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چکيده
هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه
با رضایت زناشویی دبیران بوده است .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دبیران مرد یا زن متاهل شهرستان رامسر که در سال
تحصیلی  79-79در کلیه مقاطع تحصیلی مشغول به فعالیت هستند تشکیل داده اند که به
طور تصادفی  609نفر از بین آنها انتخاب و پس از اینکه در مورد هدف پژوهش توجیه شدند،
پرسشنامه های این پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت .برای تحلیل داده ها از روش های آمار
توصیفی و همچنین رگرسیون چند متغیره (گام به گام) و همبستگی پیرسون توسط نرم افزار
آماری  Spssاستفاده شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که همبستگی بین متغیر
طرحواره های ناسازگار اولیه با میزان رضایت زناشویی دبیران از نظر آماری معنی دار و منفی
بوده است و در عین حال ،همبستگی بین متغیر سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی
دبیران به طور کلی غیر معنی دار بوده است .لذا تنها متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه
پیش بینی کننده متغیررضایت زناشویی دبیران می باشد .ارتباط بین متغیر های محرومیت
هیجانی ،رها شدگی ،بی اعتمادی ،بیگانگی اجتماعی ،نقص و شرم ،شکست ،بازداری هیجانی،
آسیب پذیری نسبت به ضرر ،گرفتاری در دام افتادگی ،اطاعت ،فداکاری و وابستگی با رضایت
زناشویی تایید گردید و تنها سه طرحواره ،معیار های سرسختانه و استحقاق/بزرگ منشی و
خویشتن داری/خود انظباتی ناکافی با رضایت زناشویی عدم معنی داری بدست آمد.
سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا ،هر یک با رضایت زناشویی دبیران دارای ارتباط
معنی دار بوده اند و فرضیات مولفه های دلبستگی تایید می گردند.

واژگان کليدي :رضایت زناشویی ،سبک های دلبستگی ،طرحواره های ناسازگار اولیه.
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با رضایت زناشویی دبيران

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال چهارم)

بررسی رابطه بين سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي ناسازگار اوليه
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مقدمه
هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد و هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست
که فارغ از تاثیر خانواده پدید آید و در حقیقت حفظ و تداوم این نهاد مقدس در گرو تداوم سالمت رابطه بین زن و شوهر می باشد .رابطه
زناشویی که زیربنای نظام خانواده می باشد در زمره پیچیده ترین روابط انسانی است .حال چنانچه انتخاب همسر بر پایه شناخت و به کارگیری
معیارهای حساب شده و عمیق تری صورت گیرد احتمال اینکه در مسیر سازنده تری قرار بگیرد و عشق در پیری به پختگی و شیرینی خاصی
برسد بیشتر است و دختران و پسران جوانی که می خواهند ازدواج نموده و تشکیل خانواده دهند با آگاهی از این عوامل می توانند در انتخاب
خود دقت الزم را بنمایند تا بتواندد با انتخاب صحیح یک زندگی راحت و آرامی را برای خود و فرزندانشان به وجود آورند (فراست.)1971 ،1
ما اعت قاد داریم که شخصیت هر فردی بی همتاست ،یعنی گذشته از شباهت هایی که بین مردم وجود دارد ،هر انسانی ازویژگی های
منحصر به فردی برخوردار است که او را از دیگران متمایز می سازد (شولتز ،1770به نقل از کریمی و همکاران.)1931 ،
در حوزه شناخت درمانی ،بک )1799( 6در اولین نوشته هایش به مفهوم طرحواره اشاره کرد ،با این حال ،در رفتار روان شناختی و روان
درمانی ،طرحوراه به عنوان هر اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته می شود که برای درک تجارب زندگی فرد ضروری است .یکی از مفاهیم
اصلی جدی و بنیادی حوزه روان درمانی این است که طرحواره ها در اوایل زندگی شکل می گیرند ،به حرکت خود ادامه می دهند و خودشان
را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند ،حتی اگر هیچ گونه کاربردی نداشته باشند .فرض تئوری شناخت بر این است که باورها و فرضیات
اساساً تعابیر ،ادراک ،احساسات و رفتار را تحت الشعاع قرار می دهد .بر اساس نظریه یونگ ،باورها از طرحواره های بنیادی نشات می گیرند.
طرحواره های اولیه بسیار بیشتر از سطوح سطحی شناخت ،نسبت به تغییر مقاوم ترند .بنابراین ایده واگذاری این باورها در حین پروسه تغییر،
بسیار استدالل می شود (کرچ.)6007 ،9
کاربرد مهم دوره حساس رشد در مورد رشد انسان دلبستگی 1است .این مفهوم بیانگر این استدالل است که تجربیات اولیه زندگی در
رفتار بعدی انسان شدن او نقش مهمی دارد .جان بالبی 5یک روانکاو بود که با الهام از مشاهدات نقش پذیری ،نظریه کرداشناسی را در مورد
فهمیدن رابطه کودک – مادر به کار برد و به حوزه روانشناسی وارد کرد .او باور داشت که رفتار های دلبستگی نوزادان مانند لبخند زدن ،غان
و غون کردن ،گریه کردن عالیم اجتماعی ذاتی هستند که والد را به نزدیک شدن به نوزاد و مراقبت کردن از او و تعامل با وی ترغیب می
کنند .که نتیجه آن ایجاد امنیت است .به اعتقاد او ا ین پیوند پیامد های مادام العمر دارد و از گهواره تا گور بر روابط تاثیر می گذارد (فرهنگی،
.)1979
یکی از مفاهیمی که اخیراً در حوزه روان شناسی شناختی مطرح شده و پژوهش های زیادی را نیز در پی داشته ،مفهوم طرحواره یا
باورهای مرکزی می باشد که توانسته است جایگاه بسیار مهمی را در حوزه درمان برای خود کسب کند .اگرچه در خصوص باورهای مرکزی و
طرحواره ها بین صاحبنظران رویکرد شناختی اختالف نظر وجود دارد ،اما باورهای مرکزی در حقیقت زیربنایی ترین سطح شناخت را تشکیل
می دهند (لیهی ،6009، 9به نقل از حمیدپور و اندوز.)1935 ،
در حوزه شناخت درمانی ،بک ( ) 1799در اولین نوشته هایش به مفهوم طرح واره اشاره کرد (یانگ و همکاران ،به نقل ازحمیدپور و
اندوز .) 1933 ،یانگ به کار بر روی طرحواره ها و طرحواره درمانی پرداخت و  13طرحواره اصلی را بررسی کرد  .طرحواره های ناسازگار به
عنوان زیر ساخت های ش ناختی منجر به تشکیل باورهای غیر منطقی می شوند .طرحواره ها دارای مولفه های شناختی ،عاطفی و رفتاری
هستند .هنگامی که طرحواره های ناسازگار فعال می شوند سطوحی از هیجان منتشر می شود و مستقیم یا غیر مستقیم منجر به اشکال
مختلفی از آشفتگی های روان شناختی نظیر افسرد گی ،اضطراب ،عدم توانایی شغلی ،سوء مصرف مواد ،تعارضات بین فردی و مانند آن می
شود .طرحواره های ناسازگار مستقیماً منجر به اختالل خاصی نمی شوند اما آسیب پذیری فرد را برای این اختالل افزایش می دهند (هالجین،9
به نقل از سید محمدی.)1931 ،
طرحواره ها را می توان ساختارهایی برای بازیابی مفاهیم کلی ذخیره شده در حافظه یا مجموعه سازمان یافته ای از اطالعات ،باورها و
فرض ها دانست .محتوای هر طرحواره از طریق تجربه های زندگی فرد ساخته و پرداخته می شود ،سازمان می یابد و در ادراک و ارزیابی
اطالعات جدید مورد استفاده قرار می گیرد  .یکی دیگر از عوامل مهم که در سال های اخیر به آن توجه شده است و بر رضایت زناشویی تاثیر
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دارد ،تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی است .برخی از مطالعات تالش کرده اند چگونگی
اثر گذاری تجارب اولیه فرد در دوران کودکی را بر بزرگسالی دریابند (سیمپیون 1773 ،3به نقل از جاللی و همکاران.)1931 ،
سبک دلبستگی یک از عوامل شخصی است که در رضایت زناشویی تاثیر می گذارد و تحقیقات زیادی در این خصوص انجام شده است.
همچنین شواهد فراوانی گویای آن است که زوج ها در جامعه امروزی برای برقرای ،حفظ ،ارتباط صمیمی و درک احساسات از جانب همسر
انشان با مشکالت فراوانی درگیرند .و باعث پریشانی در روابط زناشویی شده است .رضایت از زندگی زناشویی به احساس عینی از خشنودی،
رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و مرد است وقتی که همه جنبه های مشترک زندگیشان را در نظر بگیرند (بالبی.)1739 ،
پژوهش ها بیشتر به طور جداگانه ارتباط بین طرحواره ها با رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی را بررسی کرده
اند و این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشد که  :آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با رضایت
زناشویی رابطه وجود دارد؟
با توجه به اینکه خانواده مهم ترین نهاد جامعه می باشد و رضایت زناشویی عامل اساسی رشد و پرورش این نهاد می باشد و از آجائی
که عوامل مختلفی در رضایت زناشویی دخالت دارند و ریشه و اساس بسیاری از تعارضات زناشویی طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های
نامناسب دلبستگی است .با بررسی ای که توسط این پژوهش صورت گرفت می توان به شناسایی طرحواره های ناسازگار و سبک های نامناسب
دلبستگی در رضایت زناشویی پرداخت و با آموزش های الزم برای تغییر طرحواره ها و سبک های دلبستگی ،کیفیت روابط زناشویی را باال
برد.

