگر0و89عملکرد ملته   و    ایدگردانی0و88طرد   و بریدگی حیزه برایضری  آلاای ارونکاخ  

 به دست آمد.  0و88و بازداری  حد از بیش زنگی به و گیش 0و84ملته  های  مهدودیت0و83

 روش اجرا 

 
1. Attachment Style Questionnaire 
2. Early Maladaptive Schemas Questionnaire 
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و اس  مجیز از مسئیتن   یدانشگاه  و با هماهنگ   یپ  از مایب شدن طرح رساله تیسط معاونت پژوهش

زنان در استانه طالق  پرسشنامه   یبه همکار  هیو تما   تیحه ااتالف اانیاده و با اس  رضا  یمرااز شیرا

  SPSSاز نر  اهزار    استااده ها با  داده  یآورشد. پ  از تمع  هیتکم  1399تا آبان    ک شتیارد  ی ها در بازه زمان

  حینتا  ه یو تهل  هیت ت تجز  یو معادت  سااتار  یهمکستگ   یاز روش ضرا   LISREL  زرلیو ل  26نسله  

 استااده شد. 

 هایافته

درید بین    21سال  و    35تا    31بین    درید  46سال     30تا    25درید از زنان متأهه بین    33دامنه سنی  

هرزند   2درید دارای    6هرزند و    1درید دارای    50درید بدون هرزند     44سال قرار داشت و    40تا    36

تا    5درید بین    32سال     5تا    1درید بین    51و  مد  تأهه    داراانهدرید    44درید شاغه و    56بیدند.  

 درید  40درید هیق دیسلم     28درید دیسلم     19ایال   سال و میزان ته  10بیش از    درید   17سال و    10

 درید اارشناسی ارشد بید.   13اارشناسی و 
 متغیرهای پژوهش ی توصیفي هاشاخصجدول . 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 ایمن سبک دلبستگی 

سبک دلبستگی   73/1

 اجتنابی

8/19 30/3 28/0 - 39/0 92/0 08/1 

سبک دلبستگی  

 دوسوگرا 

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

  21/1 94/0 - 39/1 70/0 56/9 31/38 بریدگی و طرد 

 

22/1 

خودگردانی و 

 عملکرد مختل

70/34 70/10 19/0 - 77/1 - 87/0 18/1 

 34/1 84/0 - 03/0 84/0 56/7 50/34 محدودیت مختل

 22/1 79/0 77/0 - 57/0 42/12 20/44 دیگرجهت مندی 

گوش به زندگی بیش  

 از حد

10/38 23/10 13/1 - 89/1 - 80/0 28/1 

 - - - - 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 جنسی کاهش رابطه  

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

جلب حمایت  

 فرزندان 

3/11 27/3 54/0 - 33/0 - - - - 

رابطه با خویشاوندان  

 خود 

1/15 23/3 38/1 - 41/0 - - - 

رابطه با خویشاوندان  

 همسر 

17/13 27/4 78/1 - 12/0 - - - 
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 - - - - 03/0 55/0 90/3 0/17 جدایی امور مالی

تدول هیق شاااص میانگین و انهراف استاندارد متییرهای پژوهش آورده شده است؛ همچنین  1در تدول  

هاای متییرهاای پژوهش  قرار دارناد؛ بناابراین تیزیع داده  ± 2دهاد ااه نیلگی و اشااایادگی بین  نشاااان می

قرار دارد؛ بنابراین ماروضااه عد  وتید   2و5تا   1و5طکیعی اساات. مقدار دوربین واتسااین در هایااله مجاز  

مقادیر ضااری    ؛اسااتااده ارد تهلیه عاملی سااااتاریتیان از شااید و میهمکسااتگی بین اطاها تائید می

 بین دارد.  نشان داد از نکید همسیشی بین متییرهای پیش تهمه و تیر  واریان  نیز
 . خالصه نتایج ضرایب همبستگي متغیرهای پژوهش 2جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
سبک دلبستگی  

 ایمن

1         

سبک دلبستگی  

 اجتنابی

**48/0 - 1             

سبک دلبستگی  

 دوسوگرا 

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

طرحواره  

 بریدگی/ طرد 

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

طرحواره  

خودگردانی/  

 عملکرد مختل

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

طرحواره  

 محدودیت مختل

**38/0 - **28/0 **29/0 **30/0 **25/0 1    

طرحواره دیگر  

 مندی جهت

**33/0 - **30/0 **26/0 **33/0 **20/0 **28/0 1   

طرحواره گوش  

 به زنگی 

**40/0 - **31/0 **24/0 **30/0 **27/0 **24/0 **32/0 1  

 1 44/0** 40/0** 38/0** 26/0** 36/0** 39/0** 40/0** - 51/0** تعارضات زناشویی 

تدول در  همکستگی  ضرای   می  نتایح  نشان  طرحیاره هیق  بین  اه  طرحیاره دهد  بریدگیوطرد   های 

مندی و طرحیاره گیش به زنگی  ایدگردانیوعملکرد ملته  طرحیاره مهدودیت ملته  طرحیاره دیگر ت ت 

با دلکستگی ایمن همکستگی منای و با دلکستگی اتتنابی و دوسیگرا همکستگی موکت معناداری برقرار است؛ 

  زناشییی با دلکستگی ایمن همکستگی موکت و با دلکستگی اتتنابی و دوسیگرا و همچنین بین تعارضا

با   ملته  طرحیاره همچنین  مهدودیت  طرحیاره  ملته   ایدگردانیوعملکرد  طرحیاره  بریدگیوطرد   های 

 همکستگی موکت معناداری برقرار است.مندی و طرحیاره گیش به زنگی طرحیاره دیگر ت ت
 میانجي  متغیر  حضور  با  آن  های مولفه  و متغیرها  جهت و شدت  و  وابطر معناداری . 3 جدول

معنادار

 ی مسیر 

مقدا 

 Tر 
خطای 

استاندار 

 د

اثرات  

استاندار 

 د شده

اثرات  

غیراستاندار 

 د

 مسیر ارتباطی 
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--> بریدگی و طرد  - 41/0 - 24/0 - 07/0 81/3 0/ 001

