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 چکيده
 یهابا استفاده از سبک ییزناشو یترضا یینجهت تب یارائه مدلهدف اصلی این پژوهش 

زد، یکارکنان متأهل آموزش و پرورش شهر  یندر ب حل تعارض یهاو سبک یدلبستگ

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

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

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

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

آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی و روش تحلیل مسیر، مورد ارزیابی آماری 

رابطه  ییزناشو یتو رضا یمنا یسبک دلبستگ ینبنشان داد که  هاافتهیقرار گرفت. 

 ود.شیافزوده م ییزناشو یتبر رضا یمن،سبک ا یشمعنادار و مثبت وجود دارد و با افزا

با  یب،ترت نیبود بد یمنف یزن ییزناشو یتو رضا یاضطراب یسبک دلبستگ ینرابطه ب

 ینب شود. رابطه یکاسته م ییزناشو یترضا یزاناز م ی،به سمت سبک اضطراب یشگرا

نقش  ها همچنینیافتهتعارض سازنده معنادار و مثبت بود. با حل  یمنا یسبک دلبستگ

و  یدلبستگ هایسبکی بین در رابطه حل تعارض سازندههای گری سبکواسطه

ویی توان رضایتمندی زناشها مییی را مورد تأیید قرار داد. با توجه به یافتهزناشو یترضا

ی حل تعارض سازنده هاهای دلبستگی و از طریق آموزش سبکرا با توجه به سبک

 بهبود بخشید.

 یترضا -حل تعارض یهاسبک -یدلبستگ یهاسبک : يديکل واژگان

 آموزش و پرورش. متأهل کارمندان -ییزناشو
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 2محمدعلی احمدوند ، 1اکرمی زینب

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران جنوب 5

 دکترا روانشناسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب  2
 

 نام نویسنده مسئول:

 زینب اکرمی

 

 

با استفاده از  ییزناشو یترضا يينجهت تب یارائه مدل

 حل تعارض يهاو سبک یدلبستگ يهاسبک
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 مقدمه

های منفی کننده آن ارزیابی است که در آن ویژگیمنعکس ،رضایتمندی عدمرضایتمندی زناشویی نشان دهنده ارزیابی کلی فرد است و 

رضایت زناشویی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایداری خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی  .مثبت وجود ندارند هایگیژویبارز هستند و 

(. در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر 5931زندان و همچنین جامعه است )دانش و حیدریان،همسران و فر

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 )کومبزتسهیل و عمر زن و شوهر را زیاد میبوده و نقش والدینی را 

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، 1انارتباطی و حل مسأله )جانسون و همکار

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

پذیرد یمکه رضایت زناشویی از عوامل متعدد و به صورت متفاوت از دیگر متغیرها تأثیر دهد دهند. 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 سبک در های فردیتفاوت نظریه، این بر اساس است. فردیبین روابط مطالعه در هامؤثرترین نظریه از دلبستگی یکی نظریه امروزه

، 3شود )میکولینسر و شیورو مراقبان اولیه شروع می کودک بین دلبستگی روابط با و است قبلی نزدیک روابط در افراد تجارب از ناشی دلبستگی

که  افرادی یا و مادر و کودک بین که است یپایدار نسبتاً هیجانی عاطفی پیوند (. دلبستگی5939به نقل از کریمی، کرمی و دهقان،  2119

 دارد شیء روابط نظریه در ریشه (. ارکان و مفاهیم نظریه دلبستگی2112، 3شود )پاپالیامی ایجاد هاست،آن با دائم و منظم تعامل در کودک

رشد  که زمانی کودکان بر را اولیه دلبستگی الگوهای تأثیرگذاری چگونگی شی، نظریه روابط گرفته است. نشأت روانکاوی نظریه از خود که

 (.5933ای فرد و آقاجانی، دهد )نوابی نژاد، دوکانهمی قرار بررسی مورد گیردمی شکل شخصیتشان و کنندمی

 در را کودکان هاآن کنند.می فراهم را افراد راحتی و عمدتاً امنیت که کرد شناسایی را دلبستگی مختلف سبک سه (،5373) 51اینورث

 در را ها. در ادامه برخی دیگر از محققان نیز این سبک59دوسوگرا –اضطرابی  – 9؛ 52اجتنابی – 2؛ 55ایمن –5کردند:  بندیطبقه گروه سه

 هایها ) پاسخ(. این سبک5337 شاور، و ؛ هازان5331، 51؛ فینی و نولر5335هاروویتز،  و ؛ بارثولومیو5331ینورث، ا) کردند شناسایی بزرگساالن

 امنیت اثربخش، صمیمیت، ارتباط برای الزم ظرفیت و شوندمی فعال بزرگسالی در نزدیک دلبستگی درونی شده ی دوران کودکی( در روابط

هاروویتز  و بارثولومیو(. 5335، 57؛ کوباک و هازان5332، 51؛ کریتندن 2111، 51مالینکرودت و کوکران-)اکانل سازندمی فراهم را آرامش و

، 25کاریرماک و کردند )اگوز دوران پیشنهاد را (21کننده نفی ،53ترسان ،53مشغول دل )ایمن، بزرگساالن دلبستگی از گروهی چهار مدل (،5335)

 هایکه واکنش هستند راهبردهایی و شناختی و عاطفی قواعد یکننده تعیین دلبستگی، هایسبک(. 5939؛ نیلفروشان و نویدیان، 2113

 هایراهبرد هیجانی، اطالعات پردازش و دهینظم دوسوگرا برای و اجتنابی افراد ایمن،. کنندمی هدایت شخصی بین روابط و افراد در را هیجانی

راهبردهایی  از 29هاهیجان به دهینظم برای دارند ایمن دلبستگی سبک که هایی(. آن5333، 22کولینزو کالرک شاور،) برندمی کار به متفاوتی

                                                           
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 - Ainsworth, M.S. 