روش شناسی تحقيق
روش پژوهش بر اساس ماهیت داده از نوع کمی ،بر اساس هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی از
نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری تحقیق عبارتست از کلیه دبیران مرد و زن متاهل شهرستان رامسر که در سال تحصیلی  79-79در
کلیه مقاطع تحصیلی مشغول به فعالیت هستندکه به تعداد  909نفر هستند ،که به طور تصادفی  609نفر از بین آنها انتخاب و پس از اینکه
در مورد هدف پژوهش توجیه شدند ،پرسشنامه های این پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت .روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده به
طوری که ابتدا از هرسه مقطع (ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم)  15مدرسه به طور تصادفی انتخاب شدند بعد از آن پس از تهیه لیست
دبیران متاهل شاغل در هر مدرسه ،کالً  609نفر به صورت تصادفی به طوری که از متوسطه دوم  99نفر ،متوسطه اول  90نفر و ابتدایی 57
نفر انتخاب شدند .برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار ،ابزار اندازه گیری مورد استفاده ،شکل کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ می باشد.
این پرسشنامه یک ابزار  95سئوالی برای سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه با طیف لیکرت بر روی یک مقیاس  9درجه ای از «کامالً درست
درباره من» تا «کامالً غلط درباره من» درجه بندی می شود .یانگ ( )1773این پرسشنامه را از روی فرم اصلی پرسشنامه ( 605آیتمی)
ساخت .فرم کوتاه این پرسشنامه 15 ،طرحواره ناسازگار اولیه را می سنجد .هر  5آیتم این پرسشنامه ،یک طرحواره را می سنجد.
 .1طرحواره محرومیت هیجانی :آیتم های 1،6،9،1،5
 .6طرحواره رهاشدگی :آیتم های 9،9،3،7،10
 .9طرحواره بی اعتمادی/بد رفتاری :آیتم های 11،16،19،11،15
 .1طرحواره بیگانگی اجتماعی :آیتم های 19،19،13،17،60
 .5طرحواره نقص و شرم :آیتم های 61،66،69،61،65
 .9طرحواره ناکامی/شکست :آیتم های 69،69،63،67،90
 .9طرحواره وابستگی/بی کفایتی :آیتم های 91،96،99،91،95
 .3طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر :آیتم های 99،99،93،97،10
 .7طرحواره گرفتاری/دردام افتادگی :آیتم های 11،16،19،11،15
 .10طرحواره اطاعت :آیتم های 19،19،13،17،50
 .11طرحواره فداکاری :آیتم های 51،56،59،51،55
 .16طرحواره بازداری هیجانی :آیتم های 59،59،53،57،90
 .19طرحواره معیارهای سرسختانه :آیتم های 91،96،99،91،95
 .11طرحواره استحقاق :آیتم های 99،99،93،97،90
8. Simpson
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 .15طرحواره خودانضباطی ناکافی :آیتم های 91،96،99،91،95
اولین پژوهش جامع در مورد اعتبار و پایایی پرسشنامه طرحواره یانگ توسط اسمیت  ،جوینر  ،یانگ ،تلچ ( )1775انجام شده ،نتایج
این مطالعه نشان داد برای هر طرحواره ناسازگار اولیه ،ضریب آلفایی ( ./39برای طرحواره خود تحول نیافته  /گرفتار) تا ( ./79برای طرحواره
نقص/شرم) و ضریب بازآزمون در جمعیت غیربالینی بین  ./50تا  ./36به دست آمد ،خرده مقیاس های اولیه ،پایایی آزمون -بازآزمون ثبات
باالیی نشان دادند .همچنین این پرسشنامه با مقیاس های ناراحتی روانشناختی ،احساس ارزشمندی ،آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی
و نشانه شناسی اختالالت شخصیت روایی همگرا و افتراقی خوبی نشان داد.
رتین مایر ( )1779روایی همگرایی حوزه های طرحواره یانگ را با پرسشنامه فرسودگی ،مسلش 16و جکسون )1793( 19مورد بررسی
قرار داد .پرسشنامه فرسودگی مسلش برای سنجش معلمان دبیرستان کالیفرنیا به این نتیجه دست یافت که دو حوزه طرحواره ارتباط بیش
ار حد و معیارهای افراطی همبستگی باالیی با مقیاس مفرط هیجانی پرسشنامه فرسودگی مسلش داشتند .ارتباط بیش از حد با این مقیاس
رابطه ای نداشت .اما دو مقیاس دیگر پرسشنامه یعنی شخصیت زدایی و مهارت فردی ارتباط زیادی داشتند (کولسکو ،ویشار و یانگ ،ترجمه
حمیدپور و اندوز. )1939 ،
در ایران هنجاریابی این پرسشنامه توسط آهی صورت گرفت .پایایی فرم کوت اه پرسشنامه طرحواره یانگ با استفاده از روش بازآزمایی
و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون برای خرده مقیاس ها به شرح زیر می باشد.
وابستگی/شکست0/39 :
بیگانگی اجتماعی/نقص-شرم 0/30:
محرومیت هیجانی0/93 :
خودانضباطی ناکافی/اطاعت0/99 :
آسیب پذیری نسبت به ضرر0/99 :
معیارهای سرسختانه0/35 :
خود تحول نیافته/گرفتار0/99 :
بی اعتمادی/بدرفتاری0/95 :
بازداری هیجانی0/97 :
رهاشدگی0/93 :
از خود گذشتگی0/97 :
استحقاق0/97 :
روایی سازه فرم کوتاه پرسشنامه یانگ با استفاده از تحلیل رگرسیون و همبستگی بین خرده مقیاس ها در سطح  P>0/01و P>0/05
معنادار بودند .یعنی این پرسشنامه دارای روایی باالیی می باشد (آهی.)1935 ،
9
هر آیتم بر روی یک مقیاس  9درجه ای نمره گذاری می شود (نمره  1برای کامالً نادرست ،نمره  6برای بیشتر نادرست ،نمره
برای تا حدی نادرست و نمره  1برای تقریباً درست و همچنین نمره  5برای بیشتر درست است تا غلط و نمره  9برای کامالً درست) .در این
پرسشنامه هر  5سؤال یک طرحواره را می سنجد پس برای به دست آوردن هر نمره خرده مقیاس در طرحواره ناکارآمد میانگین نمره در هر
 5سؤال محاسبه می گردد.
7

