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 چکيده
های حل تعارض در رابطه بین سبک نقش واسطه ایین یتبهدف اصلی این پژوهش 

کارکنان متأهل آموزش و پرورش شهر  ینب سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی

، 5931در سال  یزدکارکنان متأهل آموزش و پرورش شهر یزد، بود. بدین منظور، از بین 

 امهنپرسش، انتخاب شدند و به ایای چندمرحلهخوشهگیری نمونه یشیوهبه نفر، 221

 یشر(، ف5331) یکزپرسشنامه حل تعارض و، (5331کولینز و رید ) بزرگسال دلبستگی

های به دست ، پاسخ دادند. دادهنریچیا ییزناشو یت( و پرسشنامه رضا5335) یو وار

شان هانافتهیآمده با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. 

 یند بدبو یمنف یزن ییزناشو یتو رضا یاضطراب یک دلبستگسب ینرابطه ب داد که

شود.  یکاسته م ییزناشو یترضا یزاناز م ی،به سمت سبک اضطراب یشبا گرا یب،ترت

سبک  ینب و با حل تعارض سازنده معنادار و مثبت بود یمنا یسبک دلبستگ ینرابطه ب

بک س یشرابطه معنادار و مثبت وجود دارد و با افزا ییزناشو یتو رضا یمنا یدلبستگ

ارض حل تعهای ها همچنین تاثیر سبکیافتهشود. یافزوده م ییزناشو یتبر رضا یمن،ا

 یی را مورد تأیید قرار داد.زناشو یتو رضا یدلبستگ هایسبکی بین در رابطه سازنده

گی و های دلبستتوجه به سبکتوان رضایت مندی زناشویی را با ها میبا توجه به یافته

 های حل تعارض سازنده بهبود بخشید.از طریق آموزش سبک

 یترضا -دلبستگی یهاسبک -حل تعارض  یهاسبک اژگان کليدي:و 

 آموزش و پرورش متأهل کارمندان -ییزناشو
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 2 محمدعلی احمدوند،  1زینب اکرمی
 ، تهران، ایران.مشاوره خانوادهدانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، گروه  5
 ، تهران، ایران.مشاوره خانوادهدانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، گروه  2

 
  نام نویسنده مسئول:

 زینب اکرمی

حل تعارض در رابطه بين تبيين نقش واسطه اي سبک هاي 

 سبک هاي دلبستگی و رضایت زناشویی
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 مقدمه
رضایت زناشویی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایداری خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان و همچنین جامعه 

 کننده آن ارزیابی استرضایتمندی، منعکس عدم(. رضایتمندی زناشویی نشان دهنده ارزیابی کلی فرد است و 5931است )دانش و حیدریان،

مثبت وجود ندارند در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر  هایویژگیی منفی بارز هستند و هاکه در آن ویژگی

گذارد. رضایت زناشویی در واقع، سنگ زیربنای عملکرد خوب خانواده ها تأثیر میشود و بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسانمی

(، توسعه 5331، 2(، باعث افزایش سالمتی )دمو و آلین5335، 5کند )کومبزسهیل و عمر زن و شوهر را زیاد میبوده و نقش والدینی را ت

های (، مهارت2111، 1شناختی، مدیریت بهتر تعارض )آبراهام و براین(، کاهش مشکالت روان5331، 9اقتصادی، رضایت بیشتر از زندگی )ناک

(.اکثر زن 5933نیا، شود )نقل از حسینیان و شفیعیهای بهتر حل تعارضات می( و مهارت2111، 1نارتباطی و حل مسأله )جانسون و همکارا

دهند، اما به دالیل مختلف در طی زمان درجه رضایت زناشویی و شوهرها در ابتدای زندگی مشترک، رضایت زناشویی یکسانی را نشان می

پذیرد یمرضایت زناشویی از عوامل متعدد و به صورت متفاوت از دیگر متغیرها تأثیر  دهد کهدهند. این مسائل نشان میمتفاوتی را نشان می

 (. 5931؛ حمیدی، 5331و همکاران،  7؛ مارکمن1،5333های دلبستگی و عشق از جمله این عوامل است )گاتمنو سبک

های های فردی درسبکس این نظریه،تفاوتفردی است.بر اساهادرمطالعه روابط بینامروزه نظریه دلبستگی یکی ازمؤثرترین نظریه

، 3سر و شیورشود )میکولیندلبستگی ناشی ازتجارب افراددرروابط نزدیک قبلی است وباروابط دلبستگی بین کودک و مراقبان اولیه شروع می

روانکاوی ردکه خودازنظریه (. ارکان و مفاهیم نظریه دلبستگی ریشه درنظریه روابط شیءدا5939به نقل از کریمی، کرمی و دهقان،  2119

نشأت گرفته است. دلبستگی پیوندعاطفی هیجانی نسبتاًپایداری است که بین کودک ومادرویاافرادی که کودک درتعامل منظم ودائم 

شد (. نظریه روابط شی،چگونگی تأثیرگذاری الگوهای دلبستگی اولیه را برکودکان زمانی که ر2112، 3شود )پاپالیاهاست،ایجادمیباآن

 (. 5933ای فرد و آقاجانی، دهد )نوابی نژاد، دوکانهگیردموردبررسی قرارمیکنندوشخصیتشان شکلمیمی

(راپیشنهادکردند )اگوز 52،نفی کننده55،ترسان51بزرگساالن)ایمن،دلمشغولدلبستگی (،مدل چهارگروهی از5335وهاروویتز )بارثولومیو