11 - secure 

12 - avoidant 

13 - anxious/ambivalent 

14 - Feeny, J.A., & Noller, P. 

15 - O’Connell- Corcoran, N.K., & Mallinkrodt, B. 

16 - Crittenden, P.M. 

17 - Kobak, R.P., & Hazan, C. 

18 - preoccupied adult 

19 - fearful type 

20 - dismissing attachment style 

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

22 - Shaver, P., Collins, L., & Clark, C.L. 
23 - emotions 
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پور منصور، امامی ؛ سپاه2115، 21و فلورین میکولینسر) سازدمی فعال را مثبت هایهیجان و رساندمی حداقل به را تنیدگی که جویندمی سود

 (.5933فرشید،  زاده و حسن

، 21برادبری، فیچام و بیچ)دارد  همبستگی باالیی حل تعارض هایسبک با زوجین زناشویی که رضایتمندی است آن از حاکی هاپژوهش

 هایزوج مقابل کنند، در تحمل را هامنفی آن اعمال توانندمی ترراحت و نهندمی ارج را همسران خود مثبت اعمال سازگار، هایزوج ؛(2152

 هایدرک ویژگی در و کنندمی خود همسران ناخوشایند هایبه جنبه توجه صرف را زیادی زمان و کرده فکر منفی موارد بیشتر به ناسازگار،

 زوجینی داد نشان (2111همکاران ) و برادبوری (. پژوهش5931دیباجی فروشانی، امامی و محمدی، )دارند  مشکل آنان مثبت و جبران کننده

 (2152برادبری، فیچام و بیچ، )دادند  نشان خود از آنان برابر در بیشتری رفتارهای اجتنابی داشتند، همسرانشان با رقابت آمیز که رفتارهای

؛ 2111، 21است )استوبر تربادوام هاآن زناشویی رضایت دارند، تریسازنده تعارض راهبردهای حل که گساالنیبزر داد نشان دیگری پژوهش

 (.5931باباپورخیرالدین، 

 صورت به افراد که جا هر و زمان جمعی، هر زندگی در خواه و شخصی زندگی در خواه انسان است، هستی ناپذیر اجتناب بخش تعارض

 واقع در. تعارض بینجامد رشد به هم و مثبت روابط رشد به هم تواند تعارض می همچنین. دارد وجود تعارض رخداد باشند احتمال گروهی

 یشپ مسایل بهتر حل به تواند می حتی است و خانواده منحل کننده های تعارض برابر در مؤثری منطقی، مانع تعارض حل های شیوه داشتن

 رب سازنده تعارض. شودمی غیرسازنده تقسیم و سازنده نوع دو به تعارض کلی طور (. به5933نیا، شفیعیزوجین کمک کند )حسینیان و  روی

حسینی، نظری، رسولی، )نامناسب  و استبدادی هایحلراه تهدید و بر غیرسازنده تعارض و است استوار مثبت و های مناسبحلراه و مصالحه

 مطالعات در شودمی آمیزتعارض رفتار دادن روی موجب که مشارکت( و رقابت محوریت )با تعارض دوگانۀ (. ابعاد5939شاکرمی، و حسینی، 

پردازان و از سوی بسیاری از نظریه گرفته قرار بررسی مورد (،5371)  23توماس (؛5339رحیم ) (؛5333) 23داتزچ (؛5331) 27موتون و بلک

 هایموقعیت در تعارض حل های مختلفسبک توصیف برای بعدی دو مدل (،5311) موتون و بلک رابرت جمله بسط داده شده است، از

 را دیگران به دادن اهمیت و خود به دادن اهمیت بعد دو هر از مشخصی مقدار هنگام تعارض افراد که کردند بیان هاآن .دادند ارائه فردیبین

( 5932، بهادری خسروشاهیآباد، اسمعلی و ؛ بیرامی، باباپور خیرالدین، هاشمی نصرت2113، 91دهند )بن اری و هیرشبرگنشان می

پنج  هایسبک و نمود ترکیب هم با را هاآن توانمی که هستند مجزایی بعد دو و دیگران خود به دادن اهمیت که معتقدند پردازان متأخرنظریه

؛ به نقل از 5373بوناما،  و ؛ رحیم5339)رحیم،  کرد خلق تعارض حل برای را سازییکپارچه و گرمصالحه اجتنابی، شده، الزام گانه، مسلط،

زناشویی  تعارضات ویژه به نزدیک، روابط در متعارض تعامالت که رسدمی نظر به (. چنین5939، و زارعی فالح چایزاده، کرمی بلداجی، ثابت