10

11

پرسشنامه سبک هاي دلبستگی ()RAAS
این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های
دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  13داده می باشد که از طریق عالمتگذاری روی یک مقیاس  5درجه ای (از نوع لیکرت) که از؛ به هیچ
(کولینز
وجه با خصوصیات مطابقت ندارد ،)1( :تا کامالً با خصوصیات من تطابق دارد ،)5( :تشکیل می گردد ،سنجیده می شود
ورید ،1770،به نقل از پاکدامن .) 1930 ،بر پایه توصیف هایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی
دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود راتدارک دیده اند .مدت اجرای پرسشنامه کولینز و رید ( )RAASبر اساس زمینه یابی انجام
9

. Schmidt
. Joiner
11 . Telch
12 . Maslach
13 . Jackson
10
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شده  10دقیقه در نظر گرفته شده است اجرا و نمره گذاری :براساس دستورالعمل پرسشنامه 9 ،ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می
شود با توجه به اینکه در مورد هر جمله در پاسخنامه ،آزمودنی عالمت خود را روی کدام دایره زده است نمره وی برای هر زیر مقیاس مشخص
می شود .پایایی و اعتبار( :کولینز ورید ،1770 ،به نقل از پاکدامن )1930 ،نشان دادند که زیر مقیاس های نزدیک بودن ،وابستگی و اضطراب
در فاصله زمانی  6ماه و حتی درطول  3ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید میزان آلفای
کرونباخ را برای هر زیرمقیاس این پرسشنامه در  9نمونه از دانشجویان بصورت زیر گزارش دادند.
تعداد نمونه

ایمن

اجتنابی

اضطراب

173
130
100

81
80
82

78
78
80

85
85
83

روش نمره گذاري
بر اساس دستورالعمل پرسشنامه 6 ،ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می شود با توجه به اینکه در مورد هر جمله در پاسخنامه،
آزمودنی عالمت خود را روی کدام دایره زده است نمره وی برای هر زیر مقیاس مشخص می شود .برای گزینه های  1تا  5به ترتیب نمرات
0تا  4در نظر گرفته می شود .سواالت  19*،19،16،*3،*1،9دلبستگی ایمن را می سنجند .سواالت * 13*،11،9، 19*،6، 5دلبستگی
اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می دهد و سرانجام  9،1،7،10،11،15دلبستگی دوسوگرا را می سنجند .در مواردی که سواالت باید معکوس نمره
گذاری شود (با عالمت * مشخص شده اند) باید بروی گزینه های  1تا  5به ترتیب نمرات  1،9،6،1وصفر در نظر گرفته شود .سواالتی که با
ستاره مشخص شده اند بایستی قبل از جمع کردن بطور معکوس نمره گذاری شوند.نمرات  6ماده هر مقیاس با هم جمع شده و نمره زیر
مقیاس بدست می آید.