- 
 سبک ایمن 

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

- 
 سبک اجتنابی 

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

- 
 دوسوگرا  سبک

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

 د مختل

<--

- 
 سبک ایمن 

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

 د مختل

<--

- 
 سبک اجتنابی 

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

 د مختل

<--

- 
 دوسوگرا  سبک

--> محدودیت مختل - 48/0 - 40/0 - 10/0 54/5 0/ 001

- 
 سبک ایمن 

--> محدودیت مختل 39/0 29/0 09/0 33/3 0/ 001

- 
 سبک اجتنابی 

--> محدودیت مختل 41/0 30/0 09/0 49/3 0/ 001

- 
 دوسوگرا  سبک

--> مندی دیگر جهت - 44/0 - 32/0 - 08/0 67/3 0/ 001

- 
 سبک ایمن 

--> مندی دیگر جهت 36/0 26/0 11/0 12/3 0/ 001

- 
 سبک اجتنابی 

--> مندی دیگر جهت 37/0 29/0 09/0 35/3 0/ 001

- 
 دوسوگرا  سبک

--> گوش به زنگی  - 40/0 - 28/0 - 06/0 30/3 0/ 001

- 
 سبک ایمن 

--> گوش به زنگی  45/0 33/0 07/0 70/3 0/ 001

- 
 سبک اجتنابی 

--> گوش به زنگی  35/0 27/0 06/0 28/3 0/ 001

- 
 دوسوگرا  سبک

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

- 
 سبک ایمن 

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

- 
 سبک اجتنابی 

001 /0 80/1

4 

--> زناشویی  تعارضات 83/0 56/0 05/0

- 
 دوسوگرا  سبک

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

- 
 بریدگی و طرد 

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

- 
خودگردانی/عملکر 

 د مختل

--> زناشویی  تعارضات 78/0 41/0 09/0 77/8 0/ 001

- 
 محدودیت مختل

--> زناشویی  تعارضات 69/0 34/0 10/0 64/7 0/ 001

- 
 مندی دیگر جهت

--> زناشویی  تعارضات 70/0 38/0 06/0 71/7 0/ 001

- 
 گوش به زنگی 

اه براسا  نتایح تدول    دهدیمتدول هیق ضرای  استاندارد شده معنادار در مدل سااناری ن ایی را نشان  

سک  هاسک   ولی  دارند  معناداری  رابطه  اولیه  ناسازگار  های  طرحیاره  با  اتتنابی  و  ناایمن  دلکستگی  ی 

دلکستگی دوسیگرا با طرحیاره های ناسازگار اولیه رابطه معناداری نداشته است و از مدل حذف شده است. 

اولیه با تعارضا    ی اتتنابی و دوسیگرا و طرحیاره های ناسازگارهاسک  اه    دهد یمنتایح همچنین نشان  

ولی سک  دلکستگی ناایمن با تعارضا  زناشییی رابطه معناداری نداشته    اندداشته زناشییی رابطه معناداری  

ی طرحیاره های ناسازگار اولیه و تعارضا  هامؤلاه است و از مدل سااتاری حذف شده است و در ن ایت  



  126 |                                 (    حوزه زنان)مجموعه مقاالت     5شماره  |        3دوره  |        1401 زمستان |       فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

عناداری داشتند. در ادامه به بررسی اثرا  مستقیم وغیر زناشییی با بعد الی آن یا متییر پن انی آن ا رابطه م

 شده پردااته شده است. د ییتأ مستقیم در مدل ن ایی و 
 بعد از اصالح   ساختاری مدل  برازندگي هایشاخص 4 جدول

مقدار مشاهده شده بعد از   شاخص برازندگی 

 اصالح

 مناسب/نامناسب بودن 

CMIN/DF شاخص کای اسکوئر بهنجای یا(

 نسبی( 

 مناسب بودن مدل 57/3

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

RMSEA ( مجذورات میانگین دوم  ریشه 

 ( تقریبی خطای

 مناسب بودن مدل 0/ 068

CFI (برازش تطبیقی شاخص ) مناسب بودن مدل 91/0 

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

  نزدی    است    بیده  0و91برابربا    اهزایشی  برازش  شااص  و   0و91برابربا    تطکیقی  برازش  نیکییی  شااص  نتیجه

  دهند یم  نشان   مقدار  دو   این   پ    است   بیدن مدل  مناس   دهنده   نشان    1به   شااص  دو   این   مقادیر  بیدن

 0و068برابربا    تقری   اطای  مجذورا   میانگین  دو    ریشه  مقدار  همچنین.  مدل مناس  و قابه قکیل است  اه

نزدی  این    مقادیر   اه  است   بیده  0و087برابر با    RMR  یا   مانده   باقی  مربعا   میانگین  دو    ریشه  شااص   و

با  برابر    CMIN/DFمقدار    ن ایت  در.  و قابه قکیل مدل است  مناس   برازش  دهنده   به یارنشان  هاشااص

 شااص   پنح  از  حایه  نتایح   دراه.  است  مدل  بیدن  مناس   دهنده   نشان  است  اه این شااص نیز  3و573

مدل بعد از ایالحا  انجا  شده قابه قکیل است؛ ضرای  استاندارد    و  است  مدل   بیدن  مناس    دهنده   نشان

 شده در مدل در تدول زیر ارائه شده است: 
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 استاندارد   ضرایب از شده برازش  مدل نهایي   1 نمودار 

 

 گیری بحث و نتیجه

ا تدو   نیهدف  علّ  نیپژوهش  زناشی  یمدل  سک    ییتعارضا   اسا   واسطه   یدلکستگ  یهابر  نقش   یابا 

 م یهم اثر مستق  یاست اه دلکستگ  نیازا  ی حاا  حیدر زنان در آستانه طالق بید. نتا  هیناسازگار اول  یهاطرحیاره 

 ییبر تعارضا  زناشی  سازگار نا  یطرحیاره ها  میاز طر  میمستق  ریدارد و هم به ییر  غ   ییبر تعارضا  زناشی

  ی هااهتهیدارد.    یی بر تعارضا  زناشی  یومعنادار   میاثر مستق  هیناسازگار اول  یطرحیاره ها  نیاثر دارد. همچن

با    نیا ه  ی یابینچ  قا یتهق  ی هااهتهیپژوهش  پیتد1399و همکاران  ه  یش ریر  ی         1395و همکاران 

ه  یهاد همکاران  ه  ییسای    1395و  همکاران  ه1395و  راتر  ساایتسسر2018    و  همکاران   سراستی   و 

  یموکت بر حاظ سالمت  یریگات ازدواج سالم تأث  تیانیم   هااهتهی  نیا  ن ییدارد. در تک  ی  هملیان2016ه

