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Abstract: One of the most important factors affecting marital satisfaction is early childhood experiences with parents.
These experiences have an important role in developing attachment and early maladaptive schemas. The present
study was performed to investigate the mediating role of early maladaptive schemas in relationship between
attachment styles and marital satisfaction. A total of 333 participants (194 women and 139 men) completed the
Hazan and Shaver's Adult Attachment Questionnaire (AAQ), Young Schema Questionnaire (YSQ) and Enriching and
Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness (ENRICH). The results showed that there is no
significant relationship between avoidant-attachment style and marital satisfaction, but marital satisfaction had
significant positive relationship with secure attachment style and significant negative relationship with ambivalent-
attachment style. Also, the early maladaptive schemas mediate these relationships. Based on the results of the present
study it can be concluded that individuals who have more secure attachment style develop more positive concept of
self, as the result, they have less maladaptive schemas. So they follow more adaptive behaviors and less maladaptive
behaviors in their marital relationships, therefore they will experience more marital satisfaction. In contrast, the
individuals who have more insecure and ambivalent attachment style have more negative concept of self, therefore
they own more maladaptive schemas about self, hence more maladaptive behaviors and less marital satisfaction.
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این تجارب در شکلگیري دلبستگی و است. در دوران کودکی فرد با والدین بر رضایت زناشویی، تجارب اولیه چکیده: یکی از عوامل مهم موثر
روانسازههاي ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهاي دلبستگی و  روانسازههاي ناسازگار اولیه تاثیر بهسزایی دارند. در این پژوهش نقش واسطهاي
،(AAQ) به پرسشنامههاي سبک دلبستگی بزرگساالن مرد) 139 زن، 194) نفر زناشویی مورد مطالعه قرار گرفت. بهاین منظور 333 رضایت

بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت  در نتایج بهدست آمده پاسخ دادند. (ENRICH) انریچ و رضایت زناشویی (YSQ) روانسازههاي یانگ
یافت نشد در حالیکه رضایت زناشویی با دلبستگی ایمن همبستگی مثبت معنادار و با دلبستگی دوسوگرا  زناشویی همبستگی معنادار
بر اساس یافتههاي این پژوهش  داشت. واسطهاي متغیر روانسازههاي ناسازگار اولیه در این ارتباط نقش همبستگی منفی معنادار داشت و
روانسازههاي  دلیل و به دارند از خود و دیگران مثبتتري که برداشت احتماال به این دلیل سبک دلبستگی ایمن با افراد میتوان نتیجه گرفت
در  و در نتیجه رضایت زناشویی بیشتري را تجربه خواهند کرد. نشان میدهند در روابط زناشویی بیشتري ناسازگار کمتر، رفتارهاي سازگارانه
به تبع آن  و هستند، خود روانسازههاي ناسازگار بیشتري در مورد از خود و منفی تصویري داراي با سبک دلبستگی دوسوگرا، افراد مقابل،

را در پی دارد.  رضایت زناشویی کمتر رفتارهاي ناسازگارانه بیشتري نشان میدهند که
لیدياژه ناسازگار اولیه، رضایت زناشوییاي کو روانسازه دلبستگی، سبک : ه
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مقدمه
ترین رابطه ترین و اساسیعنوان مهمبه1رابطه زناشویی

اي را براي بنا را ساختار اولیهتوصیف شده است، زییانسان
نهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم

هاي حیاتی یکی از جنبه). 1994هالمن، الرسون و(سازدمی
یک سیستم زناشویی، رضایتی است که همسران در رابطه 

تانیگوچی، فریمن، تیلور و (کنند خویش احساس و تجربه می
نتیجه یکی از اهداف اصلی تحقیقات رد. )2006ملکارن،

ت که بر درباره روابط بین زوجین، مشخص کردن عواملی اس
نیا و آیکس، ارچ(گذارد ثیر میبین زوجین تاتکیفیت تعامال

، تجارب 2ر بر رضایت زناشوییعوامل مهم موثیکی از ). 2007
هیجانی فرد با والدین خود در دوران رابطهفرد و یا نوع اولیه

. )1391، ، فهیمی، اکبري و امیريبیرامی(است ودکیک
براي توضیح رابطه عاطفی بین نوزاد اساسا 3نظریه دلبستگی

معتقد)1984(و مراقب اولیه طراحی شده است، اما بالبی
تجارب افراد در طول زندگی ی دردلبستگی عامل مهمبود 
روابط دلبستگی نقش قدرتمندي در ويطبق باور . است

ورشیهازن و به عقیده. عاطفی بزرگساالن داردزندگی 
دهی دلبستگی جهت شکل4کاريدرونهاي مدل، )1987(

روابط نزدیک، در طول زندگی ادامه فرد دررفتارهاي
تا ،کنندطور که افراد روابط جدید ایجاد میهمان. یابندمی

طور هشان راجع به اینکه دیگران چحدي بر انتظارات قبلی
ها کنند و چه احساسی نسبت به آنمیها رفتارآننسبت به 

کنند و از این الگوها براي تفسیر اهداف و دارند، تکیه می
). 2000، شیورلی و افر(کنند مقاصد همسرانشان استفاده می

هاي تجربی، کیدات نظریه دلبستگی، نتایج پژوهشعالوه بر تا
ار و رضایت زناشویی را معناد5ارتباط بین سبک دلبستگی

، ؛ مؤمن زاده1379مظاهري، ؛ 1386حمیدي، (دانند می
) 1393(مهر و همکاران خجسته).1384مظاهري و حیدري، 

، از 6هاي دلبستگی دوسوگرابیان کردند که زنان با سبک
آورند وجود میطرفی زمینه درگیري و تعارض با همسر را به

ل بههاي حل مساله ندارند تا بتوانند مشکو از طرفی مهارت
ها جلوگیري وجود آمده را حل و از ادامه تعارض و درگیري