 اری ، بن2113دوران،  و )کاریرماک گذشته هایاز پژوهش زیادی (. شمار5331داملر،  و )کوباک کندمی فعال افراد در را دلبستگی هایسبک

 و ، لوی5331، 92بارثولومیو و ، اسچارف2115هسن مکینز،  و ، کریزی2111، 95مالینکرودت و ، کوکران2119، شی، 2113هیرشبرگ،  و

 نظریه دلبستگی مفاهیم و ارکان که دهندمی نشان مختلف دولوژیمت بکارگیری (، با5331همکاران،  و ، سیمون5333، پیستول، 5333داویس، 

گذارد می تاثیر نزدیک روابط در تعارض حل مختلف هایبر سبک دلبستگی و اندشده گرفته کار به تعارض فرایندهای سازیروشن زمینه در

 (.5935الهی و همکاران، )امان

یی و ارتباط دو به زناشو یترضاو  حل تعارض یهاسبکی، دلبستگ یهاسبکمورد متغیرهای  در مطالب ارائه شده مجموعبا توجه به 

و  یتمنا یمیت،الزم برای ارتباط اثربخش، صم یتظرفسازی فراهمیق از طر یدلبستگ یهاسبکدو متغیرهای مذکور و با عنایت به این که 

توان مدلی به صورت زیر ارائه کرد که در آن دهد، میمندی زناشویی را تحت تأثیر قرار میهای حل تعارض را متأثر و رضایت، سبکآرامش

پژوهش  لیمسأله اص . بنابراین(5گذارد )شکلتأثیر می ییزناشو مندییترضابر تعارض های حل گری سبکی با واسطهدلبستگ یهاسبک

 مندییترضاو  یدلبستگ یهاسبک نیب یرابطه درگری معناداری نقش واسطه حل تعارض هایسبک یاآبود که  خواهدقرار  ینحاضر بد

 ؟یی داردزناشو

                                                           
24 - Mikulincer, M., & Florian, V. 
25 - Bradbury, T.N., & Fiacham, F.D., & Beach S.R.H. 

26- Steuber, K.R. 

27 - Black, R., & Motun, E.A. 

28 - Datzch, W. 

29 - Tomas, E. 
30- Ben-Ari, I., & Hishberg, I. 

31 - Corcoran, N.K., & Mallinckroodt, B. 

32 - Scharfe, E., & Bartholomew, K. 

http://www.psyj.ir/


 98 -39، ص 0931، تابستان  01فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

                   

 پژوهش يشنهاديمدل پ: 1شکل

 روش

 آماريي جامعه و نمونه -
باشد. می 5931در سال یزد آموزش و پرورش شهر  متأهل کارکنانی آن شامل تمامی پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که جامعه

با استفاده از حجم نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر  .باشدمی نفر 5911اداره آموزش و پرورش یزد تعداد بنابر استعالم از  ،حجم جامعه

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

 

 گيريابزارهاي اندازه -

دهی های ارتباط و شیوه شکلاین مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت :(RAASمقياس بازنگري شده دلبستگی کولينز و رید ) (1

ای از نوع لیکرت که برای هر درجه 1باشد، که توسط عالمت گذاری روی یک مقیاس ماده می 53نزدیک است و مشتمل بر های به 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 های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را مشخص میای 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  ماه پایدار ماندند، و میزان آلفای کرونباخ 3و  2ها در فاصله زمانی کولینز و رید نشان داده که زیرمقیاس آرام اجرا شود.

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

های دلبستگی ایمن، اجتنابی و ( ضریب آلفای کرونباخ برای سبک5973شارت )ه است. در پژوهش باعتباریابی، 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 

 

 خلق و توانایی شخص در تعارض وهای حل گیری ایدهبرای اندازه پرسشنامهین ا (:CRQ) 33هاي حل تعارضسبک ( پرسشنامه2

پرسشنامه ادراک و برداشت پاسخ  ینعبارات ا( ساخته شده است. 5335) 91و فیشر و واری( 5331) 91توسط ویکز برد-های بردحله ارائه را

از موضوع تعارض  ها راآن یآگاه یزانشوند و میخاص مرتبط با تعارض وارد م یکه معموالً چگونه در رفتارها ینا یدهندگان را بر مبنا

کرونباخ  یو با استفاده از آلفا 13/1 فیابزار را با استفاده از روش تصن نیا ییایپا بی( ضرا2119) نگیا هن (.5933 یرضایی،)عل سنجدیم

هفت از کل کردن نمره دو فاکتور دو و  یمهدهد با استفاده از روش دونینشان م پرسشنامه ینا یکل یابیارز. دست آورده ب 77/1برابر با 

برخوردار  یهمزمان خوب ییاز روا ROCI-Iبا تست  یسهداشته و درمقا یسازه خوب ییروا پرسشنامهو معتبر بودند.  یاتست پا ینا یفاکتورها

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

در پژوهش حاضر ضریب آلفای  دست آورد.ه ب 32/1و  31/1کرونباخ را  ی( آلفا5937افضل رحیم به نقل از اعتباریان و پورولی ) ینهمچن

 به دست آمد. 39/1کرونباخ برابر با 

 

های بالقوه ینهبرای ارزیابی زم ( ساخته شد و5333و همکاران ) 91توسط اولسونمندي زناشویی انریچ: پرسشنامه رضایت (3

 ایه صورت پنج گزینهاست که ب سؤال 17 فرم کوتاه آن دارای رود.کار میه های قوت و پرباری رابطه زناشویی بشکل از بازشناسایی زمینهتم

                                                           
33 - Conflict Resolution Questionnaire 

34- Weeks, A.  