پرسشنامه رضایت زناشویی ()Evrich
این آزمون توسط (اولسون ،فورنیر ،دراکمن  )1737ساخته شد این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی
زمینه قوت وپربار سازی رابطه زناشویی بکار میرود .اولسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده است ومعتقد است
که این مقیاس به تغیراتی که در طول دوره ی حیات آدمی رخ میدهد مربوط می شودوهمچنین در این خصوص به تغیراتی که در خانواده
بوجود می آید حساس است .هر یک از موضوعات این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است .ارزیابی این زمینه ها در درون
یک رابطه زناشویی می تواند مشکالت بالقوه زوج ها را مشخص نماید این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص برای زوج هایی
که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند استفاده شود ،به عالوه این پرسشنامه یک ابزار معتبر در
تحقیقات متعددی برای بررسی رضایتمندی زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است .برای بررسی اعتبار و روایی این پرسشنامه السون ،فورنیرو
دراکمن ( )1737ضریب اعتبار این پرسشنامه را با ضریب آلفا  %76گزارش کرده اند.ضریب همبستگی این پرسشنامه با مقیاس های رضایت
خانوادگی از %11تا  %90با مقیاس های رضایت زندگی از  %96تا  %11است که نشانه روایی سازه آن است کلیه خرده مقیاس ها پرسشنامه
Enrichزوج های راضی وناراضی را متمایز می کند واین نشان میدهد که این پرسشنامه از روایی مالک خوبی برخوردار است .سلیمانیان
در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تفکرات غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی »در ارتباط با اعتبار وروایی این پرسشنامه
می گویید :برای استفاده پرسشنامه در پژوهش ابتدا پرسشنامه ترجمه شد ،پس از ترجمه سواالت به رویت متخصصین روانشناسی رسید
وروایی محتوای آن مورد تایید قرار گرفت در مرحله ی بعد پرسشنامه برروی گروه  11نفری اجرا شد وضریب همبستگی اعتبار آن از طریق
آلفا محاسبه شد که  %79بدست آمده .با توجه به زیاد بودن سواالت پرسشنامه ( 115سوال) که موجب خستگی بیش از حد آزمودنی ها
می شد تصمیم گرفته شد فرم کوتاهی از آن تهیه شود برای این منظور ابتدا همبستگی هر یک از سواالت با کل پرسشنامه از طریق ضریب
همبستگی محاسبه گردید سپس  1سوال که از همبستگی نسبتا باالیی بر خوردار بود انتخاب شدند،این انتخاب بطوری مساوی از مقیاس
های مختلف پرسشنامه صورت گرفت و بدین ترتیب در مجموع  19سوال انتخاب شد که مجددا ضریب اعتبار فرم  19سوالی بر روی یک گروه
 11نفری با استفاده از ضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب اعتبار %75بدست آمد در این پژوهش از فرم  19سوالی رضایتمندی زناشویی
Enrichستفاده گردید است.پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای(که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) می باشد .این پرسشنامه
برای هر یک از ماده ها پنج گزینه(( ،کامالً موافقم))(( ،موافقم))(( ،نه موافق و نه مخالف))(( ،مخالفم)) و ((کامالً مخالفم)) می باشد که برای
آنها نمره ای از  1تا  5تعلق می گیرد (سلیمانیان.)1999 ،
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در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی مانند جداول ،توزیع فراوانی ،نمودارها ،میانگین ،انحراف معیار
و برای آزمون فرضیه ها ازض ریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد .پس از اینکه افراد نمونه
پرسشنامه های این پژوهش را تکمیل کردن ،جمع آوری و داده های مورد لزوم استخراج و از طریق برنامه آماری  spssجهت آزمون فرضیه
ها مورد پردازش قرار گرفت.

یافته هاي پژوهش
در این بخش برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .در بخش آمار توصیفی از میانگین
و انحراف معیار ،ترسیم نمودار و در بخش آمار استنباطی برای بررسی تأثیر ابعاد متغیر پیش بین بر متغیر مالک از آزمون همبستگی پیرسون
و رگرسیون چندگانه (گام به گام) استفاده شده است.
جدول  -1تعداد نمونه هاي مورد بررسی به تفکيک متغير ها