1. marital relationship
2. marital satisfaction
3. attachment theory
4. working models
5. attachment style
6. ambivalent

در پژوهشی ابراز داشتند ) 2003(استاکرت و برسیک . کنند
کنندگان داراي سبک رضایت ارتباطی گزارش شده در شرکت

هاي داراي سبک دلبستگی ، بیش از گروه7دلبستگی ایمن
طی پژوهشی نشان داد ) 1386(حمیدي.است8ناایمن

رضایتازهاي دلبستگی ایمن،هل با سبکنشجویان متادا
زناشویی زناشویی باالتري برخوردارند و میزان رضایت

و 9ایمن اجتنابیهاي دلبستگی نادانشجویانی که از سبک
کمتر از افراد وردار بودند نیز، به طور معناداردوسوگرا برخ

که توسط پژوهشیدر. داراي سبک دلبستگی ایمن بود
اي هسبکبین انجام شد،) 1384(و همکارانن زاده مؤم

؛دست آمدهدلبستگی و سازگاري زناشویی روابط معناداري ب
اي که سبک دلبستگی ایمن با سازگاري زناشویی گونهبه

هاي دلبستگی اجتنابی و داراي رابطه مثبت و معنادار و سبک
ر دوسوگرا با سازگاري زناشویی داراي رابطه منفی و معنادا

بین رابطه قوي و مهمی که نشان داد) 1379(مظاهري . بود
هاي دلبستگی زن سبک دلبستگی خصوصا جفت شدن سبک

گاري زناشویی وجود و شوهر با یکدیگر، ساختار خانواده و ساز
اهمیت دلبستگی زوجین به دهندهکه نشانبه نحوي؛دارد

. ابط خانوادگی استگیري رولفه مهم در شکلعنوان مو
هاي تمایز واضح و آشکاري را بین زوج،یهاي پژوهشادهد

ند که در نکو چنین پیشنهاد میاندایمن و ناایمن نشان داده
ترین و سازگاري زناشویی، زوجین ناایمن، ضعیفزمینه
هاي ایمن، باالترین سازگاري را ترین سازگاري و زوجپایین

سبک رسدنظر میبنابر مقدمات ذکر شده به.دهندنشان می
ثر است و یکی از موضوعات دلبستگی بر رضایت زناشویی مو

پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه بین این دو متغیراست؛ اما 
آیا رابطه بین دلبستگی و رضایت زناشویی، یک رابطه 

هایی که در ادامه ذکر خواهد شد، این مستقیم است؟ یافته
ي ناسازگار هاروانسازهکند که ممکن است فرض را تقویت می

داشته ايواسطهبین این دو متغیر، نقش در رابطه10اولیه
.باشند

در ثیر الگوهاي دلبستگی بزرگساالنتارسدبه نظر می
ی، حاصل روابط زناشویکنترل روابط اجتماعی و خصوصا

ها، از آنجا که این مدل؛است"هاي درونکاريمدل"فعالیت

7. secure attachment style
8. insecure attachment style
9. avoidant
10. early maladaptive schemas
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ن انتظار داشت که توامیهیجانی هستند-مفهومی شناختی
هاي روانسازهشناختی چون یمهوروابط معناداري بین مف

ناسازگار اولیه و الگوهاي دلبستگی بزرگساالن وجود داشته 
نوزادان، ضمن دركکهداشتابراز) 1984(البی ب.باشد

را 1درونی دلبستگیهايبازنماییبا مراقبان،تجربیات خود
این .نمایندایجاد میطروابدردیگرانوخودشاندرباره

راآیندهروابطمورددرفرد انتظاراتدلبستگی،هايبازنمایی
ارزیابیها، باورهايروانسازهدیگر، سوياز. دهندمیشکل

بیانچنین. شوندمیشاملرادیگرانوخودمورددرگرایانه
عنوانبهتوانندمیدلبستگیهايکه بازنماییاست شده

ویردن، (شوندسازيمفهومروابط،برايشناختیهايروانسازه
ریشه تحولی ). 2008،جو لیورسیوکالوپیترز، بري، بار

ر دوران کودکی هاي ناسازگار اولیه در تجارب ناگواروانسازه
اسی به دلیل ارضا نشدن نیازهاي هیجانی اسنهفته است و

یکی از این نیازهاي هیجانی آیند،دوران کودکی به وجود می
ساسی نیاز به دلبستگی ایمن به دیگران است که شامل نیاز ا
، یانگ(شودمی5و پذیرش4، محبت3، ثبات2ه امنیتب

).2003/1386،کلوسکو و ویشار
ها موجب سوگیري در تفسیرهاي ما از رویدادها روانسازه

فردي شناسی روابط بینها در آسیبگیريشوند و این سومی
هاي هاي تحریف شده، گمانهرشها، نگبه صورت سوء تفاهم

بینانه خود را هاي غیر واقعها و چشم داشتهدفنادرست،
آریتی و . )2008، و جینپاسکال، کرستین(دهند نشان می
هاي ناسازگار اولیه اثر روانسازهدریافتند که ) 1980(بمپوراد 

هاي انجام شده درپژوهش. منفی بر رضایت زناشویی دارند
ها و رضایت زناشویی نشان روانسازهرابطه هایران در زمین

هاي ناسازگار با رضایت زناشویی روانسازهدادند که میان 
رابطه 6و صمیمیت زناشویی) 1384اندوز و حمیدپور، (

ذوالفقاري، فاتحی زاده و عابدي، (معکوس وجود دارد 
د در هر نشان دانیز) 1388(پرور نتایج پژوهش نیک). 1387

اضی طالق و غیر متقاضی طالق، حوزه دو نمونه متق
. رابطه منفی معناداري با رضایت زناشویی دارد7طرد/بریدگی