پرورش   رایاست  ز  ریسالم همسران بر رشد ایداان انکارناپذ  رروابطیتأث  نیذهن و تسم زوج هادارد. همچن

  یهاشیدو آنان را در عریه  یم  یوتسمان  یآن ا در مقابه مشکال  روان  تیتقی  سک اانیاده سالم  ایداان در  

روابط مطلیب همسران     ریانکارناپذ   تی. اما به االف اهم اندیمانند مدرسه و تامعه مهاهظت م  یاتتماع 

  یهاواجازد  ی و طالق دارد. نسکت بات  ییتعارضا  زناشی  ش یآمار منتشر شده در تیامع گیناگین نشان از اهزا

تی هادرمعرض  زوج  روابط  اه  است  نشانگرآن  طالق  به  ایش    یسااتار  را ییمنجر  دست  و  قرارگرهته 

  جاداندیرادرمنظیمه اانیاده ا  یتیاند مشکالت  یامربه نیبه ایدم  نیشده است. ا  یاریبس  یو پرااندگ   یدگرگین

پژوهش    حیبا نتا   همسی  نی . همچن1395و همکاران     یایسیسیق دهد ه  یآن رابه سمت هروپاش  یو حت
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طرحیاره ا میرد  در  هم   یهاپژوهش  ح ینتا¬ناسازگار    یحاضر  همکاران   منتیپیل  ¬  2017درمیر   و 

بلش   تیرو  روابط رضا  نیاست. از ا  ییناسازگار بر تعارضا  زناشی  یهااز رابطه طرحیاره  ی حاا  زی  ن2010ه

قابه سنجش است. عیامه   گری گر و تااهم همدیمراقکت از همد  زانیمتقابه  معالقه    می از طر  نیزوت  نیب

 ن ی زوت  یو تهمه نااام  یتاب آور   زانیو م  ن یزوت  یسک  دلکستگ   ییزناشی  تیاز تمله: رضا  یگیناگین

امر اه اغل  مشکال    نی ؛ با تیته به ا1395و همکاران     یبگذارد ههاد  ریبر سالمت اانیاده تأث  تیاندیم

زوت  یهرد  نیب م  نیاه  تأث  انندیتجربه  د   یهیش  ریتهت  با  اید  روابط  در  آن ا  وقت  یگریتایر    ی است؛ 

 ن یی . در تک2017شیند همکدمیر    یباعث تعارض اانیادگ   تیانند یم  شیند یم   شیطرحیاره ها دنار تهر

اه   ی هرد ن یارد اه اغل  مشکال  ب انیب گینهنیا تیانی  م2017درمیر  هم  هملیان با    ها¬اهتهی نیا

طرحیاره ا    یقرار دارد. وقت  یگری ها در روابط اید با دتایر آن   یهیش  ر یتهت تأث  انند؛ یمها تجربه  زوج

و   یطرد  وابستگ یطرحیاره ا نیانند. بنابرا جادیرا ا یاانیادگ یها¬تعارض تیانندیشیند؛ م  شیدنار تهر

  ی تیاننده نارضا  ی نیبشیپ   زین  یعاطا  تیو مهروم  یی زناشی  ی تیاننده نارضا  ینیبشیپ   تیاند یم  زیاطاعت ن

 ب .1399و همکاران   ی باشد هیابینچ  یرانیها ادر زوج

پ ویطرد و ایدگردانویدگ یبر  یها  طرحیاره نارضا  ینیب  ش یعملکرد ملته   ن یدر زوت  یی زناشی  ی تیاننده 

 .  1395یالح     ی و اامران  یاست هب رام  نیدر زوت  ی تیاننده نارضا  ینیب   ش یپ     یعاطا  تیو مهروم  یرانیا

ر دانشمندان علی  یمیرد تیته روانشناسان و سا  قاًیعم  ن یزوت  نیدر ب  ی روبه رشد مشکال  روان  شیاهزا

مذایر در قال     یرهایش حاضر همه متیدر پژوه  نکهیقرار گرهته شده است. با تیته به ا  یو اتتماع   یرهتار

ت ت     یدلکستگ  یهااست اه سک   ی  یبد   د یگرد  دیآن ا تأئ  نیشدند و ارتکاط معنادار ب  یمدل بررس   ی

 ن یزوت  ییزناشی  تیدر رضا  یااننده  نییعنقش ت  یایاه  جانیو ه  هیطرحیاره ناسازگار اول   یزندگ  یریگ

 ن یبه زوت  ییاز روابط زناشی  یتمندیها و مطالعا  ییر  گرهته نشان داده است  رضاپژوهش  حیدارد. نتا

ناگیار   طیانترل آستانه تهمه در شرا  زیو عیاطش اید و ن  جانا یه  یزیتا بتیانند با برون ر  اند یام  م

برا  یترمطلیب  یهاراه حه  بررس  یرا  انتلاب انند.   جان یه   و  یدلکستگ  یهاسک    یحه مشکال  اید 

م   نیا  نیزوت  یایاه هراهم  زوت  یامکان  بازساز  نیگردداه  به  احسا   یبتیانند  و  تاکرا    رهتارها  ها  

  یدلکستگ ی هاسک  نیگات ب تیانیبسردازند. با تیته به مطال  مطرح شده م زیاید ن ی تسمان یهانشانه

و    یوتید دارد هیابینچ  ییزناشی  تیتنگاتن  با رضا  یارابطه   یایاه  جانیه  زانیم  و  یزندگ  یریو ت ت گ

 الش . 1399همکاران  

بریدگی    یاز پژوهش نشان داد اه بین سک  دلکستگی دوسیگرا و طرحیاره های حیزه  یگرید  ی هااهتهی

موکت و معنادار  یاگیش به زنگی بیش از حد و بازداری رابطه  یطرد  اید گردانی و عملکرد ملته و حیزه 

بریدگی طرد   یحیزه  ه ایمنای و معناداری بین سک  دلکستگی ایمن و طرحیار  یرابطه  ها اهتهیشد.  یاهت  

گیش به زنگی بیش از حد و بازداری نشان داد. همچنین  اهرادی   یو ایدگردانی و عملکرد ملته و حیزه 

مرتکط با امکید  گرایش بیشتری به یاا  شلایتی اندیم شیوها تیی یاه ایدشان را به عنیان هردی ب

و    یاب ی   هار1395ه  یو مهقق  یسار  مهمد  یاری  بلتیپژوهش بالل  یهااهتهیبا    ها اهتهی   نیاعتماد دارند. ا