متغير هاي تحقيق

تعداد نمونه

ميانگين

انحراف معيار

واریانس

نمره حداقل

نمره حداکثر

سن

609

11

9/9

57

61

59

تحصيالت

609

9/6

1/5

6/9

1

69

دلبستگی ایمن

609

19/11

6/3

9/3

9

66

دلبستگی اجتنابی

609

19/1

6/9

9/7

9

61

دلبستگی دوسو گرا

609

7/9

1/9

61

00

60

رضایت زناشویی

609

196

69

999/7

39

619

خود انظباطی ناکافی

609

19/07

1/9

61/1

5

90

استحقاق

609

15/1

5/9

63/6

5

90

سرسختانه

609

13/19

5/9

95/5

5

90

بازداري هيجانی

609

16/91

5/9

63

5

90

فداکاري

609

13/1

5/1

67/1

5

90

اطاعت

609

7/3

1/9

13/13

5

90

گرفتاري

609

10/1

1/9

66

5

63

آسيب پذیري

609

7/06

5/9

60/75

5

90

وابستگی

609

3/9

1/07

19/7

5

66

شکست

609

3/7

9/9

10/3

5

60

شرم

609

9/9

9/6

10/5

5

63

بيگانگی

609

3/5

9/9

19/19

5

61

بی اعتمادي

609

10/75

1/1

17/59

5

90

رهاشدگی

609

16/1

5/3

96/5

1

69

محروميت هيجانی

609

11/71

1/7

95/17

5

90

نتایج جدول شماره ( )1نشان می دهد که باالترین میانگین دلبستگی مربوط به مؤلفه دلبستگی ایمن با میانگین  19/11با انحراف
معیار  ،6/3و کمترین میانگین دلبستگی مربوط به مولفه دلبستگی دوسوگرا با میانگین  7/9با انحراف معیار  1/9بوده است ،و باالترین میانگین
طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به مؤلفه سرسختانه با میانگین  13/19با انحراف معیار  ،5/9و کمترین میانگین طرحواره های ناسازگار
اولیه مربوط به مولفه شرم با میانگین  9/9با انحراف معیار  9/9بوده است ،میانگین سن نیز  11با انحراف معیار  9/9بوده است.
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بررسی فرضيه هاي پژوهش
فرضیه اصلی :بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
جدول  -2ماتریس همبستگی متغيرهاي سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي ناسازگار اوليه با رضایت زناشویی

متغیر

 . 1سبک های دلبستگی

 . 6طرحواره های ناسازگار اولیه

 . 9رضایت زناشویی

 . 1سبک های دلبستگی
 . 6طرحواره های ناسازگار اولیه

-

0/109
-

-0/030
-0/631
-

 . 9رضایت زناشویی

همانطورکه در جدول ( )6مشاهده می شود با توجه به مقدار  F= -0/030بیان شده ،مقدار همبستگی بین سبک های دلبستگی با
رضایت زناشویی دبیران ازنظر آماری معنی دار نیست ( .)sig=0/126همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی دبیران
با توجه به مقدار  F= -0/631بیان شده ،از نظر آماری معنی دار و منفی است ( .)sig=0/000در عین حال با توجه به مقدار F = 0/109
بیان شده ،و ( )sig=0/000رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه معنی دار می باشد.
جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی از بین متغیرهای پیش بینی کننده از مدل گرسیون با روش گام به گام استفاده
شده است .قابل ذکراست که متغیرهای طرحواره های ناسازگار اولیه ،سبک های دلبستگی وارد معادله شده است .نتایج حاصل در جدول -1
 9ارائه شده است.
جدول  -3خالصه تحليل رگرسيون گا م به گام متغيرهاي سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي ناسازگار اوليه با رضایت زناشویی

متغیرها ی
مدل پیش بینی کننده

R

اول سبک های دلبستگی
دوم سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه

0/030
0/617

2

R

0/009
0/096

2

R

0/006
0/059

خطای استا ندارد
69/06
65/91

نتایج جدول شماره ( )9نمایانگر این است که متغیر سبک های دلبستگی قادر به توجیه  0/006درصد واریانس رضایت
زناشویی ( )  R =.002شده است که البته قدرت پیش بینی ناچیزی داشته است (در واقع قدرت پیش بینی را ندارد) .و با اضافه شدن
متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه به متغیر سبک های دلبستگی در مدل دوم باعث اضافه شدن  0/051درصد واریانس رضایت زناشویی شده
2

است ( )  R =.053و متغیرهای سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه توانسته است  5/9درصد واریانس رضایت زناشویی را
توجیه کنند.
2

جدول  -4آزمون تحليل واریانس براي بررسی معنی دار بودن مدل رگرسيون گام به گام سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي ناسازگار
اوليه با رضایت زناشویی

شاخص آماری منبع تغییرات
رگرسیون متغیر سبک های
دلبستگی
باقی مانده
جمع کل
رگرسیون متغیرهای سبک
های دلبستگی و طرحواره های
ناسازگار اولیه
باقیمانده
جمع کل

مجموع مجذورات ss

درجه آزادی df

میانگین مجذورات ms

371/395

1

371/395

193099/556
193753/169

601
605

999/979

3990/551

6

1915/699

آزمون F

1/913

9/966
190969/399

609

15165/970

605

916/007

سطح معناداری

0/656

0/001
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(=0/01
با توجه به نتایج جدول شماره ( )1چون  Fمحاسبه شده متغیر سبک های دلبستگی درسطح 0/01معنادار نیست
 pو 601( =1.318و )F (1بنابراین با  77درصد اطمینان نتیجه می گیریم که بین متغیر سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه
وجود ندارد و متغیر سبک های دلبستگی قدرت پیش بینی متغیر مالک رضایت زناشویی را ندارد .ودر مدل دوم همانطورکه دیده می شود F
بدست آمده طرحواره های ناسازگار اولیه در سطح 0/01معنی داراست ( 609 ( =6.722 ، p >0/01و .(f)6بنابراین با 77درصد اطمینان
نتیجه می گیریم که بین متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه با متغیر رضایت زناشویی رابطه وجود دارد و نیز قدرت پیش بینی متغیر مالک
رضایت زناشویی را دارد.
جدول  -5تحليل رگرسيون سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي ناسازگار اوليه با رضایت زناشویی

مدل اول

مدل دوم

شاخص ها
منبع تغییرات

ضریب تفکیکی
رگرسیون ()B

خطای معیار

مقدار ثابت
سبک های
دلبستگی
مقدار ثابت
سبک های
دلبستگی

191/313

11/699

-1/055

0/717

139/935

11/199

طرحواره های
ناسازگار اولیه

ضریب استاندارد تفکیک
رگرسیون ((B

آزمون Tبرای
معناداری شیب
خط رگرسیون

سطح
معناداری

15/553

0/000

-1/113

0/656

-0/030

19/636

0/919

0/793

0/061

0/917

0/950

-6/166

0/973

-0/653

-9/196

0/001

در مدل اول متغیر سبک های دلبستگی وارد معادله شده و معادله آن به صورت زیرتنظیم گردیده است:
Yˆ  a  b 1 x 1