1. attachment internal representation
2. safety
3. stability
4. nurturance
5. acceptance
6. marital intimacy
7. disconnection and rejection

هاي ناسازگار اولیه روانسازهد کنمقدمات ذکر شده بیان می
هاي دلبستگی و رضایت زناشویی،طور جداگانه با سبکبه

ه این ؛ این پژوهش به دنبال پاسخ بداراي همبستگی هستند
هاي دلبستگی و که آیا در رابطه بین سبکودکلی بال سو

هاي ناسازگار اولیه داراي نقش روانسازهرضایت زناشویی، 
سواالت این است؟چه اندازه این نقش وهستند؟ايواسطه

هاي ناسازگار روانسازهآیا )1: پژوهش به تفکیک عبارتند از
دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی اولیه در ارتباط بین سبک

هاي ناسازگار اولیه در روانسازهآیا ) 2دارد؟ايواسطهنقش 
دلبستگی اجتنابی و رضایت زناشویی نقش ارتباط بین سبک

هاي ناسازگار اولیه در ارتباط روانسازهآیا )3دارد؟ايواسطه
دلبستگی دوسوگرا و رضایت زناشویی نقش بین سبک

دارد؟ايواسطه

روش
وش اجراي پژوهشجامعه آماري، نمونه و ر

هل شهر ري این پژوهش شامل کلیه افراد متاجامعه آما
عبارت هاي ورود به پژوهشمالك. بود1393ن در سال تهرا

حداقل دیپلم، سکونت در تهران، داشتن تحصیالت:بودند از
زندگی با و ،ازدواج اول، رسمی و دائمیبودن در(هل تا

تبی شرکت در نامه ک، پرکردن رضایت)همسر در یک خانه
تعداد.سال60تا 18پژوهش و قرار داشتن در محدوده سنی 

گیري در روش نمونهبه عنوان گروه نمونه بهفرد متاهل435
ها، منازل، از قبیل دانشگاهی هایبا مراجعه به مکانودسترس

نامه و پس از پر کردن رضایتشدندها انتخاب پاركو ادارات
. ها پاسخ دادندشنامهاالت پرسسوکتبی شرکت در پژوهش به

بیتصادفی ودهی پاسخ،هاي خروجكکه مالآنبا توجه به
هر هايپرسشدرصد از 10پاسخ گذاشتن بیش از 

فاقد اعتبار تشخیص داده پرسشنامه102،بودپرسشنامه
با پرسشنامه333و از مطالعه حذف شدند و در نهایت ندشد

مورد تجزیه توسط بارون و کنیاستفاده از مراحل ذکر شده 
و زن 194شاملنمونه مورد مطالعه .و تحلیل قرار گرفت

میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش.بودمرد139
از میان شرکت .بود92/8انحراف استاندارد با سال36/35

داراي سبک ) نفر187(درصد 2/56در پژوهشکنندگان
سبک دلبستگی داراي ) رنف95(درصد 5/28،دلبستگی ایمن
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دلبستگی داراي سبک) نفر51(درصد 3/15و اجتنابی
. دبودندوسوگرا 

ابزارسنجش
در این پژوهش . پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

جهت سنجش رضایت زناشویی از فرم بلند پرسشنامه رضایت 

، 4شخصیتیلمسای،3ایت زناشوییرض،2تحریف آرمانی
هاي فعالیت،7مدیریت مالی، 6، حل تعارض5ارتباط زناشویی

فرزندان و ،9جنسیرابطه، 8هاي اوقات فراغتفعالیت
هاي مساوات ، نقش11خانواده ودوستان،10پروريفرزند
؛ به نقل از 1373(سلیمانیان .13گیري عقیدتیهتج،12طلبی

براي فرم کوتاه آزمون رااین 14همسانی درونی) 1379ثنایی، 
در پژوهشی دیگر، . محاسبه و گزارش کرده است95/0

با روش) 1379؛ به نقل از ثنایی، 1376(مهدویان 

1. Enriching and Nurturing Relationship Issues,
Communication and Happiness (ENRICH)
2. idealistic distortion
3. marital satisfaction
4. personality issues
5. communication
6. conflict resolution
7. financial management
8. leisure activities
9. sexual relationship
10. children and parenting
11. family and friends
12. equalitarian roles
13. religious orientation
14. internal consistency
15. test-retest
16. reliability
17. family satisfaction

که نشانه استگزارش شده41/0تا 32/0بین 18از زندگی
کلیه.)1379ثنایی، به نقل از (آن است 19روایی سازه

هاي راضی و ناراضی را هاي پرسشنامه انریچ زوجمقیاسزیر
شنامه از روایی دهد که پرسمیکند و این نشان میمتمایز 
).1379ثنایی، (خوبی برخوردار است 20مالکی

در پژوهش .پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگساالن
هاي دلبستگی از پرسشنامه منظور سنجش سبکحاضر به

)1987،شیورهازن و ؛ AAQ(21بزرگساالنسبک دلبستگی
بر دهی است که این آزمون ابزاري خودگزارش. استفاده شد

ایمن، (22ورثسایندلبستگی سه گانههايمبناي سبک
، شیورو و یمولوبارت(طراحی شده است ) اجتنابی و دوسوگرا

حاوي سه عبارت توصیفی از ،گیرياندازهاین ابزار ). 1998
نزدیکی و صمیمیت در روابط است هاي فرد دربارهاحساس

.هاي دلبستگی اشاره داردی از سبکها به یککه هر کدام از آن
شود تا کاربردپذیري هر یک از دهندگان خواسته میاز پاسخ
گانه را در مورد خودشان روي یک مقیاس هاي سهتوصیف
باید کنندگانشرکتچنین هم.نشان دهندايدرجه7لیکرت 

ها را در روابط ها را که بهتر از همه، احساس آنیکی از توصیف
وبالدوین.کند، انتخاب کنندنزدیک و صمیمانه وصف می