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

36- Olson 

 رضایت زناشویی

 دلبستگی ایمن

 دلبستگی اجتنابی

 دلبستگی اضطرابی

 حل تعارض
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در  گذاریروش نمرهشود. می که به هر گزینه از یک تا پنج امتیاز داده در نظر گرفته شده است ،کامالً مخالفتا  کامالً موافقهای از با پاسخ

در  اند.گزارش کرده 32/1ه از روش ضریب آلفا، دپایایی این مقیاس را، با استفا (5333اولسون و همکاران ). ها معکوس استبرخی از گویه

مچنین در تحقیق ، هاندمحاسبه و گزارش کرده 31/1همبستگی درونی آزمون برای فرم کوتاه  (،5979) اولین بار سلیمانیان و نوابی نژاد ایران

در بررسی پایایی آزمون با استفاده از روش  (5971) در پژوهش مهدویان است. دست آمدهه ب 39/1 ضریب اعتبار )آلفای محاسبه شده(آنان 

 نامه ثنایید. از نظر روایی پرسشمدست آه ( ب31/1و برای زنان و مردان  311/1و برای زنان  397/1بازآزمایی، به فاصله یک هفته )برای مردان 

دست آورده ه ب 15/1تا  92/1و با مقیاس رضایت از زندگی از 11/1تا  15/1 با مقیاس رضایت خانوادگی از ضریب همبستگی آن را (5973)

در پژوهش حاضر ضرایب همسانی درونی به روش آلفای  این است که پرسشنامه از روایی مالکی خوبی برخوردار است. یاست که نشان دهنده

 به دست آمد. 73/1اخ کرونب

 

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

برای  AMOS-20افزار و به منظور تعیین برازش مدل مورد مطالعه از مدل معادالت ساختاری در نرم SPSS-20گام توسط نرم افزار آماری 

گیری به عمل آمد. الزم به ذکر است که کلیه محاسبات این پژوهش پذیر با استفاده از ماتریس همبستگی بهرهتحلیل مسیر متغیرهای مشاهده

  .انجام پذیرفت >11/1Pبا مرز استنتاج آماری 

 

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

دارند. درصد از کارمندان نیز باالتر از کارشناسی ارشد و دکترا 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 1/29از نظر سابقه کار نیز 

 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  11درصد از آنان 3/21سال، 

 یهمبستگ یبانحراف استاندارد و ضر یانگین،م 5ها، در جدولآن ینب یو رابطه یرهامتغ یتروشن از وضع یریبه منظور ارائه تصو 

است  داریپژوهش معن یرهایمتغ ینب ییو روابط دوتا یهمبستگ دهدین منشا 5)مرتبه صفر( آورده شده است. همانگونه که جدول یرسونپ

  .یدگرد یبعد یدر مرحله یرمس یلانجام تحل ایبر یمساله مجوز ینو هم

 : ماتریس همبستگی مشاهده شده بين متغيرهاي پژوهش1جدول 

 M SD 5 4 3 2 1 متغيرها

19/55     5 دلبستگی ایمن -1  91/9  

32/51    5 -119/1 اجتنابیدلبستگی  -2  35/9  

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

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

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

*P<0.05   &   **P<0.01 
 

ه و ی از رگرسیون خطی چندمتغیرحل تعارض و دلبستگ هایسبکیی بر اساس زناشو یترضابینی کنندگی جهت بررسی قدرت پیش

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

درصد از  7حل تعارض توافق سود مقابل و سود متقابل( در مجموع  هایو سبک یاضطراب ی)سبک دلبستگباقیمانده در معادله رگرسیون 

این مقدار  ینتعیبا مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب  کنند؛یم بینییش( را پییزناشو یتواریانس متغیر وابسته )رضا

 یگرا دارند. اثر سبک دلبست ییزناشو یتواریانس رضا بینیپیش توان ضعیف حد در فوق متغیرهای دیگر عبارت به شود،کوچک برآورد می

 یرمتغ یناتعارض؛ توافق سود مقابل و سود متقابل بر  هایو اثر سبک یینو در حد متوسط رو به پا یممستق ییزناشو یترضا یربر متغ یاضطراب

 است.برآورد شده  یینمعکوس و در حد متوسط رو به پا
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 یحل تعارض و دلبستگ هايسبک یقاز طر ییزناشو یترضا بينیيشبرآورد رگرسيون جهت پ: 2جدول 

Model Summary 

 مدل
R خطای معیار ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین 

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

ANOVA 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 35/717 9 12/2219 رگرسیون

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

 - 221 11/91235 کل

Coefficients 

 مدل
 ضرایب استاندارد 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

 

نرم  یریارگبا بک یرمس یلاز روش تحل های حل تعارضگری سبکبا واسطه ییزناشو یترضا بر یدلبستگ هایسبکی تأثیر بررسی برا