(سبک های دلبستگی) ( =174.818 +) -1.055رضایت زناشویی
با توجه به نتایج جدول ( )5مشخص می شود مقدار βاستاندارد شده مربوط به سبک های دلبستگی  -0/030است این عدد نشان می
دهد که متغیر سبک های دلبستگی بر رضایت زناشویی اثر ندارد و قادر به پیش بینی متغیر رضایت زناشویی را ندارد.
در مدل دوم متغیر های سبک های دلبستگی ،طرحواره های ناسازگار اولیه وارد معادله شده و معادله آن به صورت زیرتنظیم گردیده
است.
Yˆ  a  b 1 x 1  b 2 x 2

(طرحواره های ناسازگار اولیه) (( +)-2.422سبک های دلبستگی)  =186.685+ .313رضایت زناشویی
با توجه به نتایج جدول ( )5مشخص می شود مقدار  βاستاندارد شده مربوط طرحواره های ناسازگار اولیه  -0/653است این عدد نشان
می دهد که متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه به طور غیر مستقیم بر رضایت زناشویی تحصیلی اثر دارد و طرحواره های ناسازگار اولیه 0/660
تغییرات متغیر مالک رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.
تغییر
اگر یک واحد تغییر در متغیر پیش بین طرحواره های ناسازگار اولیه مشاهده کنیم متغیر مالک رضایت زناشویی -0/653
می کند بدین معنا که با افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه ،رضایت زناشویی کاهش پیدا می کند .چنانچه دیده می شود مقدار  Tمربوط
به متغیر رضایت زناشویی  -9/196در سطح  0/01معنادار است.
با عنایت به معنادار شدن رابطه محاسبه شده با  0/77احتمال نتیجه گرفته می شود که برای تبیین فرضیه پژوهش مبنی بر این که
بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد ،باید بیان کرد که در ارتباط متغیر رضایت
زناشویی با متغیر دلبستگی رد می گردد ولی ارتباط متغیر رض ایت زناشویی با متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه تایید می شود و از بین
متغیرهای (سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه) مؤلفه ،طرحواره های ناسازگار اولیه بیشترین تاثیر را بر رضایت زناشویی دارد.
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بحث و نتيجه گيري
برای بررسی فرضیه اصلی اول پژوهش ،مبنی بر این که" بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی
دبیران رابطه معنادار وجود دارد" از تحلیل رگرسیون گام به گام و همبستگی استفاده شده است .با توجه به مقدار  F = 0/109بیان شده ،و
( )sig=0/000رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه معنی دار می باشد .همبستگی بین طرحواره های ناسازگار
اولیه با رضایت زناشویی دبیران با توجه به مقدار  F= -0/631بیان شده ،از نظر آماری معنی دار و منفی است ( .)sig=0/000در عین حال
با توجه به مقدار  F = 0/109بیان شده ،و ( )sig=0/000رابطه بین س بک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه معنی دار می باشد.
نتایج رگرسیون به روش گام به گام ،نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان متغیر پیش بین وارد مدل شده است .و قدرت پیش
بینی رضایت زناشویی را دارد .در آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی د اری مدل به صورت گام به گام دیده شد مقدار (p >0/01
609 ( =6.722،و (f)6از نظر آماری معنی دار است؛ بنابراین با اطمینان  0/77نتیجه می گیریم که رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با
رضایت زناشویی ازنظر آماری معنی دار است .در آزمون رگرسیون گام به گام برای پیش بینی متغیر مالک ،طرحواره های ناسازگار اولیه با
مقدار  Bاستاندارد  -0/653به طور غیرمستقیم بر رضایت زناشویی اثر داشته که نشان دهنده پیش بینی بسیار خوب رضایت زناشویی می
باشد لذا می توان با جرات بیان نمود که طرحواره های ناسازگار اولیه قدرت پیش بینی متغیر رضایت زناشویی را دارد .نتایج بدان معنی است
که با افزایش میزان طرحوار های ناسازگار اولیه ،رضایت زناشویی کاهش مییابد .لذا می توان نتیجه گرفت که در سطح معنیداری P<0/01
این رابطه تایید می گردد.اما برای بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دبیران مشاهده شد که با توجه به مقدار -0/030
= Fبیان شده ،مقدار همبستگی بین سبک هاي دلبستگی با رضایت زناشویی دبیران ازنظر آماری معنی دار نیست ( .)sig=0/126نتایج
رگرسیون به روش گام به گام  ،نشان داد که سبک های دلبستگی به عنوان متغیر های پیش بین وارد مدل شد ولی قدرت پیش بینی رضایت
زناشویی را نداشته است .در آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل به صورت گام به گام دیده شد رابطه سبک های دلبستگی
با رضایت زناشویی ازنظر آماری معنی دار نیست .در آزمون رگرسیون گام به گام برای پیش بینی متغیر مالک ،سبک های دلبستگی نشان
د اد که قدرت پیش بینی رضایت زناشویی را نداشته است این بدان معنی است که سبک های دلبستگی به طور کلی ،در رضایت زناشویی
دبیران تاثیری ندارد.لذا احتمال این ارتباط در سطح معنی داری  P<0/01رد می شود .لذا یافته با یافته پژوهش های (آزادبخت و وکیلی،
( ،)1976لقابرازنده )1931 ،و (قربانی )1937 ،همسو است.
با توجه به بررسی فرضیات به طور کلی می توان نتیجه گرفت که از میان طرحواره های  15گانه تنها سه طرحواره ،معیار های سرسختانه
و استحقاق/بزرگ منشی و خویشتن داری/خود انظباتی ناکافی با رضایت زناشویی در ارتباط نیستند .لذا یافته های پژوهش همسو است با
پژوهش های (ذوالفقاری و همکاران( ،)1939 ،دهقانی و همکاران( ،)1970،راسین( ،)6005 ،ولبرن( ،)6006 ،فریمن( ،)1777 ،الیس1776 ،
و استیلز ،6001 ،به نقل از یانگ ( ،1931یوسف نژاد( ،)1939 ،رخشنده رو( ،)1937 ،لقابرازنده )1931 ،و (قربانی.)1937 ،