 (.9395؛ نیلفروشان و نویدیان، 2113، 59دورانوکاریرماک

هاکودکان کنند.آن(،سه سبک مختلف دلبستگی راشناسایی کردکه عمدتاً امنیت وراحتیا فرادرافراهم می5373) 51اینورث

. در ادامه برخی دیگر از محققان نیز این 57دوسوگرا –اضطرابی  – 9؛ 51اجتنابی – 2؛ 51ایمن –5بندیکردند: رادرسهگروهطبقه

ها ) (. این سبک5337؛ هازانوشاور،5331، 53؛ فینی و نولر5335؛ بارثولومیووهاروویتز، 5331هارادربزرگساالنشناساییکردند)اینورث، سبک

شوندوظرفیت الزم برای ارتباط اثربخش، های دلبستگی درونی شده ی دوران کودکی( در روابط نزدیک دربزرگسالی فعال میپاسخ

های سبک(..5335، 25؛ کوباک و هازان5332، 21؛ کریتندن 2111، 53کوکرانومالینکرودت-سازند)اکانلرافراهم میصمیمیت،امنی توآرامش 

کنند. های هیجانی رادرافرادوروابط بین شخصی هدایت میی قواعدعاطفی وشناختی وراهبردهایی هستندکه واکنشدلبستگی،تعیین کننده

(. 5333، 22برند )شاور،کولینزو کالرکوپردازش اطالعات هیجانی،راهبردهای متفاوتی به کارمیدهی افراد ایمن،اجتنابی ودوسوگرا برای نظم

                                                           
1 -Cumbez, M. 

2 -Demo, N.,& Elin, S. 

3- Nock,E. 
4 -Abraham, E., & Brine, A. 
5- Jahnson,T. 
6- Gottman, J.M. 

7- Markman, H.J. 
8- Mikulincer, M., & Shaver, P. 
9- Papalia, D.E. 

10- preoccupied adult 
11- fearful type 
12- dismissing attachment style 

13-Oguz Duran, N.O., & Karairmak, O. 

14-Ainsworth, M.S. 

15- secure 
16- avoidant 
17- anxious/ambivalent 
18- Feeny, J.A.,& Noller, P. 
19- O’Connell- Corcoran, N.K.,& Mallinkrodt, B. 

20- Crittenden, P.M. 
21- Kobak, R.P.,& Hazan, C. 
22 - Shaver, P., Collins, L., & Clark, C.L. 
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های رساندوهیجانجویندکه تنیدگیرابه حداقل میازراهبردهایی سودمی29هادهی به هیجانهایی که سبک دلبستگی ایمن دارندبرای نظمآن

 (.5933پور و حسن زاده فرشید، منصور، امامی ؛ سپاه2115، 21سازد )میکولینسرو فلورینمثبت رافعال می

(نشان دادزوجی که رفتارهای رقابت آمیزباهمسرانشان داشتند،رفتارهای اجتنابی بیشتری دربرابرآنان 2111پژوهش برادبوری وهمکاران )

تری دارند،رضایت عارض سازنده( پژوهش دیگری نشان دادبزرگساالن یکه راهبردهای حل ت2152ازخودنشان دادند )برادبری، فیچام و بیچ، 

های هاحاکی ازآن است که رضایتمندی زناشویی زوجی نباسبک(. پژوهش5931؛ باباپورخیرالدین، 2111، 21تراست )استوبرهابادوامزناشویی آن

های سازگار،اعمال مثبت همسران خودراارج (؛زوج2152، 21حل تعارض همبستگی باالیی دارد )برادبری، فیچام و بیچ

های ناسازگار،بیشتر به مواردمنفی فکرکرده وزمان زیادی راصرف توجه هاراتحمل کنند، درمقابل زوجتواننداعمال منفی آنترمینهندوراحتمی

های جبران کننده ومثبت آنان مشکل دارند )دیباجی فروشانی، امامی و درک ویژگی در و کنندهمسران خودمی های ناخوشایندبه جنبه

 (.5931محمدی، 

تعارض بخش اجتناب ناپذیرهستی انسان است،خواه درزندگی شخصی وخواهدرزندگی جمعی، هرزمان وهرجاکه افرادبه صورت گروهی 

باشند احتمال رخدادتعارض وجوددارد. همچنین تعارض میتواندهم به رشدروابط مثبت وهم به رشدتعارض بینجامد. درواقع داشتن شیوه های 

ع مؤثری دربرابرتعارض های منحل کننده خانوادهاست وحتی میتواندبه حل بهترمسایل پیشروی زوجین کمک کند حل تعارض منطقی، مان

ب های مناسحلشود. تعارض سازنده برمصالحه وراه(. به طورکلی تعارض به دونوع سازنده وغیرسازنده تقسیم می5933نیا، )حسینیان و شفیعی

های استبدادی ونامناسب )حسینی، نظری، رسولی، شاکرمی، و حسینی، حلرتهدید وراهومثبت استواراست وتعارض غیرسازنده ب

 27مطالعات بلکوموتون در شودمی آمیزتعارض تعارض)بامحوریت رقابت ومشارکت(که موجب رویدادن رفتار (.ابعاددوگانۀ5939

پردازان متأخرمعتقدندکه اهمیت دادن به خودو نظریه(،موردبررسی قرارگرفته است. 5371)  23(؛توماس5339(؛رحیم )5333)23(؛داتزچ5331)

سازی گرویکپارچههای پنج گانه، مسلط،الزام شده،اجتنابی،مصالحههاراباهم ترکیب نمودوسبکتوان آندیگران دوبعدمجزایی هستندکه می

(.چنین به 5939، فالح چایو زارعیه، زاد؛ به نقل از کرمی بلداجی، ثابت5373؛ رحیموبوناما، 5339رابرای حل تعارض خلق کرد)رحیم، 