یی ایفا اشوزن یترضا و یدلبستگ هایسبکگری در رابطه بین ها سبک حل تعارض نقش واسطه. مطابق با یافتهاستفاده شد AMOS-20افزار 

 کند.می

       

 )مدل نهایی( سبک حل تعارض گرييانجیبا م ییزناشو یتبر رضا یدلبستگ هاياثر سبک يرمدل مس: 2شکل

بینی درصد از واریانس متغیر رضایت زناشویی را پیش 3های دلبستگی و حل تعارض در مجموع سبک 9و جدول  2مطابق با شکل

لبستگی های دشود، به عبارت دیگر سبکبه مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار کوچک برآورد می کنند که با توجهمی

بینی واریانس متغیر رضایت زناشویی را دارند. اثر غیرمستقیم سبک دلبستگی ایمن بر رضایت زناشویی و حل تعارض در حد ضعیف توان پیش

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

ری سبک گکند، با توجه به اینکه اثر مستقیم سبک دلبستگی ایمن بر رضایت زناشویی به لحاظ آماری معنادار نیست بنابراین میانجیایفا می

یت اینکه با مدنظر قرار دادن مقدار ضریب غیرمستقیم سبک دلبستگی ایمن بر رضایت زناشویی، شود، در نهاحل تعارض از نوع کامل برآورد می

های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بر متغیر رضایت زناشویی به لحاظ شود. اثر غیرمستقیم سبکاین اثر مستقیم و در حد ضعیف برآورد می

های دلبستگی با متغیر رضایت زناشویی نقش میانجی ایفا تعارض در رابطه این سبک. بنابراین سبک حل (p > 11/1)آماری معنادار نیست 
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های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بر متغیر رضایت زناشویی در نمونه آماری کند، به عبارت دیگر مقدار اثر غیرمستقیم ضعیف سبکنمی

 درصد قابلیت تعمیم به جامعه آماری پژوهش را ندارد. 31نان شود و با اطمیگیری برآورد میپژوهش ناشی از تصادف یا خطای نمونه

 ییزناشو یتبر رضا یحل تعارض و دلبستگ هايسبک يرمستقيمو غ يمبرآورد اثرات کل، مستق: 3جدول

 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

 

های ارزیابی کلیت مدل مسیر در مجموع بیانگر این است که برازش داده به مدل در وضعیت قابل ، شاخص1های جدول مطابق داده

ها مدل نظری پژوهش را تا حد زیادی توان گفت دادههای میقبولی دارد، به عبارت دیگر با مدنظر قرار دادن دامنه مطلوب برای این شاخص

 ها داللت بر قابل قبول مدل دارند.نتیجه این شاخصکنند، در حمایت می

 : شاخص هاي برازش مدل پژوهش4جدول

 شاخص برازش تطبیقی کای اسکوئر نسبی آزادی درجه شاخص
شاخص برازش 

 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین 

 مربعات خطای برآورد
HOELTRE 

15/1 9 مقدار  33/1  11/1  13/1  31 
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 و نتيجه گيري بحث
 هاافتهید. بو حل تعارض یهاو سبک یدلبستگ یهابا استفاده از سبک ییزناشو یترضا یینجهت تب یارائه مدلهدف اصلی این پژوهش 

ادر به های دلبستگی قبینی تغییرات مربوط به رضایت زناشویی هستند. همچنین سبکهای دلبستگی قادر به پیشنشان داد که سبک

گی و های دلبستی بین سبکهای حل تعارض در رابطهگری سبکها همچنین نقش واسطهباشند. یافتهمیتعارض های حل کبینی سبپیش

 رضایت زناشویی را مورد تأیید قرار داد.

 بررسی. کنند می تجربه عاشقانه در روابط متفاوتی تجارب دارند متفاوتی دلبستگی سبک که مختلفی طبق مبانی نظری تحقیق، افراد

 طهراب و ازدواج جمله از دیگران با روابط در آن تاثیر و دلبستگی مختلف های به سبک متعلق افراد های ویژگی مورد در گرفته صورت های

 والًمعم دوسوگرا افراد. است ایمن دلبستگی نشان دهنده روابط در آسودگی احساس و شدن طرد از ترس شاخص دو که است آن موید باهمسر

 ار رضایت زناشویی توان می .نمی کنند راحتی و آسودگی احساس صمیمانه روابط در اجتنابی و افراد دارند طردشدن از ترس خود روابط در

 افتهی انطباق آن با زوجین که دلبستگی های سبک. آید وجود نمی به خود خودی به که گرفت نظر در شناختی روان موقعیت یک عنوان به

 هاییساساح افکار و متفاوت، دلبستگی های سبک تجربه با بزرگساالن. هستند یکدیگر از همسران در رضایت موثر عوامل از دیگر یکی اند،

 به مکارانشه و مین مری. گذارد می تاثیر کودکانشان، با شیوه رفتار بر افراد و ها پدیده به نسبت آنان نگرش در بی تردید، که کرده اند پیدا

. ردندک سوال دوران کودکیشان خاطرات درباره مادران و پدران از دلبستگی، درباره مصاحبه یک در بالبی کردارشناسانی چون سنت از پیروی