   مل   1394ه  یو طالک   یلیاسمع   یدریح  ی    حات1394ه  ی و اسالم  ی   رزاق1394ه  یمهمیدآباد  یزارع 

    ی   بلدات1395   تاهتگان ه1396پیر و اسدزاده ه  یدرتاج  سعد   ی    هاشم1393ه  یو مظاهر  ی عسگر  میتاب
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    2018و بشار  ه  یجی   ته1393ه  یزینژاد و عز  یسی  ع 1392ه   ییسایو    انیرزائیم   یمکاشر   یمراد

  ی هااهتهی نیدارد. در تکک  ی  هملیان2015ه  کینریتزگیو ه  تیرا  نی  و ا2017ه  رریوا  ی    ا  ب2017ه  یاسالم

  انندیم   تیو امن  یاحسا  راحت  هاتیدر ااور میقع   منیا  یگات: اهراد با سک  دلکستگ  تیانیم  پژوهش   نیا

تجسم حما  یو  ول  تیموکت   دارند  اید  از همسر  دهنده  پاسخ  و  میقع  یگر  در  دوسیگرا  ناآشنا   تیاهراد 

همسرو اتتناب از   یاشش به سی  نیها ب. آنابند یدست    شیبه احسا  آرامش و آسا   تیانندیتر ممشکه

اهراد   نیزننند ا  ی و سس  او را پ  م  شیند یم   یآن ا به همسر اید نزد   یترت  نیهمسر در نیسانند. به ا

اه تزء مکمه اعتماد   گرانیبه د منیاعتماد هرد ا نی. همچنرندیپذ  یآس هایدگیبه لهاظ الم در برابر تن

  ت یهم حما من یا  ی. اهراد با سک  دلکستگرساند یم   یاری  گرانیهرد را در تل  ام  به د  باشد  یبه اید م

حه مشکال    یگیناگین برا  یبه دنکال راهکارها  رند؛ یپذدارند و اطر    یاژهیاننده هستند  اعتماد به نا  و 

اه   دهند ینشان م یشتر یب تیمیو یم یو اینگرم دوارترندیاید هستند و نسکت به سرانجا  عمه اید ام

تعارضا    ی نیب  شیپ   نهی. در زمدهد یم   شیها را از روابط با همسرشان اهزاآن  ی مند  ت یرضا  هایژگیو  نیا

اهراد   یدو مشلاه ایل  گرانیگات اه هقدان اعتماد به اید و د  تیانیم  منیا  ان  یتیسط دلکستگ  ییزناشی

ا به هرد نا  ر  یروانشناات  ی زا  درماندگ  ی دگیتن  ی هاتیاست. هقدان اعتماد به اید درمیات ه با میقع  منیناا

ا  اندیم  هیتهم  منیا به احسا  حقار  و اضطراب شلص دامن م  ن یو  به    ی حالت  اعتماد  زند. هقدان 

و    ینسکندگ  گر ی د  ی. از سیشیدیم  گرانید  یاز سی  ت یو عد  حما  یهایله و دور  جادیمنجر به ا  گرانید

اهراد با سک    صیاه از ااا  یو بهران  ی در میاقع نااام  یجان یه  یو عک  العمه ها  ی اهراط  یریاناره گ

سل  تعارض و اایمت در روابط دو عضی    تیاندیم  یستمیدر نارنیب روابط س  باشد یم  منینا ا  یدلکستگ

 ی شتر یب  یت یاه آنان احسا  نارضا  گرددیدر وتید آن ا میت  م   یمنیو احسا  ناا  هایژگیو   نیزوج گردد. ا

در به اشتراک   من ینا ا  یسک  دلکستگ  ی اهراد دارا   نکهید داشته باشند. با تیته به اای  ییزناشی  یدر زندگ

ثکا   یبا همسر دارا  منیگات روابط هرد نا ا  تیانیم  اقعناتیانند  در و  گرانیگذاشتن اهکار و احساسا  با د

و تار شدن رابطه    ره یرا به دنکال دارد و منجر به ت  نیو عد  اعتماد زوت  یاالت دللیر  نیاه ا  باشد ینم

ضع ارتکاطا   یم  ش  یااهش  بلشش   نت  نییپا   تیمیعد   در  ز  جهیو   شیدیم   نیزوت  نیب  اد یتعارضا  

  . 1399و همکاران   یهیابینچ

د تا بتیانن  اندیها ام  مبه زوج   ییاز روابط زناشی  یمند¬تیاز آن بید اه رضا  یحاا  یپژوهش  نهیشیپ   مرور

رهتارها    ها ¬جانیاهکار  احساسا  و ه  یاید به بازساز  ی هاو طرحیاره   یدلکستگ  ی هابر اسا  شناات سک 

و    ها¬اهتهی  یبند¬با تمع  نیابرا ؛ بن1395یالح     یو اامران  یاید بسردازند هب رام  یتسمان  یهاو نشانه

  ها ¬زوج نیمطلیب و متقابه ب ییانسجا  و اَلم رابطه زناشی یبرا شید؛¬ی م شن ادیشد؛ پ  انیاه ب یمطالک

  یو تقابه عنایر درون روان یدلکستگ یها سک  نیا شیهرها  و ها¬از زن   یهر  یهاطرحیاره  اه است تز 

با تیته به  نیبنابرا ابد؛ی  تدوا  و ب کید ها زوج  روابط ها¬آن ایالح میو شنااته شید تا از طر یابیارز ها¬آن

و طرحیاره   ی دلکستگ  یهاسک   ی هابر اسا  مؤلاه   یی تعارضا  زناشی  ینیبشیپژوهش در میرد پ   ی هاهاهتی

و    یزوج درمان  نهیدر زم  ییهااه آمیزش   شیدیم  شن ادیعملکرد ملته پ ویطرد و ایدگردانویدگیبر  یها

  ی هاهمسران در میرد نقش سک   ی آگاه  شیاهزا  یبرا  یآمیزش  یهااارگاه  یبرگزار  میاز طر  یدرمان اانیاده  

ها تیسط متلااان حیزه و ب کید روابط زوج  یی زناشی  یمندت یرضا  زانیها در مآن  ی هاو طرحیاره   یدلکستگ

به تامعه   تیانیپژوهش م   نیا  یهاتیمهدود  انیارائه شید. از م  یاو مشاوره  ینیدر مرااز بال  ی درماناانیاده  
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و استااده از پرسشنامه     یااص  روش ایدسنج  یها در مقطع زمانداده  یمیرد پژوهش  حجم نمینه  گردآور