در تبیین این فرضیه می توان گفت که رضایت مندی زناشویی مهم ترین مولفه ازدواج است .به نظر می رسد سالمت روان به عنوان
مولفه ای از ویژگی های فردی  ،با رضایت مندی زناشویی ارتباط دارد .خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود .دستیابی به
جامعه سالم آشکارا در گرو سالمت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر
است .در چنین نظامی افراد با عالیق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند .این دل بستگی ها اگر چه
شاید شدت وحدت شان در طی زمان کاسته شود .اما در سراسر زندگی پاینده خواهند بود ازدواج به عنوان مبنای شکل گیری نهاد خانواده
و مهم ترین واقعه در زندگی فردی همواره در افکار عمومی جامعه و در تحقیقات علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است (اسدی
نوقابی و همکاران )1931 ،ازدواج یک نهاد اجتماعی و حقوقی مهم می باشد که از طریق فراهم کردن مجموعه خاصی از حقوق ،امتیازات،
تعهدات ،مسئولیت ها و انتظارات نقشی جدید از روابط زناشویی پایدار حمایت می کند و موجب بقا و تداوم نهاد خانواده و ساختار اجتماعی
می شود (آراسته ،مدبر و همکاران ،)1935 ،رضایت مندی زناشویی را به صورت نگرش ها یا احساسات کلی فرد را نسبت به همسر و رابطه
اش تعریف می کند و هنگامی به کار می رود که واحد تحلیل فرد است و هدف تجزیه و تحلیل و نگرش های ذهنی افراد (به جای نشانه
های عملی) درباره همسر و رابطه اش است .چنین تعریفی از رضایت مندی زناشویی نشانگر آن است که رضایت مندی یک مفهوم تک بعدی
و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش است (انصاریان.)1939 ،
طبق پژوهش هایی که در حیطه ازدواج و روابط زناشویی انجام شده است متغیرهای مختلفی با روند رضایت زناشویی در طول زمان
رابطه دارند ،این متغیرها می توانند پیش بینی کننده شانس حفظ رضایت رابطه زناشویی در طول زمان یا رفتن به طرف آشفتگی زناشویی
و طالق باشند ،یکی از این متغیرها مربوط به سطح سالمت فرد است (انصاریان ،)1939 ،در جامعه امروز به دالیل متعددی چون گذر از
سنت به مدرنیته ،تغییر نظام خانواده ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و هم چنین پیدا شدن نقش های جدید مثل نقش اشتغال به نقش
های سنتی زنان و با توجه به اهمیت ویژه و جایگاه واالیی که نقش های سنتی هم چون همسری و مادری زنان در نظر همسرانشان در
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فرهنگ ایرانی داراست .مشکالت و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد فراوانی گویای آن هستند که زوج
ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به مشکالت شدید و فراگیری دچار ند .افزایش روز افزون طالق در دنیای
کنونی هر چند در مقیاسی بسیار کمتر متاسفانه جامعه فعلی ما را نیز در برگرفته است و نارضایتی زن و شوهر از یکدیگر و نیز از هم
گسیختگی کانون های گرم بسیاری از خانواده ها و تاثیرات سوء این جدایی بر افراد خانواده نیاز به رسیدگی و رفع این مشکل را مطرح
ساخته است .پیش گیری از بیماری ها و برنامه های بهداشتی باید از روز تولد شروع شود تا از پیدایش ناتوانی های جسمانی و روانی که سد
راه انسان برای رسیدن به یک زندگی سالم و موفق است جلوگیری کند .طب دنیای امروز و فردا طب پیش گیری و برنامه ریزی برای بهتر
زیستن جسمی و روانی اجتماعی است .با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم بقا ،سالمت و بهداشت روانی افراد جامعه قائل
هستند .بررسی و شناخت عواملی که منجر به پایداری و برقراری سالمت روان می گردند ضروری به نظر می رسد .دستیابی به جامعه سالم،
آشکارا در گرو سالمت روان خانواده می باشد و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد از سالمت روانی و داشتن رابطه های مطلوب
با یکدیگر است از این رو سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان بی گمان اثر مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت (بهرامی.)1939 ،
در دیدگاه شناختی طرحواره های ناسازگار اولیه از بنیادی ترین مولفه های شناختی محسوب شده ،حتی گاهی اوقات پیش از آنکه کودک
زبان را بیاموزد ،شکل می گیرد (طرحواره های پیش کالمی) و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش اطالعات در زیر آستانه هوشیاری اعمال
می کند و حالتی خودآیند دارد .این ارتباط به حدی است که درمانگران معتقدند در زمان فعال شدن طرحواره های ناسازگار ،فنون فراشناختی
می تواند با آنها مقابله کند و فرد یاد می گیرد با بحث و استدالل شناختی با حاالت هیجانی خود مقابله کرده ،از تحریف اطالعات محیط
توسط طرحواره ها جلوگیری کند .آشفتگیهای فکری و شناخت های ناکارآمد از ویژگیهای اختالالت هیجانی هستند .به همین علت ،در
سال های اخیر ارتباط بین شناخت و هیجان موضوع تحقیقات و پژوهشهای گوناگون در روان شناسی بوده است .محققان بسیاری این دو
زمینه را در ارتباط با هم مطالعه کرده و به این ترتیب ،شناخت و هیجان به عنوان یک زمینه مطالعاتی به رسمیت شناخته شده و گسترش
یافته است.هدف عمده این تحقیقات ،دستیابی به نحوه ارتباط بین این دو جنبه در انسان است .در این میان ،سازه های گوناگون و متفاوتی
بررسی شده است .از جمله ،کنشهای شناختی که به هیجان های گوناگون منجر میشوند و یا حاالت هیجانی گوناگون که درگیر شناخت
های خاص هستند از جمله سازههای مهم و جدیدی که به بررسی سبک پردازش شناختی و نحوه اثرگذاری آن بر پردازش هیجانی در انسان