 در کودکان دیبن طبقه با است شده ثابت که کرد مطرح را شناسی نوعی سنخ والدین های پاسخ پذیرابودن و انعطاف قابلیت بر تاکید با مین

 ی بوسیله که عشق از توصیفی .(5931؛ خوش لهجه و صلیبی، 5935 کرین، از نقل ؛ به5331مین،)دارد  همبستگی کامالً ناآشنا، موقعیت

 ،عاطفی ناخوشی و خوشی های دوره حسادت، صمیمیت، از ترس مثل: می شود شامل را منفی و مثبت عواطف شده بیان دلبستگی تئوری

 بکس با افراد. دارند رابطه هم با چگونه و عشق تنهایی دهد می شرح و کرده بررسی را فقدان و جدایی نظریه این. اعتماد و مراقبت، صمیمیت

در  شقع آمادگی و عشقی شرکای اعتماد قابلیت بودن، دسترس رمانتیک، در عشق درباره ی دوره ی را متفاوتی باورهای متفاوت دلبستگی

 دیگران و خود درباره فرد باورهای بر تجربه آن که در باشد ناایمن( افراد باطل )دور ای دایره از بخشی است باورها ممکن این. دارند خودشان

 برای تالش در است ممکن ایمن دلبستگی با شخص یک .گذاشت خواهد اثر ارتباطی پیامدهای رفتار و بر نیز باورها این و گذارد می تأثیر

 نابیاجت با دلبستگی شخص یک. کند عمل و کرده احساس را اجتنابی سبک شود مجبور دوسوگرا/شخص مضطرب یک با ارتباط برقراری

  .کند عمل و کرده احساس را سبک اضطرابی دارد ایمن دلبستگی سبک که مقابلش طرف شود باعث است ممکن

 زوج و دهد شکل زوج ی رابطه در را قوی ارتباط یک تواند می سازنده شکل به ها حل تعارض و مدیریت برای از سوی دیگر، توانایی

 زناشویی، ی رابطه در به تعارضات رسیدگی برای سازنده روش(.  2159 ساموهانو،) کند کمک نزدیک و صمیمی ی رابطه یک برای ایجاد را ها

 تشدید زوجین ی رابطه در را اضطراب و اختالل است ممکن با تعارض، مقابله مخرب های راه که حالی در شود می صمیمیت تسهیل باعث

 عامل یک شان در روابط تعارض مدیریت برای ها زوج روش انتخاب که است آن از حاکی ها پژوهش(.  2159 و یاسین، سیتوات دیلدار،) کند

 (. 2151 شاونا، و کیمبرلی ویلر،) است رابطه کلی کیفیت در کننده تعیین و مهم

 که داد نشان (،2151ویسز ) .است موثر فرزندان ی آینده زندگی کیفیت در اصلی ی خانواده سالمت که است داده نشان ها بررسی

 اریسازگ با اصلی ی خانواده سالمت ی رابطه بیانگر ها پژوهش .دارد پایداری اثر زناشویی زندگی موفقیت و کیفیت در اصلی ی خانواده

بخش  رضایت روابط ،( 2151 ووجشک، و جوزوفیک) زنان در شده ادراک استقالل و (،  صمیمیت2152 ترلک، و مورارا) زناشویی

ها  (. همچنین پژوهش5939)حسینی و همکاران،  .است(  2155 فرحبخش،) زنان زناشویی رضایت و(  2112 اوک، وها و لی سانگ)زناشویی

 تفادهاس ،( 2151 چنگ، ؛ 2151 ، هاروکس،2159 همکاران، و دیلدار) زناشویی ی رابطه کیفیت با تعارض حل های سبک که است داده نشان

 و مهر خجسته) زناشویی ی رابطه بد کیفیت و(  2155 کامینگز، و پاپ اسچودیک،)زناشویی  نارضایتی و افسردگی با سازنده غیر سبک از

 و(  2113 عابدی، و ذوالفقاری، فاتحی) اصلی ی خانواده در ناسازگار های واره طرح با نیز صمیمیت. دارد رابطه(  2152 و رجبی، کوچکی

 (.5939)حسینی، نظری، رسولی، شاکرمی و حسینی،  .دارد رابطه(  2151 حسینیان، و خمسه) کودکی در خشونت ی تجربه

 مثبت اعمال سازگار هایزوج دارد. همبستگی باالیی تعارض های سبک با زوجین روابط که رضایتمندی است آن از حاکی ها پژوهش

 رفک منفی موارد بیشتر به ناسازگار، های زوج مقابل در. کنند تحمل را ها منفی آن اعمال توانند می تر راحت و نهند می ارج را همسران خود

 مشکل آنان مثبت و جبرانکننده های درک ویژگی در و کنند می خود همسران ناخوشایند های به جنبه توجه صرف را زیادی زمان و کرده

 آنان رابرب در بیشتری رفتارهای اجتنابی داشتند، همسرانشان با رقابت آمیز رفتارهایکه  زوجینی داد نشان همکاران و برادبوری پژوهش .دارند

ت اس بادوامتر ها آن زناشویی رضایت دارند، تری سازنده تعارض راهبردهای حل که بزرگساالنی داد نشان دیگری پژوهش .دادند نشان خود از