متی انترل  و  یی رهایعد    ت ی وضع    یمذهک   یباورها   یامقابله  ی راهکردها   یتیشلا  ی هایژگی نین 

بنا  یاتتماع -یاقتااد ارد؛  اشاره  اانیاده  سااتار  نیا  پرسشنامه  شید یم  شن ادی پ   نیبراو  بهاه   ژه یوها 

و به  عالوه از مااحکه و   ی ابیو هنجار  نی تدو  رانیو هرهن  ا  تیبر اسا  تمع  یی پرسشنامه تعارضا  زناشی

ن پژوهش ا  زیمشاهده  انجا   با  استااده و  پرسشنامه  با  زناشی  یایهمراه    ترم یزنان دق   ییعیامه تعارضا  

 ن ی اند. همچن  شیرا ب تر تیی  رانیزنان ا  ی هعل  تین بتیاند وضعحایه از آ  ح ینتا  دی شاشید تا    هیو تهل  یابیارز

  ال   یمانند سن  تها یی رهایمتی یبر مکنا یاگسترده ی هاهیتهل یآت یها اه در پژوهش شیدیم شن ادیپ 

مالک    اپژوهش ر  نیحایه از ا  ینظر  یو تز آن انجا  شید تا پژوهشگران بتیانند مکان  یتیشلا  یهایژگیو

 را مطرح و آزمین انند.  ی متعدد یهاه یقرار دهند و بر اسا  آن  هرض

 موازین اخالقي 

شد. با    تیرعا  یو رازدار  یاایی  میحر  نیآگاهانه  تضم  تیشامه ااذ رضا  یااالق  نیپژوهش میاز  نیدر ا

 میرد  در  انندگانشرات  ها  سؤال  یتمام  هیبه تکم دتأای  ضمن  ها پرسشنامه   هیو زمان تکم  طیتیته به شرا

 .  بیدند ملتار پژوهش از اروج

 سپاسگزاری

 . شیدیم  یدادند  تشکر و قدردان یاریپژوهش  نیا یاه ما را در اترا یاسان  ی از تمام لهیوسنیبد

 مشارکت نویسندگان 

  ها  داده  یآمار  هتهلی  ها داده  یگردآور  شناسیروش   سازیما ی     یپژوهش در طراح  نیا  سندگانیهمه نی

 داشتند.  ی کسانینقش  یساز ییو ن ا یراستاریو    نییشپی

 تعارض منافع 
 و تعارض مناهع ندارد.  ی مال  یمقاله حام  نیا سندگان یبنا بر اظ ار نی

 منابع 
تییی اهراطی بر اسا  بینی طرحیاره معیارهای سرسلتانهوعی   . پیش 1397و نارال ی  بیتا. ه   احمدی  هاطمه.

- 616 :  48پیاپی    4ه12ااربردی.  شناسی  روانهرزند.  -باورهای غیرمنطقی والدین و الگیهای ارتکاطی والد

595 . 

  انتشارا :  ت ران.  دو   ناپ.  زناشییی  زندگی  سازی   غنی  آمیزش .  1390. هف  ب رامی   و    .   زاده   هاتهی    .ن  اولیاء 

 . دانژه
.ه باقر  ذاار   ثنایی  و  پایان1379براتی  طاهره.   و شیهر   متقابه زن  روابط  بر  زناشییی  تعارضا   تأثیر  نامه    . 

 اارشناسی ارشد مشاوره  دانشگاه آزاد اسالمی  واحد رودهن. 

 تعارضا  زناشییی ااهش در اشم مدیریت های م ار  آمیزش اثربلشی بررسی  .1387سلطانعلی.ه بشکار 

 مشاور اارشناسی ارشد نامه پایان باغمل .  ش رستان ااتالف حه شیراهای به شده داده ارتاا زوتین

 اهیاز نمران ش ید دانشگاه شناسی  روان و تربیتی علی  دانشکده اانیاده 

های دلکستگی  های شلایت و سک  بررسی رابطه ویژگی .  1395ب رامی  مهمید.  و اامرانی یالح  بلش علی. ه

 . 29-44 :  28ه7شناسی نظامی  . روانبا میزان هیجان ایاهی نیروهای عملیاتی
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 های دلکستگیسک   بین رابطه در شده ادراک هرزندپروری نقش .  1390پاادامن  ش ال.  و اانجانی  م دی. ه

 .  81-102 : 4ه1  شناسی اتتماعیدانشجییان. روان در گراییتمع  و

و  علیش ری   ریپیتدی   سرور.   ثابت   هاکاز  پیش 1395.  تعارض .  سک بینی  اسا   بر  زناشییی  های های 

امال  زوج و طرحیاره گرایی  دلکستگی   در  ناسازگار  دستاوردهای  های  بیش ر.  بالینی  شناسی  روانها ش ر 

 .  67-82 : 2ه2

  . مقیا  سنجش اانیاده وازدواج ت ران: انتشارا  بعوت. 1379ثنایی ذاار   باقر ه

باقری  هریکرز.  و پییامنش  تعار.    . 1398هاراسانی زاده  عاطاه.  پیر شریای  حمید.  رنجکری پیر  طاهره.  

والد ارتکاط  الگیهای  بین  رابطه  سااتاری  میانجیگری -الگیی  با  اولیه  ناسازگار  های  طرحیاره  و  هرزند 

 .  55- 76 : 49پیاپی  1ه13ااربردی. شناسی روانهای دلکستگی. سک  

 با   بلشندگی  و  نیرزگرایی  تمایزیاهتگی   علّی  رابطه .  1393. ه   سیدانی   و   .   هنرمند   م رابیزاده   .ا.   ساداتی 

 . 68-55 : 1ه2 اانیاده  روانشناسی. زناشییی تعارض واسطه با زناشییی دلزدگی 
ب کیدی  معایمه.ه و  بینی   .1400سراابی عکدالملکی  مریم.  دواانه ای هرد  هریده.   الگیی سااتاری پیش 

نظم   راهکردهای  و  هراشنااتی  باورهای  اسا   بر  زوتین  عاطای  گری طالق  میانجی  با  هیجانی  تییی 

 20- 1 : 2ه2اانیاده درمانی ااربردی   .هرسیدگی زناشییی در زنان متاهه
 . اثربلشی زوج درمانی گروهی راه 1394شاارمی  مهمد.  داورنیا  رضا.  زهرااار  ایانیش.  و طالئیان  رضیانه .ه 