این 23روایی،67/0نامه را کلی این پرسشپایایی) 1995(فهر
جتنابی و هاي ایمن، اضرایب آلفاي سبکو 7/0پرسشنامه را 

. ندگزارش کرد32/0و 80/0،57/0ترتیب بهرادوسوگرا
یک ماه همبستگی آزمون مجدد را بعد از) 1380(پاکدامن 

و 56/0براي دلبستگی اجتنابی،36/0براي دلبستگی ایمن 
.گزارش کرده است72/0براي دلبستگی اضطرابی دوسوگرا 

در پژوهش حاضر .هاي یانگروانسازهپرسشنامه 
هاي ناسازگار اولیه، از روانسازههاي منظور سنجش حوزهبه

پایایی به فاصله یک هفته، پرسشنامه را براي 16بازآزمایی15
به کل نمونه 0/94 و براي 0/94 و براي زنان مردان 0/93

دست آورد. ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاسهاي 
و با مقیاسهاي رضایت  تا 0/60 از 0/41 رضایت خانوادگی17،

(YSQ؛ یانگ و براون،  یانگ24 فرم کوتاه پرسشنامه روانسازه
استفاده شده است. شکل کوتاه پرسشنامه  (1999
ناسازگار  روانسازه براي اندازهگیري 15 روانسازههاي یانگ25
سوال  داراي 75 و اولیه بر اساس فرم اصلی تهیه شده است

18. life satisfaction
19. construct validity
20. criterion validity
21. adult attachment questionnaire (AAQ)
22. Ainsworth, M.
23.validity
24. Young schema questionnaire (YSQ)
25. Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF)

زیرمقیاس است:  بیشتر است. این پرسشنامه شامل 12

(ENRICH؛ فاورز و اولسون، 1989) زناشویی انریچ1
سوال دارد و براي هر یک از  استفاده شد. این پرسشنامه 115
گزینه منظور شده است. سواالت این مقیاس روي  سوالها 5
تا 4 تا خیلی کم و 0 از خیلی زیاد طیف پنج درجهاي لیکرت
نمره گذاري میشوند. نمره باالتر نشانه رضایت زناشویی 
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1جدول
و رضایت زناشوییي ناسازگار اولیههاروانسازهدلبستگی، هاي سبککنندگان دررات شرکتمیانگین و انحراف استاندارد نم

MSDبیشترینکمترینمتغیر

062.502.005دلبستگی اجتنابی
061.861.741دلبستگی دوسوگرا

063.481.760دلبستگی ایمن
46333162.8839.80اولیههاي ناسازگارروانسازه

126389284.8146.2رضایت زناشویی

2جدول 
ها، دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی، روانسازهضرایب همبستگی بین متغیرهاي رضایت زناشویی

12345متغیر
1رضایت زناشویی1
1-0.353**هاروانسازه2

ضرایب همبستگی بین متغیرهاي رضایت  جدول 2
و سبکهاي دلبستگی  ناسازگار اولیه زناشویی، روانسازههاي
بررسی  جهت میدهد. نشان را اجتنابی و ایمن، دوسوگرا
تمامی  گرفتن نظر با در پژوهش سوالهاي از هرکدام

دادههاي  ماهاالنوبیس11 و فاصله پژوهشی متغیرهاي سوال
و از نمونه خارج  تشخیص داده شدند پرت چند متغیره12
تا 4 شدند؛ بسته به متغیرهاي سوالهاي پژوهش بین 0

عنوان داده پرت تشخیص داده شدند. نمونه به

11. mahalonobis
12. multivariate outliers

از 1 لیکرت درجهاي هر سوال روي یک مقیاس 6 است.
درست) نمرهگذاري میشود. هر  (کامال غلط) تا 6 (کامال
پنج سوال سنجیده میشود. در این  به وسیله روانسازه
روانسازههاي  نشاندهنده وجود پرسشنامه، نمره باالتر
شامل بریدگی  حوزه را در قالب 5 که آنها ناسازگار اولیه است
و طرد، خودمختاري و عملکرد مختل1، محدودیتهاي 
مختل2، دیگر جهتمندي3، گوش به زنگی بیش از حد و 
(2007)، لی،  پژوهشهاي اویی و بارانف5 میسنجد. بازداري4
 ،(2006) واندربرگ7 (1999)، ریجکبور و تیلور و دان6
صدوقی، وفایی طباطبایی، اصفهانیان (1386)، آهی، 
سازه آن  و روایی محمديفر و بشارت (1386) ساختار عاملی8
(به نقل از یوسفی، اعتمادي، بهرامی، احمدي را تایید کردهاند
(1387) و همکـاران ذوالفقـاري و فـاتـحـیزاده، 1389الف).

اجرا  زوج یانگ را روي 70 فرم کوتاه پرسشنامه روانسازه
در پژوهش آنها ضریب همسانی درونی پرسشنامه از  کردند؛
طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 
و عملکرد  بریدگی و طرد 0/91، خودمختاري براي و 0/94
مختل 0/90، محدودیتهاي مختل 0/73، دیگرجهتمندي 
به دست  و گوش به زنگی بیش از حد و بازداري 0/78 0/67

آمد.