می پردازد ،سازه طرحوارههای ناسازگار اولیه است (یانگ و همکاران )1750 ،طرحواره ها در عمیقترین سطح شناخت ،معموالً بیرون از سطح
آگاهی عمل میکنند و ف رد را به لحاظ روان شناختی نسبت به ایجاد آشفتگی هایی چون افسردگی ،اضطراب ،ارتباطات ناکارآمد ،اعتیاد و
اختالالت روانتنی آسیبپذیر میسازند (یانگ و همکاران.)1750 ،
یانگ معتقد است هر کدام از عالئم آسیبشناسی روانی با یک یا تعداد بیشتری از طرحوارههای اولیه مرتبط است (لطفی)1935 ،
طرحواره هایی که در اوایل سیر تحول انسان شکل می گیرند و اغلب در محور ساخت شناختی قرار دارند ،غیر شرطی اند .طرحواره هایی که
بعدا در سیر تحول شکل می گیرند شرطی اند .طرحواره های شرطی در پاسخ به طرحواره های غیر شرطی به وجود می آیند .مثالً طرحواره
معیارهای سرسختانه در پاسخ به طرحواره نقص ،طرحواره اطاعت در پاسخ به طرحواره رهاشدگی و طرحواره ایثار در پاسخ به طرحواره نقص
بوجود می آیند .ارضای توقعات طرحواره شرطی همیشه امکان پذیر نیست و دیر یا زود فرد با طرحواره اصلی اش مواجه می شود .یکی از
نظریه هایی که در زمینه ی شخصیت ،آسیب شناسی روانی و روان درمانی مطرح شده ،مدل طرح واره درمانی است که هسته ی اصلی آن
مفهوم طرح واره های ناسازگار اولیه است طرح واره های ناسازگار اولیه الگو ها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند که از خاطرات،
هیجان ها ،شناخت واره ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند ،در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند ،در سیر زندگی تداوم دارند،
درباره ی خود و رابطه با دیگران هستند ،به شدت ناکارامد هستند و اثرات شدید روی بهزیستی و عملکرد سازگارانه دارند .طرحواره ها سازه
هایی هستند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرند و به عنوان واسطه ،پاسخ های رفتاری افراد را تحت تأثیر قرار می دهند .در
چارچوب روان درمانی طرحواره به عنوان یک عامل سازمان بخش در نظر گرفته می شود که برای درک تجارب زندگی فرد ضروری است (نقل
از یانگ و همکاران.)1750 ،
با توجه به بررسی فرضیات به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هر کدام از سبک های دلبستگی ایمن  ،دوسوگرا و اجتنابی به تنهایی
با رضایت رناشویی در ارتباط هستند .اما ترکیب آنها یعنی سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه ای را ایجاد نمی کند .با توجه به
یافته های بدست آمده در این پژوهش ،می توان بیان داشت که پژوهش همسو است با پژوهش های (مظاهری( ،)1997 ،ابراهیمی و محمدی،
( ،)1935عبدی و خانجانی( ،)1939 ،جاللی طهرانی( )1939 ،حمیدی( )1939 ،شاکر و همکاران( ،)1970 ،فتحی و همکاران،)1971 ،
(تیمورپور و همکاران )1937 ،و (مردانی و حیدری.)1937 ،
در تبیین این فرضیه می توان گفت که سبک دلبستگی از عوامل تعیین کننده روابط بین فردی از جمله تفاهم زناشویی است .افرادی
که دارای سبک دلبستگی ایمن هستند ،درک عمیق تری را از روابط به صورت باالت ر نشان می دهند و این افراد از اشتراک های باالتری در
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روابط بین فردی برخوردارند .تفاوت های فردی در دلبستگی بین اشخاص تحقیقات اولیه ،در بررسی دلبستگی زوجین ،بیشتر بر جستجوی
رابطه سبک دلبستگی و ارزیابی کیفیت روابط متمرکز بودند .این پژوهشها نشان دادند که سبک دلبستگی بر گستره ای از رفتارها که در
شرایط گوناگون ظاهر می شوند .تاثیر دارد .افراد با سبک های دلبستگی متفاوت در موقعیت های گوناگون و از جمله موقعیت های تنیدگی
زا ,به شکل های متفاوت رفتار می کند .به عبارت دیگر ،سبک دلبستگی افراد ،عاملی برای شناسایی و طبقه بندی تفاوتهای فردی است.
تحقیقات اخیر ،تاثیر سبک دلبستگی را بر کیفیت روابط زوجین به خوبی نشان می دهند .ازمودنی هایی که هم خود و هم همسرشان ،سبک
دلبستگی ایمن داشتند ,کیفیت روابطشان مطلوب تر بود (احدی .)1939 ،سبک دلبستگی یکی از عوامل شخصی است که بر همسازی و
ناهم سازی زناشویی تاثیر می گذارد به همین دلیل تحقیقات بسیاری درباره آن انجام شده است .قبل از دهه هفتم قرن بیستم ،تحقیقات انجام
شده در خصوص خانواده  ،به طور عمده حول محور طالق و اثرات روانی – اجتماعی آن بر اعضای خانواده متمرکز بود .ولی از این دهه به بعد،
توجه مح ققان به مسئله نارضایتی از زندگی زناشویی و راه های افزایش احساس رضلیت و شادکامی از زندگی مشترک معطوف شد .با شناخت
تاثیر رابطه دلبستگی با رضایت مندی زناشویی کوشش می شود تا زمینه های روان شناختی را که به رضایت مندی منتهی می شوند شناسایی
گردند .با شناخت این ز مینه ها می توان در سطوح مختلف مداخله نمود .میزان ازدواج های با خطر باال را کاهش داد و بر رضایت و شادکامی
ازدواج های موجود افزود .از بخشی از ناسازگاری ها پیشگیری نمود و از این طریق از بسیاری از نابسامانی های خانوادگی که منجر به هدر
رفتن نیروهای عظیم انسانی می شود جلوگیری کرد (حمیدی.)1939 ،
پيشنهادها
پیشنهاد می گردد برای دبیران جلساتی تشکیل گردد و از کارشناسان و اساتید دانشگاه دعوت به عمل آید و اهمیت موضوع رضایت
زناشویی و عوامل موثر بر ان با تکیه بر طرحواره ها و دلبستگی ها تشریح گردد.
توجه رسانه جمعی به مق وله رضایت زناشویی و عوامل موثر بر ان با تکیه بر طرحواره ها و دلبستگی ها و ایجاد برنامه های آموزشی
در قالب سنجش متغیر های فردی و گروهی و جامعه ای برای تمامی افراد جامعه و مخصوصا زوج های جوان.
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