 . 13-1 : 121ه12حه مهیر بر ب کید ایایت روابط زناشییی. مجله علی  پزشکی رازی  
مندی تنسی و  بلشی آمیزش رضایتمقایسه اثر . 1400. هج  حسنی .آ.  و     رمضانی.     گه پرور.     رسیلی

اانیاده درمانی  .های دارای نارضایتی تنسی رویکرد مسترز و تانسین بر سازگاری و تعارض زناشییی زوج

 123-103 : 2ه2  ااربردی 
 مشتاق   مراحعین  به  ام :  روابط  در  RFT  و  ACT .  1394. هج  ااپالن   و   . ک  مارته    .ی  استیار     .ج  داهه 

: ت ران  اول   ناپ.  م دی   رستمی   و  نادره  سعادتی   شکیه؛  نژاد نیابی :  ترتمه.  سالم  تع دا   حاظ  و  یمیمیت

  . 2015 ایلی  زبان به اثر ناپه  تنگه انتشارا 
 . اثربلشی اانیاده درمانی راهکردی ایتاه مد  1399ااشانی  هرح .هدربانی  سیدعلی.  هرازاد  پگاه.  و لطای  

 54- 68   1ه1بر تعارض های زناشییی. هالنامه اانیاده درمانی ااربردی  

دواانه  هران .   معایمه.  هرداییابینچی   ب کیدی   و  هریده.   زناشییی   الش .1399ه   رضایت  سااتاری  الگیی 

سک   و  براسا   دلکستگی  میانجی طرحیارههای  با  اولیه  ناسازگار  هیجانهای  هالنامه   .ایاهیگری 

 139-119 : 53پیاپی   1ه14شناسی ااربردی  روان
. هیابینچی  هران .  دواانه  ب کیدی  معایمه  و  الگیی سااتاری پیش 1399ای هرد  هریده.  بینی رضایت  ب . 

اسا  سک   بر  و ت ت زناشییی  دلکستگی  زنهای  در  زندگی  واسطه گیری  نقش  با  متاهه:  هیجان ان  ای 

 . 102-120 : 3ه1ایاهی. هالنامه اانیاده درمانی ااربردی  

ه   قنکری   و   .ا   شکری    .ه  لیاف   تعارض  بین  رابطه  در  زوتین  ارتکاطی  مدل ای  ای  واسطه  نقش .  1393. 

 . 18-3:  2 اانیاده  روانشناسی داتران  شده سازی برونی و سازی درونی مشکال  و زناشییی
 . الگیی سااتاری احساسا   1396پیر  اسماعیه.  و اسدزاده  حسن. ههاشمی  سعداله.  درتاج  هریکرز.  سعدی 

شییه  اسا   بر  گناه  و  واسطه شر   نقش  والدین:  هرزندپروری  سک های  دلکستگی.  ای  شناسی روانهای 

 . 475-493 : 44پیاپی  4ه11ااربردی  
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 . تدوین مدل  1395. ههرای  نیر علی.  و  معتمدی  عکداهلل.   س رابی  هرامرز.  اسکندری  حسین.   هادی  سعیده 

جی ایدانترلی و طرحیاره بینی تع د زناشییی بر اسا  سک  دلکستگی و متییرهای میانسااتاری پیش 

 . 38-60 : 2ه33درمانی. های ناسازگار اولیه در اهراد با روابط هرازناشییی عاطای. هرهن  مشاوره و روان
 . نقش طرحیاره های ناسازگار  یاا  شلایت و 1395ییسای  رحیم. ادهمیان  ال ا . عکدالمهمدی  اریم. ه

 : 3ه14ه عشم. مطالعا  اتتماعی روان شنااتی زنان   سک  دلکستگی در پیش بینی عالئم نشانگان ضرب

16-31 . 
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 سبک دلبستگي  پرسشنامه

اامالً 
 میاهم  میاهم 

نه  
ملالش 
 نه میاهم 

اامالً  ملالام
 ملالام

  سؤاالت 

 1 ایجاد ارتکاط با دیگران برایم آسان است. 4 3 2 1 0
 2 دهم اه به دیگران وابسته باشم.مشکه به اید  اتازه می 0 1 2 3 4
 3 در روابطم اغل  نگرانم اه طرف مقابه واقعاً دوستم نداشته باشد. 0 1 2 3 4
 4 ندارند.من دوست دار  به دیگران نزدی  شی   دیگران به اندازه من تمایه   0 1 2 3 4
 5 دوست دار  به دیگران متکی باشم. 4 3 2 1 0
 6 شی .از اینکه اسی به من نزدی  شید ناراحت نمی 0 1 2 3 4
 7 انم وقتی به دیگران احتیاج دار  هیچگاه در دستر  نیستند.هکر می 0 1 2 3 4
 8 از اینکه به مرد  نزدی  باشم راحت نیستم. 4 3 2 1 0
 9 روابطم اغل  نگرانم طرف مقابلم نلیاهد ارتکاطش را با من ادامه دهد.در  0 1 2 3 4
 10 ترسم اهراد احسا  دیگری داشته باشند.انم  میوقتی احساساتم بیان می 0 1 2 3 4
 11 پرسم آیا طرف مقابه واقعاً به من تیته دارد.در ارتکاطاتم اغل  از اید می 0 1 2 3 4
 12 تیانم با دیگران روابط دوستانه نزدی  برقرار انم.میبه راحتی  0 1 2 3 4
 13 شی .شید  عاکی میوقتی اسی ایلی با من یمیمی می 0 1 2 3 4
 14 ها در دستر  ایاهند بید.می دانم وقتی اه دیگران نیاز داشته باشم  آن 0 1 2 3 4
 15 من یدمه بزنند.ترسم به ایاهد به مرد  نزدی  شی  اما میدلم می 0 1 2 3 4
 16 انم اه مشکه است اه آد  به دیگران اامالً اعتماد اند.هکر می 4 3 2 1 0
 17 تر بشیند تا من احسا  راحتی انم.ایاهند با من یمیمی اغل  مرد  می 4 3 2 1 0
 18 مطمئن نیستم اه بتیانم به اهراد تکیه انم هنگا  نیاز در دستر  باشند. 4 3 2 1 0