یافتهها
روانسازهها،  در شرکتکنندگان نمرات توصیفی شاخصهاي
رضایت زناشویی و سبکهاي دلبستگی اجتنابی، دوسوگرا و 

شده است. ارایه ایمن در جدول 1

1. impaired autonomy and performance
2. impaired limits
3. other directedness
4. overvigilance and inhibition
5. Oei, T. P. S., & Baranoff, J.
6. Lee, C. W., & Taylor, G., & Dunn, J.
7. Rijkeboer, M. M., & VandenBerrgh, H.
8. factor structure
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01/0**p <05/0*p <

زگار اولیه در هاي ناساروانسازهايدر خصوص نقش واسطه
، ازدلبستگی ایمن و رضایت زناشوییکارتباط بین سب

، سبک دلبستگی ایمنمتغیر 3همبستگی بینیی که جانآ
، گام چهارم بارون و بودها معنادار روانسازهو رضایت زناشویی

سبک دلبستگی (در این مرحله متغیر مستقل. دشاجرا کنی
هر کدام )ناسازگار اولیهي هاروانسازه(ايواسطهو )ایمن
رضایت (بین متغیر وابسته عنوان متغیر پیشبار بهیک

ه دشارایه 3نتایج در جدول . شدندرسی وارد بر) زناشویی
شود وقتی متغیر مشاهده می3طور که در جدول همان. است

روانسازه(اي و متغیر واسطه) دلبستگی ایمن(مستقل 
بینی متغیر وابسته براي پیشبه طور همزمان ) ناسازگار اولیه

مسیر معنادار βروند، ضریب به کار می) رضایت زناشویی(
سابق بین متغیرهاي مستقل و وابسته به طور محسوسی 

هاي روانسازهاین بدان معناست که . کاهش داشته است
در ارتباط بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت اولیهناسازگار

آیا در پاسخ به این که اما . اي دارندزناشویی نقش واسطه
هاي ناسازگار اولیه در این ارتباط روانسازهاي نقش واسطه

و ) ضریب رگرسیون(βمعنادار است؟ وقتی با استفاده از 
اي و متغیر واسطه- متغیر مستقل(انحراف استاندارد دو مسیر 

و استفاده از فرمول سوبل ) متغیر وابسته- ايمتغیر واسطه
:دست آمدبهنتایج زیر شدسوال بررسی تست، پاسخ این 

417/2 =t،015/0 =p-value .که نمره با توجه به اینt

توان گفت در گیرد میقرار می96/1خارج از محدوده 
هاي ناسازگار اولیه در ارتباط روانسازه01/0سطح معناداري 

اي بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی نقش واسطه
. ارندد

3جدول 
)متغیر مالك(و رضایت زناشویی ) بینمتغیرهاي پیش(ناسازگار اولیه هايروانسازهرگرسیون بین دلبستگی ایمن و 

Bخطاي استانداردβtمعناداري
802/3422/1146/0674/2008/0دلبستگی ایمن
دلبستگی ایمن

ناسازگارهايروانسازه
559/2355/1098/0888/1060/0
409/0 -064/0335/0 -422/6-000/0

رضایت زناشویی: متغیر مالك

رابطه بین متغیرهاي سبک دلبستگی ایمن، 1در شکل 
هاي ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی مشاهده روانسازه

هاي ناسازگار اولیه روانسازهاي در مورد نقش واسطه.شودمی
و رضایت زناشویی دلبستگی اجتنابیدر ارتباط بین سبک

همبستگی بین رضایت زناشوییدهدنتایج پژوهش نشان می
معنادار ) متغیر مستقل(و دلبستگی اجتنابی) متغیر وابسته(

در این مورد هاي بارون و کنی فرضبنابراین پیش. نیست
بنابراین از . توان گام چهارم را اجرا نمودو نمیکندصدق نمی

دلبستگی اجتنابی و رضایت کآنجایی که همبستگی بین سب
ي هاروانسازهايتوان نقش واسطهدار نیست، نمیمعنازناشویی

.را در آن بررسی نمودناسازگار اولیه

2ادامه جدول 
1- 0.120*0.130*دلبستگی ایمن3
1-0.3020.040**-0.22**دلبستگی دوسوگرا4
0.1761**-0.204**0.260**-0.072دلبستگی اجتنابی5
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ناسازگار اولیه در هاينسازهروااي واسطهدر خصوص نقش 
با ، دلبستگی دوسوگرا و رضایت زناشوییبین سبکرابطه

متغیر مستقل، 3توجه به معناداري همبستگی بین هر 
گام چهارم بارون و کنی اجرا ،)3جدول(ايواسطهوابسته و 

بار هر کدام یکايواسطهدر این مرحله متغیر مستقل و . شد
وارد ) رضایت زناشویی(ین متغیر وابسته بعنوان متغیر پیشبه
پس از .ه شده استارای4در جدولنتایج . دشدنررسی ب

عنوان بار بهاي هر کدام یکمتغیر مستقل و واسطهکهآن
وارد ) رضایت زناشویی(بین متغیر وابسته متغیر پیش

مسیر معنادار سابق بین متغیرهاي βرگرسیون شدند، ضریب 
این به آن . طور محسوسی کاهش یافتبهمستقل و وابسته 

در ارتباط بین اولیههاي ناسازگارروانسازهمعنا است که 

اي زناشویی نقش واسطهسبک دلبستگی ایمن و رضایت
هاي ناسازگار اولیه در روانسازهاي آیا نقش واسطهدارند اما

) ضریب رگرسیون(βاین ارتباط معنادار است؟ با استفاده از 
اي متغیر واسطه- متغیر مستقل(استاندارد دو مسیر و انحراف

و استفاده از فرمول سوبل ) متغیر وابسته-ايو متغیر واسطه
به دست شد و نتایج زیر سوال پرداخته به پاسخ اینتست، 

بنابراین با توجه به . t ،0001/0 =p-value= 9722/3:دآم
توان گیرد میقرار می96/1خارج از محدوده tاینکه نمره 

هاي ناسازگار اولیه در ارتباط بین سبک روانسازهگفت 
و رضایت زناشویی به طور معنادار نقش دوسوگرا دلبستگی 

.اي داردواسطه

4جدول 
)متغیر مالك(و رضایت زناشویی) بینمتغیرهاي پیش(ناسازگار اولیه روانسازهرگرسیون بین دلبستگی دوسوگرا و 
Bاي استانداردخطβtمعناداري