(. 5331کند)کوباکوداملر، های دلبستگی رادرافرادفعال میرسدکه تعامالتم تعارض درروابط نزدیک،بهویژه تعارضات زناشویی سبکنظرمی

، کریزیوهسن 2111 ،91مالینکرودت، کوکرانو2119، شی، 2113، بناریوهیرشبرگ، 2113های گذشته)کاریرماکودوران، شمارزیادی از پژوهش

(، باب کارگیری متدولوژی مختلف 5331، سیمون وهمکاران، 5333، پیستول، 5333، لویوداویس،5331، 95، اسچارفوبارثولومیو2115مکینز، 

ف های مختلاندودلبستگی بر سبکسازی فرایندهای تعارض به کارگرفته شدهروشندهندکه ارکان ومفاهیم نظریه دلبستگی درزمینه نشان می

 (.5935الهی و همکاران، گذارد )امانحل تعارض درروابط نزدیک تاثیرمی

 وهای دلبستگی سبکی بین دررابطهتاثیر معناداری های حل تعارض مسأله اصلی پژوهش حاضر بدین قرار خواهد بود که آیاسبک

 مندی زناشویی دارد؟رضایت

 

 روش

 ي آماريجامعه و نمونه -

باشد. می 5931در سال ی آن شامل تمامی کارکنان متأهل آموزش و پرورش شهر یزدهمبستگی است که جامعهپژوهش حاضر از نوع 

حجم نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضربا استفاده از باشد. نفر می 5911حجم جامعه، بنابر استعالم از اداره آموزش و پرورش یزد تعداد 

 ای از بین کارکنان جامعه فوق انجام شد.ای چندمرحلهی تصادفی خوشهشیوهگیری به نفر برآورد گردید. نمونه 221جدول مورگان

 

 

 

 

 

                                                           
23 - emotions 
24- Mikulincer, M., & Florian, V. 
25-Steuber, K.R. 

26 -Bradbury, T.N., & Fiacham, F.D., & Beach S.R.H. 

27 -Black,R., & Motun,E.A. 
28 -Datzch,W. 

29 -Tomas,E. 
30-Corcoran, N.K., & Mallinckroodt, B. 
31-Scharfe, E., & Bartholomew, K. 
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 گيريابزارهاي اندازه -

های حل تعارض وتوانایی شخص درخلق وارائه گیری ایدهاین پرسشنامهبرای اندازه(:CRQ) 32هاي حل تعارض( پرسشنامه سبک1

( ساخته شده است. عبارات این پرسشنامه ادراک و برداشت پاسخ دهندگان 5335) 91و واری( و فیشر 5331)99بردتوسط ویکز-های بردراه حل

ها را از موضوع تعارض شوند و میزان آگاهی آنرا بر مبنای این که معموالً چگونه در رفتارهای خاص مرتبط با تعارض وارد می

و با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  13/1ا با استفاده از روش تصنیف ( ضرایب پایایی این ابزار ر2119(.هن اینگ )5933سنجد)علیرضایی، می

دهد با استفاده از روش دونیمه کردن نمره دو فاکتور دو و هفت از کل فاکتورهای به دست آورد. ارزیابی کلی اینپرسشنامه نشان می 77/1با 

از روایی همزمان خوبی برخوردار است. اعتبار  ROCI-Iرمقایسه با تست این تست پایا و معتبر بودند. پرسشنامه روایی سازه خوبی داشته و د

(. همچنین 5935؛ به نقل از حقیقی و همکاران، 5933زیرمقیاس پرسشنامه را تایید کرد )علیرضایی، 51سازه با روش تحلیل عوامل وجود 

به دست آورد.در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برابر  32/1و  31/1( آلفای کرونباخ را 5937افضل رحیم به نقل از اعتباریان و پورولی )

 به دست آمد. 39/1با 

 

دهی به های ارتباط و شیوه شکل. این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت:(RAAS( پرسش نامه دلبستگی کولينز و رید )2

ای از نوع لیکرت که برای هر درجه 1یک مقیاس باشد، که توسط عالمت گذاری روی ماده می 53های نزدیک است و مشتمل بر دلبستگی

های این آزمون به صورت معکوس شود. برخی از ماده= کامالً ویژگی من است( سنجیده می1= اصالً ویژگی من نیست تا 1ماده )که از 

سازد. مدت را را مشخص میهای دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگای شامل سبکماده 1زیرمقیاس  9شود. تحلیل عوامل، گذاری مینمره

صورت فردی و هم گروهی قابل اجراست اما باید در محیطی که هم به  باشددقیقه می 51یابی انجام شده اجرای پرسشنامه بر اساس زمینه

های سبکرا برای  اخماه پایدار ماندند، و میزان آلفای کرونب 3و  2ها در فاصله زمانی آرام اجرا شود.کولینز و رید نشان داده که زیرمقیاس

ی ایرانی ( در نمونه5931پاکدامن )گزادش کردند. این پرسشنامه توسط  31/1و  73/1، 35/1دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب 

بی و های دلبستگی ایمن، اجتنا( ضریب آلفای کرونباخ برای سبک5973ه است. در پژوهش بشارت )اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی شد

 .به دست آمد 39/1و  17/1 73/1گزارش شده است و در پژوهش حاضر نیز به ترتیب  72/1و  72/1، 71/1دوسوگرا به ترتیب 

 

های بالقوه متشکل ( ساخته شد و برای ارزیابی زمینه5333و همکاران ) 91توسط اولسونمندي زناشویی انریچ: (پرسشنامه رضایت3

های ای با پاسخسؤال است که به صورت پنج گزینه 17فرم کوتاه آن دارای رود.پرباری رابطه زناشویی به کار می های قوت واز بازشناسایی زمینه

ا هگذاری در برخی از گویهشود. روش نمرهاز کامالً موافق تا کامالً مخالف، در نظر گرفته شده استکه به هر گزینه از یک تا پنج امتیاز دادهمی

اند. در ایران اولین بار گزارش کرده 32/1پایایی این مقیاس را، با استفاده از روش ضریب آلفا،  (5333همکاران ) اولسون ومعکوس است. 