بنا به نظریه سیستمی، سطح اضطراب جاری، شیوه های برخورد با اضطراب، و شدت استرسورهای جاری، یا وقایع (. 5932)بیرامی و همکاران، 

التهاب زا، که تشدید کننده اضطراب و فرآیندهای آن در سیستم خانواده گسترده است، عوامل اصلی تعیین کننده زمان، شدت و تداوم تعارض 
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جه داشت که همیشه احتمال برخورد و اصطکاک در سیستم وجود دارد، لذا این سیستم باید خود را ب(. باید تو5973زناشویی است )ثنایی، 

(. به عبارت دیگر، وجود یا عدم تعارض 5935بهاری و سیا،  ؛5333، 97برای ایجاد تغییرات بافتی مورد نیاز آماده کند )مینوچین و فیمشن

 (.5337، 93گی مقابله با شرایط تعارضی است که کیفیت رابطه را تعیین می کند )وودنیست که کیفیت ازدواج را تعیین می کند، بلکه چگون

( نشان دهنده آن است که بنیان رابطه موفق در پویایی های ارتباط، تعارض و تعهد 2112) 93نتایج حاصل از تحقیق استنلی، مارکمن و ویتون

د حس امنیت یا فقدان آن می شود. بنابراین، همسرانی که توانایی مقابله نهفته است. هر یک از این مفاهیم در روابط صمیمانه باعث ایجا

و پذیرش آسیب ها  11سازنده با تعارض، ارتباطات مثبت زیاد و تعامالت منفی کمی دارند، محیطی را ایجاد می کنند که اجازه بی پرده گویی

 را به آن ها می دهد.

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

( با مروری بر 5333ها یا تنظیم عواطف را تبیین کند. فاندلینگ )های فردی در نظم دهی به هیحاننظریه دلبستگی می تواند تفاوت

های دلبستگی بر است که در هر مرحله از فرایند مقابله، سبک های مختلف نظم دهی هیجانی نشان دادههای مختلف در مورد سبکپژوهش

( و 5331( ؛ پردازش اطالعات )زاروف و فیزپاتریک، 5335در چهارچوب رویدادهای تنیدگی زا )میکولنسر و ناچشون،  15نحوه نظارت بر توجه

های دلبستگی می تواند به پردازش ین تفاوت در سبک( تاثیر می گذارند. ا5331)فینی و کیرک پاتریک،  12دسترسی به منابع اجتماعی مقابله

(. اسپنگلر و 5331ها در افراد اجتنابگر اسناد داده شود )کامین، ها در افراد دو سوگرا یا به منزوی سازی یا قطع هیجانهیجان 19افراطی

های چنین نتیجه گرفته اند که سبک هادر مورد دلبستگی و نظم دهی به هیجان 11زیست شناختی –( از مطالعات روانی 5333زیمرمن )

ها، بین سطوح متفاوت مقابله در افراد دارای دلبستگی ناایمن در مقایسه باافراد ایمن مغایرت بیشتری ایجاد انعطاف ناپذیر نظم دهی به هیجان

 (.5931می کنند )بشارت و شالچی، 

 افراد در را دلبستگی های زناشویی سبک تعارضات ویژه به نزدیک، روابط در متعارض تعامالت که رسد می نظر به در مجموع چنین

 مفاهیم و ارکان که دهند می نشان مختلف متدولوژی بکارگیری با گذشته از پژوهشهای زیادی شمار (. 1994داملر، و )کوباک می کند فعال

 نزدیک روابط در تعارض حل مختلف های بر سبک دلبستگی و اند شده گرفته کار به تعارض فرایندهای سازی روشن زمینه در نظریه دلبستگی

 مکینز، -هسن و کریزی ؛ 2000 مالینکرودت، و کوکران ؛ 2003 شی، ؛ 2009 هیرشبرگ، و اری -بن 2008 دوران، و )کاریرماک می گذارد تاثیر

(. 5939کرمی بلداجی و همکاران، ؛ 1996همکاران، و سیمون ؛ 1989 پیستول، ؛ 1989 داویس، و لوی ،1995 بارثولومی، و اسچارف ؛ 2001

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

عارض های گوناگون را به (. پژوهش ها هم چنین، نشان می دهند که افراد، ت2111، 11و بوتا 11مقابل به کار برده می شود، وابسته است )دامالاُ

شیوه های متفاوتی مدیریت می کنند. پژوهشگرانی که در مورد سبک های تعارضی کار کرده اند، نشان داده اند، بیش تر اوقات افراد تمایل 

بینی (. سبک های تعارضی هم چنین پیش 2151؛ کانری، 2111، 13و لیکی 17دارند در طول زمان سبک های خود را تغییر ندهند )کانری

(. بنابراین، به نظر می رسد سبک حل تعارض سازنده و 5335، 13کننده ی برخی از رفتارهایی هستند که در تعارضات ظاهر می شوند )کنراد

 مسأله محور به خوبی کیفیت روابط رضایت بخش زناشویی را پیش بینی کند.