000/0- 810/3-433/1206/0-461/5دلبستگی دوسوگرا
دلبستگی دوسوگرا

هاي ناسازگارروانسازه
057/3 -414/1115/0 -162/2-031/0
394/0 -064/0328/0 -152/6-000/0

رضایت زناشویی: متغیر مالك

.دهدرا نشان میزناشویی سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت،اولیهازگار هاي ناسروانسازهروابط بین سه متغیر 2شکل

بین سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت زناشوییدر رابطههاي ناسازگار اولیه روانسازهايواسطهنقش .2شکل 

دلبستگی ایمن رضایت زناشویی

هاي ناسازگار اولیهروانسازه

دلبستگی دوسوگرا رضایت زناشویی

لیههاي ناسازگار اوروانسازه

 1 نقش واسطهاي روانسازههاي ناسازگار اولیه در ارتباط بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشوییشکل .
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بحث
هاي ناسازگار اولیه روانسازهايواسطهنقش حاضر پژوهش

زناشویی و سه سبک دلبستگی ایمن، در ارتباط بین رضایت
هاي این یافتهدر .ددارار دوسوگرا و اجتنابی را مورد بررسی ق

بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی پژوهش
ناشویی که رضایت زبستگی معناداري یافت نشد در حالیهم

همبستگی به ترتیب هاي دلبستگی ایمن و دوسوگرا با سبک
هاي ناسازگار روانسازهو متغیر شت دار دامعنانفیمو مثبت

. کردایفا میايواسطهاولیه در این ارتباط نقش 
معنادار بین سبک دلبستگی ایمن و دوسوگرا با رابطه

است متعدديهايرضایت زناشویی همسو با نتایج پژوهش
هاي دلبستگی و رضایت زناشویی را که رابطه بین سبک

؛ بیرامی و 1391بشارت؛ 2004بانز، (اند بررسی کرده
؛ فینی،1990سیمپسون، ؛1386؛ حمیدي، 1391همکاران،

، ه و همکارانزادمومن؛1379مظاهري، ؛1994، نولر و کاالن
دیگرانوخودبه،ایمندلبستگیسبک دارايافراد. )1384
ارتباطاتازکنند،میبرقراررابطهآسانیبهدارند،اعتماد

ثباتداراينیستند،طرد شدننگرانبرند،یملذتخود
وداردوجودرفاقتوصداقتلذت،روابطشاندرهستند،

وبارتولومیو(دارنداحساس ارزشمنديدیگرانوخوددرباره
وکمکجلبدرراایمنها افرادویژگیاین) 1991رویتز، ه

یک اجتماعیزمینهورساندمییاريدیگرانمساعدت
ایننیززناشوییزندگیدر.دکنمیفراهمرالمساارتباط

بروزشرایطخودهمسربابهنجاروسالمارتباطایجادباافراد
که که کسانیرسانند درحالیمیبه حداقلرامشکالت

دلبستگی دوسوگرا دارند در جستجوي مراقبت باال، 
صمیمیت، پذیرش و پاسخگویی از جانب شریکانشان هستند 

افراد با دلبستگی دوسوگرا . بیش از حدي دارندو وابستگی 
ي مثبت هاتوانند به دیگران اعتماد کنند، دیدگاهکمتر می

شان دارند و سطوح باالیی از کمتري نسبت به خود و شریک
را در روابطشان نشان 1ابراز هیجان، نگرانی و تکانشوري

افراد دلبسته دوسوگرا با وابستگی بیش از حد و . دهندمی
وردهاي تکانشی در روابط خود به کیفیت روابط برخ

چنین افرادي که در هم.کنندآسیب وارد میشانزناشویی
اند، با مراقبان خود داشتهیدلبستگی ایمن،طی دوران رشد

، در بزرگسالی روابطشانهاي درونکاريمدلمطابق با 

1. impulsivity

بینی خواهند کرد و این را در تعامالت خود پیشتريایمن
بینی باعث افزایش دوام و کیفیت روابط خواهد ر و پیشتفسی
در عوض افراد با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا . شد
بینی با نوع دلبستگی خود عموما تفسیر و پیشراستاهم

و در نتیجه هنگام رندمناسبی از روابط بین شخصی خود ندا
.کنندبرخورد می2تعامالت بین شخصی با الگوي نگران

سبک دلبستگی داد کهچنین نتایج این پژوهش نشان هم
ي ناسازگار اولیههاروانسازهکه با نمره کلی ایمن عالوه بر این

یعنی هاروانسازهحوزه دوهمبستگی منفی معنادار دارد، با 
همبستگی طرد و حوزه گوش به زنگی افراطی/ بریدگیحوزه 

هایی هاي پژوهشاین یافته همسو با یافته.منفی معنادار دارد
یید ها را تاروانسازهم بین دلبستگی و است که رابطه مستقی

حاتمی و رفیعی،؛ 2002پالتز، تیسون و ماسون، (اند کرده
و رفیعی). 2005ماسون، پالتز و تیسون، ؛ 1390فروغی

رامعناداريومنفیدر پژوهش خود رابطه) 1390(همکاران 
طرد/بریدگیحوزههايهروانسازوایمندلبستگیسبکبین

بیشزنگیبهگوشحوزهومختلعملکردومختاريخودو
) 2005(و همکارانماسون.ندکردگزارش بازداريواز حد

هاي ناسازگار روانسازهنیز طی پژوهش خود دریافتند نمره 
هاي دلبستگی مختلف، داراي تفاوت معنادار اولیه در سبک

توان اي میروانسازهار بر اساس نمودچنینهمو ؛است
به . هاي مختلف دلبستگی را از یکدیگر متمایز ساختسبک