***  

 نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ 
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 6 5 4 3 2 1 برایم می اهتد. باشداهاغل  اسی را نداشتم تاحمایتم اند و عمیقاً نگران اتااقاتی  1
 6 5 4 3 2 1 به طیر الی  اسی نکیده اه به من عاطاه  مهکت و یداقت نشان دهد. 2
 6 5 4 3 2 1 ی  این احسا  نکیده برای هردی  شلص ویژه به شمار بیایم.زندگاوقا در بیشتر  3
اغل  اوقا  اسی نکیده به در دل به من گیش دهد  یا احسا  و نیازهای مرا درک  4

 اند.
1 2 3 4 5 6 

دانم ااری را نگینه انجا  دهم  به ندر  اسی مرا نایهت و  ینموقتی اه  5
 ed اند.ی مراهنمایی 

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 انند.ترسم مرا ترک یمنین  ا وابستهمن به اهراد نزدی  اید  ایلی  6
 6 5 4 3 2 1 ها هستم.آن قدر به دیگران نیازمند  اه نگران از دست دادن آن  7
 6 5 4 3 2 1 نگرانم از اینکه اهرادی اه به من نزدیکند مرا ترک و رها انند. 8
یی  مأاند  یمانم اسی اه برایم م م است از من دوری یموقتی احسا   9

 شی .یم
1 2 3 4 5 6 

ها را از اید  می  برای اوقا  آنقدر نگران هستم اه مرد  مرا ترک انند اه آن 10
 ab رانم.

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 انند.یمانم مرد  از من سیدتییی یماحسا   11
انم باید درحضیر دیگران از اید  مهاهظت انم  نین به من آسی   یماحسا   12

 زنند.یم
1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 انند.یمدیگران دیر یا زود به من ایانت  13
 6 5 4 3 2 1 های دیگران سیء ظن شدید دار .یزه انگنسکت به  14
 ma 1 2 3 4 5 6 انم.یمهای ن انی مرد  هکر یزه انگمعمیتً به طیر تدی به  15
 6 5 4 3 2 1 انم ویله ناتیر اتتماا هستم.یمهکر  16



  134 |                                 (    حوزه زنان)مجموعه مقاالت     5شماره  |        3دوره  |        1401 زمستان |       فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 6 5 4 3 2 1 اساساً با بقیه ایلی هرق دار . 17
 6 5 4 3 2 1 تیانم به اسی تعلم ااطر داشته باشم  انسان گیشه گیری هستم.ینم 18
 6 5 4 3 2 1 .ا شده انم از مرد  بیگانه یماحسا   19
 si 1 2 3 4 5 6 انم بین اهراد گروه تایی ندار .یمهمیشه احسا   20
 6 5 4 3 2 1 مردان یا زنانی اه دوسشان دار   وقتی نقاط ضعش مرا بکینند دیگر دوستم ندارند. 21
 6 5 4 3 2 1 ی نزدی  برقرار اند.ارابطهاگر اسی واقعاً مرا بشناسند دوست ندارد با من  22
 6 5 4 3 2 1 لیاقت عشم  تیته و احترا  دیگران را ندار . 23
 6 5 4 3 2 1 انم هیچ ا  مرا دوست ندارد.یماحسا   24
اید  به دیگران نشان    بیش از آن ناپذیرهتنیم اه بتیانم هاتنکهدر بسیاری از  25

 ds دهم.
1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 تیانم انجا  دهم.ی نمتقریکاً هیچ ااری را به ایبی دیگران  26
 6 5 4 3 2 1 انم.یمشی  از درون احسا  بی ااایتی یموقتی به میهقیت نزدی   27
 6 5 4 3 2 1 ی شیلی و ااری از من تیاناترند.هاحیزه بیشتر مرد  در  28
 6 5 4 3 2 1 تیانم مانند اغل  مرد  در اارهایم با استعداد باشم.ینم 29
 fa 1 2 3 4 5 6 در اار یا تهایه  موه بقیه باهیش نیستم. 30
 6 5 4 3 2 1 بر بیایم. ا روزمره تیانم به تن ایی از پ  اارهای زندگی ینمانم یماحسا   31
 6 5 4 3 2 1 ی هستم.اوابستهانم در انجا  اارهای روزمره  آد  یمهکر  32
 6 5 4 3 2 1 هاقد عقه سلیم هستم. 33
 6 5 4 3 2 1 های روزمره  اعتماد ندار .یتمیقعی اید  در هاقضاو ایالً به  34
 di 1 2 3 4 5 6 تیانم به تن ایی گلیم اید  را از آب بیرون بکشم.ینمانم یماحسا   35
 6 5 4 3 2 1 ایاهد بیاتد.یمتیانم از شر این احسا  رها شی  اه اتااق بدی ینم 36
انم هر لهظه ممکن است ی  هاتعه طکیعی  تنایی  حقیقی یا یماحسا   37

 پزشکی اتااق بیاتد.
1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 ترسم میرد تمله قرار بگیر .یم 38
 6 5 4 3 2 1 از دست بدهم و بیچاره شی .ترسم تما  سرمایه اید را یم 39
اغل  نگرانم دنار سکته قلکی بشی   وقتی دتیه پزشکی امی برای این احتمال   40

 vh وتید دارد.
1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 دهند.یمقادر نیستم از والدینم تدا شی   ااری اه هم سن و سال ایم انجا   41
من و والدینم تمایه داریم اید را بیش از حد در مشکال  زندگی یکدیگر درگیر   42

 انیم.
1 2 3 4 5 6 

برای و الدینم سلت است بدون داشتن احسا  گناه  مسائه ااییی را از یکدیگر  43
 پن ان اتیم.

1 2 3 4 5 6 

تیانم ی  زندگی تداگانه ینمانند. یمانم انگار والدینم در من زندگی یماحسا   44
 داشته باشم.