سازنده  های حل تعارضهای دلبستگی و از طریق آموزش سبکسبک توان رضایت زناشویی را با توجه بهها میبنابراین با توجه به یافته

عارض های حل تهای دلبستگی از طریق سبکتوان نتیجه گرفت که سبکهای پژوهش حاضر میو مسأله محور بهبود بخشید. بر اساس یافته

 سازنده بر رضایت زناشویی تأثیرگذار است. 
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 گزاريسپاس
ود باشد، لذا نویسندگان مقاله بر خنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب میپایان این مقاله برگرفته شده از یک

های پژوهش که در اجرای این و همچنین آزمودنیتهران جنوب دانند تا از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد واجب می

 دانی نمایند.تحقیق ما را همراهی کردند، تشکر و قدر
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 راجعممنابع و 

(، بررسی رابطه سبکهای دلبستگی 5935امان الهی، عباس؛ اصالنی، خالد؛ تشکر، هاجر؛ غوابش، سعاد و نکوئی، سمیه ) [5]

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

 .17-31پاییز، 

 دانشجویان، روانشناختی سالمت و ارتباطی تعارض حل های شیوه بین رابطه بررسی (.5931جلیل ) باباپورخیرالدین، [2]

 .23-11(، 1تبریز، سال اول، ) دانشگاه روانشناسی پژوهشی علمی فصلنامه

 الن؛ دانشگاه تهران.(؛ ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسا5973بشارت، محمدعلی ) [9]

بیرامی، منصور؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ اسمعلی، اسماعیل و بهادری خسروشاهی، جعفر  [1]

 علمی تعارض، مجله حل های شیوه و هیجانی هوش های مؤلفه براساس زناشویی مندی رضایت بینی (، پیش5932)

 .25-27شهریور، صص  و (، مرداد13)پیاپی  9شماره هفدهم، سال قزوین، پزشکی علوم دانشگاه

 دانشگاه .شناسی روان دکتری رساله .نوجوان در طلبی جامعه و دلبستگی سبک ارتباط (. بررسی5931شهال. ) پاکدامن، [1]

 تهران.

 (. مقیاس سنجش خانواده و ازدواج، تهران: بعثت.5973ثنایی ذاکر، باقر. ) [1]

 ش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.(. مقیاسهای سنج5973ثنایی،باقر. ) [7]

(، رابطه ی 5939حسینی، سید محمد؛ نظری، علی محمد؛ رسولی، محسن؛ شاکرمی، محمد و حسینی، سید محسن ) [3]

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

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

( بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های 5931شفیعی نیا، اعظم . ).حسینیان، سیمین [3]

 .7-22. صص 1. شماره5زنان. اندیشه های نوین تربیتی. سال زناشویی

 فصلنامه دبیری، متأهل دانشجویان در زناشویی رضایت با دلبستگی های سبک رابطه بررسی (.5931فریده. ) حمیدی، [51]

 . 3شماره  سوم، سال پژوهشی، خانواده

(، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سالمت عمومی با رضایتمندی 5931خوش لهجه صدق، مریم؛ صلیبی، ژاسنت) [55]

سانی و مطالعات زناشویی در کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم ان

 .71-517فرهنگی، شمارة اول، سال ششم، بهار،صص

( رابطه عالقه و احترام متقابل با رضایت زناشویی همسران در شهرستان قم. 5931دانش، عصمت و حیدریان، مریم . ) [52]

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

 و دلبستگی سبکهای رابطه ی (.5933غالمرضا. ) محمودی، و سوزان پور، امامی ، سادات فاطمه فروشانی، دیباچی [59]

 .37-515، 55، 9رفتار،  و اندیشه مجلهّ ی زناشویی، رضایت با تعارض مدیریت راهبردهای

(، رابطه ی سبک های دلبستگی و راهبردهای 5933سپاه منصور، مژگان؛ امامی پور، سوزان و حسن زاده فرشید، ساناز ) [51]

 .51والد بر نگرش فرزندان نسبت به والدین، اندیشه و رفتار، دوره ی چهارم، شماره ی  -تعارض فرزند حل

 بزرگساالن دلبستگی های (، سبک5939کرمی بلداجی، روح اهلل؛ ثابت زاده، ماجده؛ فالح چای، سید رضا و زارعی، اقبال ) [51]

عباس، فصلنامه مشاوره و  بندر شهر متأهل دبیران بین در زناشویی تعارض های حل سبک کننده بینی پیش عنوان به

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

 فرسودگی با تعارض حل سبکهای و دلبستگی سبکهای (، رابطه5939کریمی، پروانه؛ کرمی، جهانگیر و دهقان، فاطمه ) [51]

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

 (، پیشگامان روانشناسی رشد؛ فدایی، فربد؛ تهران؛ انتشارات اطالعات.5935کرین؛ سی ویلیام) [57]

 با شادکامی و سبک دلبستگی ی رابطه (، بررسی5933فرد، فریده و آقاجانی، فرنوش ) ای نژاد، شکوه؛ دوکانه نوابی [53]

تهران، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال دوم،  شهر األنبیاء خاتم بیمارستان در متأهلین شاغل زناشویی رضایت

 .525 -513شماره ششم، زمستان، صص 

 اصول زوجین، مجله ی زناشویی رضایت و همسران دلبستگی ابعاد (، ترکیب5939نیلفروشان، پریسا و نویدیان، علی ) [53]

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