رسد در تبیین ارتباط بین سبک دلبستگی و نظر می
نقش درونکاريهاي مدلمفهوم ،هاي ناسازگار اولیهروانسازه

اعتقاد بر این است دلبستگی در نظریه. داساسی داشته باش
درونکاريهاي این مدلکه نگرش به روابط نزدیک توسط 

). 1990؛ کولینز و رید، 1969بالبی، (شوند حفظ می
هستند که ايدهی شدهباورهاي سازماندرونکاريهاي مدل

دهندها و رفتارها را شکل میانتظارات، ادراکات، واکنش
هاي رسد این مفهوم از مدلنظر میبه). 1990کولینز و رید، (

؛ زیرا هر استهاروانسازههوم بسیار نزدیک به مفدرونکاري
ن را هایی هستند که تصویر فرد از خود و دیگراشناخت،دو

دهی انتظارات فرد از دیگران شوند و از طریق شکلشامل می
در واقع همان .ندهستدر روابط بعدي فرد تاثیرگذارو خود

هاي شود و مدلزمان که سبک دلبستگی مشخص می

2. worry model
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هاي ناسازگار اولیه نیز در روانسازهشوند، ایجاد میدرونکاري
.گیري هستندحال شکل

هاي ناسازگار روانسازههاي در پژوهش حاضر تمامی حوزه
اولیه همبستگی منفی معناداري با نمره رضایت زناشویی 

هاپژوهشبرخیهايها همسو با یافتهاین یافته.داشتند
؛ 1387و همکاران،؛ ذوالفقاري1384اندوز و حمیدپور، (

،و همکارانیوسفی؛1388پرور، نیک؛ 2015گانگور، 
) الف1389(و همکارانیوسفیپژوهش .است) الف1389

بینی طالق در رابطه زناشویی بر پایه فرضیه پیش
یید نمود و نشان داد که هر اولیه را تاهاي ناسازگار روانسازه

باشد، امکان طالق وهاي ناسازگار اولیه بیشتر روانسازهچه 
) 1384(پور چنین اندوز و حمیدهم. خواهد بودجدایی بیشتر 

طی پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که هر چه 
یابد ها ناسازگارتر باشند، رضایت زناشویی کاهش میروانسازه

دارايهمسراندرجداییوپاشیدگیازهمو احتمال
بدرفتاري،/ اعتماديبیرهاشدگی،ناسازگارهايروانسازه

.استزیادبسیارهیجانیمحرومیتومهريبی/ استیک
نیز نشان داد که در هر دو نمونه ) 1388(پرور پژوهش نیک

طرد /متقاضی طالق و غیر متقاضی طالق، حوزه بریدگی
چنینهم. رابطه منفی معناداري با رضایت زناشویی دارد

حاکی از این بود )ب1389(و همکاراننتایج پژوهش یوسفی
رابطهزناشوییرضایتواولیهناسازگارهايروانسازهبینکه

طرد،وبریدگیحوزههايروانسازهراستا ایندردارد،وجود
منديدیگرجهتچنینهمومختلعملکردوخودمختاري

.داشتندزناشویینارضایتیبارابیشترین ارتباط
ومنفیهايروانسازهتوان گفت در تبیین این یافته می

کودکیدورانناگوارهايپی تجربهدربیشترکهازگارناس
اختاللاصلیهستهعنوانبهدنتوانمیآیند،میپدید

همسراندرمیانIمحور هايبیماريازبسیاريوشخصیت
هاي ناسازگار اولیه براي روانسازهکنند؛ چرا که نقشایفاي

جنگند و تالش همسران براي حفظ این بقاء خود می
یا حتی طالقها ها، خود موجب بروز کشمکشنسازهروا
موجبناسازگارهايروانسازهعالوه بر این اساسا.دوشمی

در هاسوگیرياین.شوندمیرویدادهاتفسیردرسوگیري
هاينگرشها،سوءتفاهمصورتبهروانیشناسیآسیب

هايداشتو چشمهاهدفنادرست،هايفرضشده،تحریف
هاسوءبرداشتاینودآیمیپدیدهمسراندربینانهغیرواقع

ثیرتامشتركزندگیدر بعدي هايو ارزیابیهاادراكبر
بر این اساس ). الف1389،و همکارانیوسفی(گذارندمی
تر باشد، مفهوم هرچه سبک دلبستگی فرد ایمنتوان گفتمی

ار هاي ناسازگروانسازه،استتر فرد از خود و دیگران مثبت
د در روابط فربه تبع آن رفتارهاي سازگارانهکمتري دارد و 

. یابدو رفتارهاي ناسازگارانه کاهش میزناشویی افزایش، 
فرد رضایت زناشویی بیشتري را تجربه خواهد ین ترتیبابه

باشد، دوسوگراسبک دلبستگی فرد وقتیدر مقابل.کرد
اسازگار بیشتري هاي نروانسازهو لذا تري از خودتصویر منفی

ي ناسازگارانه تبع آن رفتارهابه،د داشتدر حوزه خود خواه
ایت زناشویی کمتري را تجربه د و رضدهبیشتري نشان می

.د کردخواه
بین سبک معناداري ارتباط اما در نتایج این پژوهش

این نتیجه . دلبستگی اجتنابی و رضایت زناشویی یافت نشد
؛ 2004بانز، (پیشین هاي پژوهشاز برخی ناهمسو با نتایج 

؛ 1386حمیدي، ؛ 1391بیرامی و همکاران،؛ 1391بشارت، 
، و همکارانزادهومنم؛ 1379مظاهري، ؛ 1990سیمپسون، 

فقطکهنشان داد ) 2007(برنبام پژوهش. بود) 1384
. دلبستگی دوسوگرا با نارضایتی زناشویی ارتباط معنادار دارد

کند که زنان چنین تبیین میاینهاي خود را یافتهوي
کننده در این پژوهش در مقایسه با زنانی که اجتنابی شرکت