اند، همچنین در تحقیق آنان ضریب محاسبه و گزارش کرده 31/1(، همبستگی درونی آزمون برای فرم کوتاه 5979سلیمانیان و نوابی نژاد )

(در بررسی پایایی آزمون با استفاده از روش بازآزمایی، به 5971به دست آمده است. در پژوهش مهدویان) 39/1اعتبار )آلفای محاسبه شده(

(ضریب 5973( به دست آمد. از نظر روایی پرسشنامه ثنایی)31/1و برای زنان و مردان  311/1و برای زنان  397/1فاصله یک هفته )برای مردان 

ی به دست آورده است که نشان دهنده 15/1تا 92/1و با مقیاس رضایت از زندگی از11/1تا  15/1ی ازهمبستگی آن رابا مقیاس رضایت خانوادگ

به دست  73/1این است که پرسشنامه از روایی مالکی خوبی برخوردار است.در پژوهش حاضر ضرایب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 

 آمد.

 هاروش تحليل داده -

ام به به روش گ چندگانههای آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی تحلیل داده به منظور توصیف، تجزیه و

گیری به عمل آمد. الزم به ذکر است که کلیه محاسبات این پژوهش با مرز استنتاج آماری بهره SPSS-20گام توسط نرم افزار آماری 

11/1P< .انجام پذیرفت 

 

 

 

                                                           
32 -Conflict Resolution Questionnaire 

33- Weeks, A. 

34 -Fisher, C., & Ury, T.N. 

35- Olson 
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 هایافته

درصد 51اند. ها را مردان تشکیل دادهدرصد از آن9/13درصداز کارمندان مورد مطالعه را زنان و  7/11های به دست آمده یافتهبر طبق 

درصد از کارمندان نیز باالتر از کارشناسی ارشد و دکترا دارند. 52درصد کارشناسی و 92درصد از آنان کاردانی، 11از کارمندان در سطح دیپلم، 

و  91تا  21درصد از کارمندان بین 7/21سال،  21تا  51درصد از آنان 1/23سال و کمتر،  51درصد از کارمندان 1/29ه کار نیز از نظر سابق

 11تا  91درصد از آنان بین 1/27سال،  99تا  29درصد از کارمندان بین 3/21سال و بیشتر سابقه کار دارند. از نظر سن،  91درصد نیز 9/25

 سال و بیشتر سن داشتند. 11ها نیز درصد از آن3/25سال و  11تا  11نان درصد از آ3/21سال، 

میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی  5ها، در جدولی بین آنبه منظور ارائه تصویری روشن از وضعیت متغیرها و رابطه

 دار است.روابط دوتایی بین متغیرهای پژوهش معنیدهد همبستگی و نشان می 5پیرسون )مرتبه صفر( آورده شده است. همانگونه که جدول

 : ماتریس همبستگی مشاهده شده بين متغيرهاي پژوهش1جدول 

 M SD 5 4 3 2 1 متغيرها

 91/9 19/55     5 دلبستگی ایمن -1

 35/9 32/51    5 -119/1 دلبستگی اجتنابی -2

 33/2 75/59   5 211/1** 171/1** دلبستگی اضطرابی -3

 19/55 99/33  5 -513/1* -115/1 137/1* رضایت زناشویی -4

 5/21 1/591 5 223/1** -511/1* -172/1 531/1** حل تعارض سازنده -5

*P<0.05   &   **P<0.01 
 

های حل تعارض و دلبستگی از رگرسیون خطی چندمتغیره و بینی کنندگی رضایت زناشویی بر اساس سبکجهت بررسی قدرت پیش

بیانگر این است که متغیرهای  2گزارش شده است. جدول  2به گام استفاده گردید، برآوردهای مربوط به تحلیل رگرسیون در جدولروش گام 

درصد از  7های حل تعارض توافق سود مقابل و سود متقابل( در مجموع باقیمانده در معادله رگرسیون )سبک دلبستگی اضطرابی و سبک

کنند؛ با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار بینی میت زناشویی( را پیشواریانس متغیر وابسته )رضای

بینی واریانس رضایت زناشویی را دارند. اثر سبک دلبستگی شود،به عبارت دیگرمتغیرهای فوق درحدضعیف توان پیشکوچک برآورد می

غیر های تعارض؛ توافق سود مقابل و سود متقابل بر این متدر حد متوسط رو به پایین و اثر سبک اضطرابی بر متغیر رضایت زناشویی مستقیم و

 معکوس و در حد متوسط رو به پایین برآورد شده است.