1 2 3 4 5 6 

 eu 1 2 3 4 5 6 ی از والدین و همسر  ندار .اتداگانهانم اه هییت یماغل  احسا   45

 *** 

 پرسشنامه تعارضات زناشویي 
 ااوراً همیشه .شیدیمراهعه با همسر   رابطه من با اانیاده پدر و مادری او قطع م  هنگا      1

 
 هرگز بندر   گاهی 

 1 2 3 4 5 ی مالی تداگانه داریم.ها حسابمن و همسر        2

 1 2 3 4 5 .انمیمهمسر  هرااری از من بلیاهد هرامیش       3

 1 2 3 4 5 .میشیینمهنگا  دللیری من و همسر   هیچ ادا  برای رابطه تنسی پیش قد        4

 1 2 3 4 5 .میانی ممن و همسر  ات  ااری       5

 1 2 3 4 5 .شیدی هنگا  دللیری  رابطه من با اانیاده پدرو مادری اید  قطع م      6

 1 2 3 4 5 یا آنان  را برآورده انم.او هیا هرزندانم  حاضر  انتظارا  نامعقیل هرزند هبرای       7

 1 2 3 4 5 بدون اطالا همسر   برای اید پ  انداز شلای دار .      8

 1 2 3 4 5 .انمیمرا به اارهای دیگر مشییل   اید  وقتی همسر  از من تقاضایی دارد       9

 1 2 3 4 5 همسر  ارضا اننده نیست.  رابطه تنسی من با 10

 1 2 3 4 5 .انمیموقتی با همسر  مراهعه دار   اتاق یا اانه را ترک   11

 1 2 3 4 5 به تن ایی با اانیاده پدر و مادری اید و ایاهر و برادرانم رابطه دار .  12

 1 2 3 4 5 .انمی شلای اید م یهاملتلش یرف ایاسته یهادرآمد همسر  را به ب انه  13

 1 2 3 4 5 .انمیمتنکیه  ایاهدیمهمسر  را با ناقص انجا  دادن اارهایی اه ازمن   14

 1 2 3 4 5 .اندیهمسر  رابطه تنسی را به من تهمیه م   15
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 1 2 3 4 5 .انمیمهمسر  را به رهتارهای غیر ااالقی مت م   16

  برای حه ااتالها  اید با همسر   ام  ا ی مادراز اعضای اانیاده پدری و   17

 .ر یگیم

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 یا هرزندانم   اسرار همسر  را به من می گییند.هرزند ه  18

 1 2 3 4 5 .انندیبی احترامی م  اانیاده پدر و مادری همسر   به من 19

 1 2 3 4 5   ارج اانیاده  در هرییر  هآشتی یا دعیا  در ااتیار من است.20

 1 2 3 4 5 .دهمی  همسر  را با بی نظمی و نامرت  بیدن  آزار م21

 1 2 3 4 5 و ناسزا می گییم. زنمیم  هریاد انمیموقتی با همسر  دعیا   22

اانیاده پدر و مادری من  همسر  را با دیگران مقایسه و به حال من دلسیزی    23

 .انندیم

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 هرزند یا هرزندانم یکی از عیامه م م حاظ و تداو  رابطه زناشییی من هستند.  24

 1 2 3 4 5 دوست یا دوستانم در تریان ااتالف من و همسر  هستند.  25

 1 2 3 4 5 .میانیهمسر  با مشارات و تیاهم یکدیگر پیل و درآمد اانیاده را ارج م  من و 26

 1 2 3 4 5 .رودیسر م شیهاا  از همسر  و ایاستهحییله  27

 1 2 3 4 5 هنگا  دعیا  تن ا رابطه من با همسر  رابطه تنسی است.  28

 1 2 3 4 5 .انمیم هنگا  نزاا  از همسر  درایاست طالق   29

 1 2 3 4 5 .اندازندیمرا به گردن همسر   هاگناه اانیاده پدری و مادری من  تما    30

 1 2 3 4 5 .انندیمهنگا  دعیا بین من و همسر   هرزند یا هرزندانم از من حمایت   31

 1 2 3 4 5 همسر  از دیگران پیل قرض انم. یهایحاضر نیستم برای بده  32

 1 2 3 4 5 .شیدیمهنگا  دعیا  رابطه تنسی من و همسر  قطع   33

 1 2 3 4 5 .بر یمبا وتید داشتن همسر  از تن ایی رنح   34

 1 2 3 4 5 .اندیمهمسر  در حضیر اانیاده پدری و مادری اید   مرا تهقیر    35

و نیاز به مراقکت   شیدیمهنگا  مراهعه من و همسر   یکی از هرزندانم زیاد مریض   36

 دارد.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .انمیمرا در مقابه سایرین تهقیر  اشاانیاده همسر  و   37

 1 2 3 4 5 .ر یگیمپیل  هاآن و یا از  دهمیمبدون اطالا همسر   به والدین اید پیل    38

 1 2 3 4 5 .اندیاید  بی عالقه م یهاتیدعیا با همسر   مرا نسکت به هعال  39

 1 2 3 4 5 .انمیمی م مانی اه با حضیر اانیاده همسر  باشد  ملالات هابرنامهباآن دسته از   40

 1 2 3 4 5 .شی ی  هنگا  دعیا با همسر  نسکت به غذا بی اشت ا م41

 1 2 3 4 5 .شیدی  در هنگا  دعیا با همسر   رابطه من و او با دوستان مشترامان قطع م42
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Predicting marital conflicts based on women's 

attachment styles on the verge of divorce: The 

mediating role of early maladaptive schemas 
 

Effat. Adlparvar 1*, Iraj. Safaeirad 2, Nasrollah. Erfani 3 & Hooshang. Jadidi 3 
 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to develop a causal model of marital conflict 

based on attachment styles with the mediating role of early maladaptive 

schemas in women on the verge of divorce. Research Method: This research is 

a multivariate correlation study in terms of applied purpose and descriptive data 

collection. However, in order to finally present the results in a model, structural 

equations have been used. The statistical population of this study includes all 

women with marital conflicts on the verge of divorce in Tehran who in 1391 

referred to family counseling centers in the third district of Tehran. The 

sampling method used in this study is available (targeted) cluster sampling, 

which is randomly selected from different urban areas of an area, then selected 

from counseling centers in that area. Data: Marital Conflict Questionnaire, 

Barati and Sanaei, Hazen and Shaver Attachment Styles Questionnaire and 

Young Young Early Incompatible Schemas were used. Results: The results 

showed that there is a positive and significant relationship between early 

maladaptive schemas in the field of cut and exclusion, self-regulation and 

impaired function, impaired constraints, excessive ringing and inhibition with 

marital conflicts; The results also showed that there is a positive and significant 

relationship between avoidant / ambivalent insecure attachment styles and early 

maladaptive schemas in the field of cut and rejection, impaired autonomy and 

function, impaired constraints, excessive ringing and inhibition; But there is a 

negative relationship between secure attachment style and early maladaptive 

schemas. Conclusion: The results show that the design of a suitable structural 

model for predicting marital conflicts based on attachment styles and the 

mediating role of early maladaptive schemas in women on the verge of divorce 

is consistent with the theoretical model and has a good fit. 

Keywords: Marital Conflicts, attachment styles, maladaptive schemas, divorce. 
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