اند، در یک رابطه نسبتا رکت کردهها شدر دیگر پژوهش
رسد که این همین خاطر به نظر میاند، بهطوالنی متعهد شده

تر از بخشرابطه جنسی و روابطشان را رضایتافراد
میکولینسر و . نابی معمولی ادراك کننداجتکنندگانشرکت
در مطالعه مروري خود به این نتیجه رسیدند ) 2010(شیور
وقتی رابطه بین رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در که 

، همسو با گیردمیمورد بررسی قرار1زوجین ازدواج نکرده
رضایت نظریه دلبستگی، افراد ناایمن دوسوگرا و اجتنابی

د؛ اما نتیجه مطالعاتی کننمیبطه خود گزارش کمتري را از را
به ه استدواج کرده را مورد بررسی قرار داکه زوجین ازد

.، وابسته استبوددلبستگی سنجیده شدهروشی که سبک
گرچه تفاوت در روش ممکن است علت این اختالف در نتایج ا

ها داللت بر این موضوع دارد که ناایمنی باشد، اما این اختالف
ستگی کنونی که به طور خاص به روابط نزدیک بزرگسالی دلب
و چه با شودچه با مصاحبه سنجیده شود، بوط میمر

1. dating couples
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بهتر از اظهارات فرد از ذهنیتش ،پرسشنامه خودگزارشی
یتی نسبت به والدین و سایر مراقبان کودکی خود، نارضا

در تبیین این موضوع چنینهم.کندبینی میزناشویی را پیش
اشاره کرد که ) 1994(و همکاران فینیهاين به یافتهتوامی

ویژگی افراد یعنی 1عد اضطراب در رابطهد بنکنبیان می
عد دلبستگی در رضایت از رابطه ترین بمهمدلبسته دوسوگرا

عکس یعنی 2عد راحت بودن با روابط نزدیکاست اگرچه ب
شک متغیر مهمی برايبی،ویژگی افراد دلبسته اجتنابی

اما شاید در حفظ رابطه ،ایجاد یک رابطه صمیمی است
توان در نکته دیگري که می.اهمیت کمتري داشته باشد

یت تبیین عدم همبستگی سبک دلبستگی اجتنابی و رضا
در پژوهش حاضر عدم توجه زناشویی بیان کرد این است که 

گاشتن برخی از به سبک دلبستگی همسر باعث نادیده ان
امکان کهثیرگذار بر رضایت زناشویی شدمل تااطالعات و عوا

ترکیب هابرخی پژوهشزیرا در .دهدتبیین را کاهش می
رضایت بینی پیشدلبستگی همسران عامل مهمی در 

براي مثال عیدي و خانجانی .زناشویی شناخته شده است
اجتناب دلبستگی کهطی پژوهش خود دریافتند) 1385(

تواند اضطراب همسر میهايهمسر بیش از دیگر ویژگی
بینی کند، بدین معنا که با افزایش دلبستگی فرد را پیش

تفاوتی، اجتناب از صمیمیت، اجتناب دلبستگی همسر، بی
عدم حمایت و مراقبت و سردي هیجانی همسر افزایش 

در چنین شرایطی وقتی فرد با موقعیت تهدید . یابدمی
و او را به کندمیشود، همسر را ارزیابیبرو میاي روکننده

.یابدعنوان یک منبع دلبستگی، در دسترس و پاسخگو نمی
رسد شاید بخشی از اثر منفی سبک نظر میبنابراین به

ویی همسر فرد ـایت زناشــاید در رضـابی را بـدلبستگی اجتن

1. anxiety over relationship
2. comfort with closeness

اجتنابی جستجو کرد که در این پژوهش به علت عدم 
.استاستفاده از نمونه زوجی، این اثر مغفول مانده

روش نمونهتوان بههاي این پژوهش میاز محدودیت
گیري، نمونهگیري در دسترس اشاره کرد که در این روش

نمونه معرف جامعه نیست و تعمیم نتایج به جامعه هدف باید 
ها استفاده از یکی دیگر از محدودیت. با احتیاط انجام شود

که د؛بوپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور
پیش از اجرا و طبق ادبیات پژوهش پرسشنامه مطلوبی 

مل پس از دریافت بازخورد از ارزیابی شد اما در ع
ها؛ که که درك توصیفبه نظر رسیدان دهندگپاسخ
بیشتر معرف خودشان را کهها باید یکی از آندهندگانپاسخ

االتسودهی به چنین شیوه پاسخو هماست انتخاب نمایند،
و استبوده سخ دهندگان مشکلتوضیحات براي پابا وجود

گیري از در نتیجهتواندرسد این موضوع میبه نظر می
شود بنابراین پیشنهاد می. هاي پژوهش اخالل ایجاد کندداده

هاي سنجش متغیرهاي هاي آتی از سایر روشدر پژوهش
هده و هاي مشاها و یا روشپژوهش اعم از سایر پرسشنامه

توان مصاحبه استفاده شود زیرا با توجه به ادبیات پژوهش می
گفت تفاوت در روش سنجش متغیرهاي پژوهش ممکن است 

رسد یافتن چنین به نظر میهم. نتایج متفاوتی را ایجاد نماید
هاي دلبستگی بین سبکرابطهدرايواسطهسایر متغیرهاي 

این دو متغیر و رضایت زناشویی به شناسایی نحوه ارتباط
هاي آتی به پژوهششوددر نتیجه پیشنهاد میکند کمک می

به پژوهشگران عالوه بر این .این متغیرها بپردازندبررسی
به صورت هلاشود به جاي انتخاب افراد متپیشنهاد می

د ار دهنمورد بررسی قررازوجیندر پژوهش خود ، انفرادي
.بررسی شودی زوجین نیز تا نقش ترکیب سبک دلبستگ
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