 هاي دلبستگی و رضایت زناشوییبينی سبک حل تعارض از طریق سبک: برآورد رگرسيون جهت پيش2جدول 

Model Summary 

 مدل
R خطاي معيار ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين 

27/1 17/1 11/1 21/55 

ANOVA 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 35/717 9 12/2219 رگرسيون

 35/521 225 21/23113 باقيمانده 115/1 33/1

 - 221 11/91235 کل

Coefficients 

 مدل
 استانداردضرایب  ضرایب غیراستاندارد

t Sig 
α B خطای معیار Beta 

 دلبستگی اضطرابی

93/513 

13/1 21/1 53/1 79/2 117/1 

 121/1 -91/2 -51/1 29/1 -11/1 توافق سود مقابل

 129/1 -23/2 -51/1 11/1 -11/5 سود متقابل
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بینی واریانس متغیر رضایت زناشویی را پیشدرصد از  3های دلبستگی و حل تعارض در مجموع سبک 9و جدول  2مطابق با شکل

لبستگی های دشود، به عبارت دیگر سبککنند که با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار کوچک برآورد میمی

ت زناشویی بستگی ایمن بر رضایبینی واریانس متغیر رضایت زناشویی را دارند. اثر غیرمستقیم سبک دلو حل تعارض در حد ضعیف توان پیش

. بنابراین سبک حل تعارض در رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی تاثیر میانجی ایفا (p≤ 11/1به لحاظ آماری معنادار است )

بک حل تعارض ن اثر سکند، با توجه به اینکه اثر مستقیم سبک دلبستگی ایمن بر رضایت زناشویی به لحاظ آماری معنادار نیست بنابرایمی

شود، در نهایت اینکه با مدنظر قرار دادن مقدار ضریب غیرمستقیم سبک دلبستگی ایمن بر رضایت زناشویی، این اثر از نوع کامل برآورد می

ماری آ های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بر متغیر رضایت زناشویی به لحاظشود.اثر غیرمستقیم سبکمستقیم و در حد ضعیف برآورد می

کند، های دلبستگی با متغیر رضایت زناشویی تاثیر میانجی ایفا نمی. بنابراین سبک حل تعارض در رابطه این سبک(p> 11/1)معنادار نیست 

های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بر متغیر رضایت زناشویی در نمونه آماری پژوهش ناشی به عبارت دیگر مقدار اثر غیرمستقیم ضعیف سبک

 درصد قابلیت تعمیم به جامعه آماری پژوهش را ندارد. 31شود و با اطمینان گیری برآورد میتصادف یا خطای نمونه از

 هاي حل تعارض و دلبستگی بر رضایت زناشویی: برآورد اثرات کل، مستقيم و غيرمستقيم سبک3جدول

 متغير مستقل
متغير 

 ميانجی

متغير 

 وابسته

ضریب 

 تعيين

 برآورد

ی
نج

يا
م

ي
گر

 

 غيرمستقيم مستقيم کل

 p اثر p اثر p اثر

 دلبستگی ایمن
سبک حل 

 تعارض
رضایت 

 زناشویی
13/1 

 تأیید 159/1 19/1 231/1 -13/1 121/1 -11/1

 رد 221/1 15/1 371/1 15/1 715/1 12/1 دلبستگی اجتنابی

 رد 913/1 15/1 123/1 57/1 121/1 53/1 دلبستگی اضطرابی

 - - - 151/1 -22/1 151/1 -22/1 - سبک حل تعارض
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 و نتيجه گيري بحث
های دلبستگی و رضایت زناشویی بود. هدف اصلی این پژوهش تبیین نقش واسطه ای سبک های حل تعارض در رابطه بین سبک

ستگی قادر به های دلببینی تغییرات مربوط به رضایت زناشویی هستند. همچنین سبکهای دلبستگی قادر به پیشهانشان داد که سبکیافته

 های دلبستگی و رضایتی بین سبکهای حل تعارض در رابطهها همچنین تاثیر سبکباشند. یافتهمیتعارض های حل بینی سبکپیش

 داد. زناشویی را مورد تأیید قرار

طبق مبانی نظری تحقیق، افرادمختلفی که سبک دلبستگی متفاوتی دارندتجارب متفاوتی در روابط عاشقانه تجربه میکنند. بررسی های 

صورت گرفته درموردویژگی های افرادمتعلق به سبکه ای مختلف دلبستگی وتاثیرآن درروابط بادیگران ازجمله ازدواج ورابطه باهمسرمویدآن 

اخص ترسازطردشدن واحساس آسودگی درروابط نشان دهنده دلبستگی ایمن است. افراددوسوگرامعموالًدرروابط است که دوش

خودترسازطردشدندارندو افراداجتنابی درروابط صمیمانه احساس آسودگی وراحتی نمی کنند. میتوان رضایت زناشویی رابه عنوانی ک موقعیت 

جود نمی آید. مین باتاکیدبرقابلیت انعطاف وپذیرابودن پاسخ های والدین نوعی سنخ شناسی روان شناختی درنظرگرفت که به خودی خودبه و

؛ خوش لهجه 5935؛ به نقالزکرین، 5331رامطرح کردکه ثابت شده استباط بقه بندیک ودکان درموقعیت ناآشنا،کامالً همبستگی دارد )مین،

 (.5931و صلیبی، 

تعارض هابه شکل سازنده می تواندی کارتباطق و یرادررابطه ی زوجش کل دهدوزوجهارابرای از سوی دیگر، توانایی برای مدیریت وحل 

(. روش سازنده برای رسیدگی به تعارضات دررابطه ی زناشویی،باعث تسهیل  2159ایجادیک رابطه ی صمیمی ونزدیک کمک کند )ساموهانو، 

ست اختالل واضطراب رادررابطه ی زوجین تشدیدکند )دیلدار،سیت واتو صمیمیت می شوددرحالی که راههای مخرب مقابله با تعارض،ممکن ا

(. پژوهش هاحاکی ازآن است که انتخاب روش زوج هابرای مدیریت تعارض در روابط شان یک عامل مهم وتعیین کننده  2159یاسین، 

 (. 2151درکیفیت کلی رابطه است )ویلر،کیم برلی وشاونا، 

(،نشان دادکه خانواده 2151مت خانواده ی اصلی درکیفیت زندگی آیندهی فرزندان موثراست. ویسز )بررسی هانشان داده است که سال

ی اصلی درکیفیت وموفقیت زندگی زناشویی اثرپایداری دارد. پژوهش هابیانگررابطه ی سالمت خانواده ی اصلی باسازگاری زناشویی 

(،روابط رضایت بخش زناشویی)سانگل یووهااوک،  2151)جوزوفیکوووجشک،  (،  صمیمیت واستقالل ادراک شده درزنان2152)موراراوترلک، 

(. همچنین پژوهشها نشان داده است که سبک های 5939( است. )حسینی و همکاران،  2155( ورضایت زناشویی زنان )فرح بخش،  2112

(،استفاده ازسبک غیرسازندگی باافسردگی  2151؛چنگ،  2151، هاروکس، 2159حل تعارض باکیفیت رابطه ی زناشویی )دیلداروهمکاران، 

( رابطه دارد.  2152( وکیفیت بدرابطه ی زناشویی )خجسته مهروکوچکی و رجبی،  2155ونارضایتی زناشویی )اسچودیک،پاپوکامینگز، 

دکی )خمسه وحسینیان، ( وتجربه ی خشونت درکو 2113صمیمیت نیزباطرحواره های ناسازگاردرخانواده ی اصلی )ذوالفقاری، فاتحی وعابدی، 

 (.5939( رابطه دارد. )حسینی، نظری، رسولی، شاکرمی و حسینی،  2151

های سازگاراعمال مثبت همسران پژوهش ها نشان داده که رضایت مندی روابط زوجین باسبک های تعارض همبستگی باالیی دارد.زوج

درمقابل زوجهای ناسازگار،بیشتر به مواردمنفی فکرکرده وزمان زیادی  خودراارج می نهندوراحت ترمی تواننداعمال منفی آنهاراتحمل کنند.

راصرف توجه به جنبه های ناخوشایندهمسران خودمیکنندودردرک ویژگی های جبران کننده ومثبت آنان مشکل دارند. پژوهش برادبوری 

تنابی بیشتری دربرابرآنان ازخودنشان دادند. پژوهش وهمکاران نشان دادزوجینی که رفتارهای رقابت آمیزباهمسران شان داشتند،رفتارهای اج

(. 5932دیگری نشان دادبزرگساالن یکه راهبردهای حل تعارض سازنده تری دارند،رضایت زناشویی آنهابادوام تراست )بیرامی و همکاران، 

(. از این جهت، نظریه 5339اند ) الزاروس، نظریه پردازان مفاهیم تعارض نیز در دهه های اخیر، بر فرایندهای نظم دهی هیجانی متمرکز شده 

های ( با مروری بر پژوهش5333ها یا تنظیم عواطف را تبیین کند. فاندلینگ )های فردی در نظم دهی به هیحاندلبستگی می تواند تفاوت

های دلبستگی بر نحوه نظارت های مختلف نظم دهی هیجانی نشان داده است که در هر مرحله از فرایند مقابله، سبکمختلف در مورد سبک

( و دسترسی به 5331( ؛ پردازش اطالعات )زاروف و فیزپاتریک، 5335در چهارچوب رویدادهای تنیدگی زا )میکولنسر و ناچشون،  91بر توجه

 93دازش افراطیهای دلبستگی می تواند به پر( تاثیر می گذارند. این تفاوت در سبک5331)فینی و کیرک پاتریک،  97منابع اجتماعی مقابله

( 5333(. اسپنگلر و زیمرمن )5331ها در افراد اجتنابگر اسناد داده شود )کامین، ها در افراد دو سوگرا یا به منزوی سازی یا قطع هیجانهیجان

پذیر نظم های انعطاف ناها چنین نتیجه گرفته اند که سبکدر مورد دلبستگی و نظم دهی به هیجان 93زیست شناختی –از مطالعات روانی 

                                                           
36- attention management  

37- social coping resource 

38- excessive processing 

39- psychobiological 
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ها، بین سطوح متفاوت مقابله در افراد دارای دلبستگی ناایمن در مقایسه باافراد ایمن مغایرت بیشتری ایجاد می کنند)بشارت دهی به هیجان

 (.5931و شالچی، 

است که  ضیبه عبارت دیگر، وجود یا عدم تعارض نیست که کیفیت ازدواج را تعیین می کند، بلکه چگونگی مقابله با شرایط تعار 

( نشان دهنده آن است که بنیان 2112) 15(.نتایج حاصل از تحقیق استنلی، مارکمن و ویتون5337، 11کیفیت رابطه را تعیین می کند )وود

 رابطه موفق در پویایی های ارتباط، تعارض و تعهد نهفته است. هر یک از این مفاهیم در روابط صمیمانه باعث ایجاد حس امنیت یا فقدان آن

د نی شود. بنابراین، همسرانی که توانایی مقابله سازنده با تعارض، ارتباطات مثبت زیاد و تعامالت منفی کمی دارند، محیطی را ایجاد می کنم

 و پذیرش آسیب ها را به آن ها می دهد. 12که اجازه بی پرده گویی

رضات زناشویی سبک های دلبستگی رادرافرادفعال در مجموع چنین به نظرمی رسدکه تعامالت متعارض درروابط نزدیک،به ویژه تعا

(.شمارزیادی از پژوهش های گذشته بابکارگیری متدولوژی مختلف نشان میدهندکه ارکان ومفاهیم نظریه 1994می کند)کوباکوداملر،

ک تاثیرمی وابط نزدیدلبستگی درزمینه روشن سازی فرایندهای تعارض به کارگرفته شده اندودلبستگی بر سبک های مختلف حل تعارض درر

 2001 مکینز، -؛کریزیوهسن 2000 ؛کوکرانومالینکرودت، 2003 ؛شی، 2009 اریوهیرشبرگ، -بن 2008 گذارد)کاریرماکودوران،

(. همچنین 5939؛ کرمی بلداجی و همکاران، 1996؛سیمون وهمکاران، 1989 ؛پیستول، 1989 ،لویوداویس،1995 ؛اسچارفوبارثولومی،

داده اند که مدیریت تعارض به کیفیت روابط بین افراد، رضایت موجود در این روابط و اسنادی که در مورد طرف مقابل به پژوهش ها نشان 

(. سبک های تعارضی هم چنین پیش بینی کننده ی برخی از رفتارهایی هستند که 2111، 11و بوتا 19کار برده می شود، وابسته است )دامالاُ

(. بنابراین، به نظر می رسد سبک حل تعارض سازنده و مسأله محور به خوبی کیفیت روابط 5335، 11نراددر تعارضات ظاهر می شوند )ک

 رضایت بخش زناشویی را پیش بینی کند.

سازنده  های حل تعارضهای دلبستگی و از طریق آموزش سبکتوان رضایت زناشویی را با توجه به سبکها میبنابراین با توجه به یافته

عارض های حل تهای دلبستگی از طریق سبکتوان نتیجه گرفت که سبکهای پژوهش حاضر میحور بهبود بخشید. بر اساس یافتهو مسأله م

 سازنده بر رضایت زناشویی تأثیرگذار است. 

 

 گزاريسپاس
ود باشد، لذا نویسندگان مقاله بر خنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب میاین مقاله برگرفته شده از یک پایان

های پژوهش که در اجرای این تحقیق ما را همراهی کردند، تشکر و قدردانی دانند تا از معاونت پژوهشی  دانشگاه و همچنین آزمودنیواجب می

 نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 -Wood, G. 

41 -Stanley, Markman,H.J,&Withon 

42 - self-disclosure 

43- Dumlao, K. 

44- Botta, T. 

45- Conrad, M. 

http://www.rassjournal.ir/


 66  -61  ، ص1316 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 
(، سبک های دلبستگی بزرگساالن 5939زارعی، اقبال )کرمی بلداجی، روح اهلل؛ ثابت زاده، ماجده؛ فالح چای، سید رضا و  [5]

به عنوان پیش بینی کننده سبکهای حل تعارض زناشویی دربین دبیران متأهل شهربندرعباس، فصلنامه مشاوره و روان 

 .31-552، بهار، صص 5درمانی خانواده، سال چهارم، شماره 

ستگی همسران ورضایت زناشویی زوجین، مجله ی اصول (، ترکیب ابعاددلب5939نیلفروشان، پریسا و نویدیان، علی ) [2]

 . 171-139(، پاییز، صص 9)51بهداشت روانی، سال 

(، بررسی رابطه سبک های دلبستگی وسالمت عمومی بارضایتمندی 5931خوش لهجه صدق، مریم؛صلیبی، ژاسنت) [9]

اه علوم انسانی ومطالعات زناشویی درکارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس، جامعه پژوهشی فرهنگی،پژوهشگ

 .71-517فرهنگی، شمارةاول،سال ششم، بهار،صص

(، رابطه سبکهای دلبستگی وسبکهای حل تعارض بافرسودگی 5939کریمی، پروانه؛ کرمی، جهانگیر و دهقان، فاطمه ) [1]

 .19-71 پژوهشی زن و جامعه، سال پنجم، شماره ی چهارم، زمستان، صص -زناشویی کارکنان متأهل، فصلنامه علمی

(، بررسی رابطه سبکهای دلبستگی 5935امان الهی، عباس؛ اصالنی، خالد؛ تشکر، هاجر؛ غوابش، سعاد و نکوئی، سمیه ) [1]

،  9، شماره 51، سال پژوهشی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان -مجله علمیعاشقانه و عشق با رضایت زناشویی، 

 .17-31پاییز، 

(.بررسی رابطه بین شیوه های حل تعارض ارتباطی وسالمت روان شناختی 5931)باباپورخیرالدین،جلیل  [1]

 .23-11(، 1سال اول، ) ،فصل نامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز،دانشجویان

 ؛دانشگاه تهران.(؛ساخت وهنجاری ابی مقیاس دلبستگ یبزرگساالن5973بشارت،محمدعلی ) [7]

لیل؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ اسمعلی، اسماعیل و بهادری خسروشاهی، جعفر بیرامی، منصور؛ باباپور خیرالدین، ج [3]

مجله علمی (، پیش بینی رضایت مندی زناشویی براساس مؤلفه های هوش هیجانی وشیوه های حل تعارض، 5932)
 .25-27(، مردادوشهریور، صص 13)پیاپی  9،سال هفدهم،شمارهدانشگاه علوم پزشک یقزوین

دانشگاه  .رساله دکتری روانشناسی .(. بررسی ارتباط سبک دلبستگی وجامعه طلبی درنوجوان5931پاکدامن،شهال. ) [3]

 تهران.

 (. مقیاس سنجش خانواده وازدواج،تهران: بعثت.5973ثنایی ذاکر،باقر. ) [51]

 (.مقیاس های سنجش خانواده وازدواج،تهران: انتشارات بعثت.5973ثنایی،باقر. ) [55]

(، رابطه ی 5939محمد؛ رسولی، محسن؛ شاکرمی، محمد و حسینی، سید محسن )حسینی، سید محمد؛ نظری، علی  [52]

سالمت خانواده اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبکهای حل تعارض سازنده و غیر سازنده، مجله 

 .17-33، صص 92پژوهشی اندیشه و رفتار، دوره ی هشتم، شماره -علمی

( بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های 5931. ) شفیعی نیا، اعظم.حسینیان، سیمین [59]

 .7-22ص 1. شماره5زناشوییزنان. اندیشه های نوین تربیتی. سال

(.بررسی رابطه سبک های دلبستگی بارضایت زناشویی دردانشجویان متأهل دبیری،فصل نامه 5931حمیدی،فریده. ) [51]

 . 3خانواده پژوهشی،سال سوم،شماره 

( رابطه عالقه و احترام متقابل با رضایت زناشویی همسران در شهرستان قم. 5931، عصمت و حیدریان، مریم . )دانش [51]

 .13-13. صص 53فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره. سال پنجم، شماره 

اهبردهای (.رابطه یسبک های دلبستگی ور5933دیباچی فروشانی،فاطمه سادات،امامیپور،سوزان ومحمودی،غالمرضا. ) [51]

 .37-515، 55، 9مدیریت تعارض بارضایت زناشویی،مجلهّ ی اندیشه ورفتار، 

(، رابطه ی سبک های دلبستگی وراهبردهای حل 5933سپاه منصور،مژگان؛ امامی پور،سوزان وحسن زاده فرشید،ساناز) [57]

 .51اره ی والدبرنگرش فرزندان نسبت به والدین، اندیشه و رفتار، دوره ی چهارم،شم -تعارض فرزند

 (، پیشگامان روانشناسی رشد؛فدایی،فربد؛تهران؛انتشارات اطالعات.5935کرین؛سیویلیام) [53]

(، بررسی رابطه ی سبک دلبستگی وشادکامی 5933نوابی نژاد، شکوه؛ دوکان های فرد، فریده و آقاجانی، فرنوش ) [53]

امه زن و مطالعات خانواده، سال دوم، شماره بارضایت زناشویی متأهلین شاغل دربیمارستان خاتم األنبیاءشهرتهران، فصلن

 .525 -513ششم، زمستان، صص 

http://www.rassjournal.ir/


 66  -61  ، ص1316 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
[20] Bartholomew, K., & Horowitz, L. K. (1991). Attachment styles among young adults: a 

testof A four – category model. journal of personality and social Psychology, 61. 226-

244. 

[21] Ben-Ari, Hishberg, I. (2009). Attachment styles, conflict perception, and 

adolescents,strategies of coping withinter personal conflict, Negotiation Journal, ABI/ 

IN Formglobal, 59-82. 

[22] Corcoran,n,k.,& mallinckroodt,B.(2000).adult, attachment, self-efficacy , 

perspectivetaking and conflict resolution. Journal of counseling/development,78, 473-

48. 

[23] Crittenden, P. M. (1992). Quality of attachment in the preschool years. Development 

andPsychopathology,4, 209-241. 

[24] Gottman, J. M. (1999). The seven principles for making marriage work. New 

York:Bantam. 

[25] Hazan, C. & Shaver, P. (1987) Romantic Love conceptualized as an attachment process. 

Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524. 
[26] Henning, M. (2003). Evaluation of Conflict Resolution Questionnaire Master 

Thesis,Auckland University of Technology. 

[27] Karairmak, ozlem & Duran, negihan, Oguz. (2008). Gender differences in attachment 

style regarding conflict handlingbehaviors among Turkish late adolescents, original 

article, 30:220-234. 

[28] Kobak, R. P. & hazan, C. (1991). Attachment in marriage: effects of security 

andaccuracy in working models. Journal of personality and social psychology.60.67- 74. 

[29] Kobak, R. R., & Duemmler, S. (1994). Attachment and conversation: Toward adiscourse 

analysis of adolescent and adult security. In K. Bartholomew & D. Perlman 

[30] Mikulicer, M., & Erev, I. (1991). Attachment style and patterns of self-

disclosure.Journal of personality and Social psychology.30:273-291. 

[31] Mikulincer, M., & Florin, V. (2001). Attachment style and affect regulation:implications 

for coping with stress and mental health. In G. J. 

[32] Papalia, D. E. (2002). A childs words: infancy through adolescence. New York: Mcg 

[33] Pistole, M. C. (1989). Attachment in adult romantic relationships: Style of 

conflictresolution and relationship satisfaction. Journal of Social and Personal 

Relationships, 

[34] Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handing interpersonal conflict. Academy 

ofmanagement Journal 26(2):368- 376. 

[35] Scharfe, E., & Bartholomew, K. (1995). Accommodation and attachment 

representationsin young couple. Journal of social and Personal relationship, 9:51-64. 

[36] Shaver, P. R., Collins, N., & Clark, C. L. (1999). Attachment styles andinteral working 

models of self and relationship patterns. In G. J. O.Fletcher & J. Fitness (eds). 

Knowledge struction in close relationship:asocio psychological approach. (pp25- 61). 

Mahwah, N. J: Erlbaum. 

[37] Shi,L. (2003). The Association between adult attachment styles and conflict resolution 

inromantic relationships. The American journal of family therapy, 31: 143-157. 

[38] Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Phillips, D. (1996). Conflict in close relationships: An 

[39] Steuber, K. R. (2005). Adult attachment, conflict style and relationship satisfaction: 

comprehensive model. Unpublished master's thesis, Del aware university. 

 

http://www.rassjournal.ir/

