
های های دلبستگی و طرحوارهنقش سبک

های بینی مالکناسازگار اولیه در پیش

 همسرگزینی دانشجویان دختر

 1نیاافشاریکریم 

 81/0/99_  تاریخ پذیرش:  02/9/90تاریخ دریافت:  چکیده
های دلبستتگی این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک

بینتتی هتتای ناستتازگار اولیتته در پیشو طرحواره
 همسرگزینی دانشجویان دختر انجام شتد  هایمالک

نفر از دانشجویان مجترد دختتر  033نمونه پژوهش
دانشگاه آزاد کرمانشاه که در مقطع کارشناستی 

مشغول بته تحصتی   9013-19ارشد در سال تحصیلی 
بودند، بر استا  نمونته گیتری تصتادفی ستاده 
انتخاب شدند  ابزارهای مورد استفاده در ایتن 

های دلبستتگی بزرگستا ن ه ستبکپژوهش، پرسشنام
هتتتای هتتتازان و شتتتیور و پرسشتتتنامه طرحواره

ناسازگار اولیه یانگ )فرم کوتاه( و پرسشنامه 
های همسرگزینی بودند  نتایج نشان داد کته مالک

های دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن با از بین سبک
متتالک محتتتوایی همستترگزینی و ستتبک دلبستتتگی 

همسترگزینی رابطته اجتنابی با متالک فرآینتدی 
معنادار معکتو  وجتود دارد  همینتین از بتین 

های ناستازگار اولیته، حتوزه های طرحوارهحوزه
خودگردانی و عملکترد مختت  و حتوزه محتدودیت 
مخت  با مالک فرآیندی رابطته معنتادار معکتو  
وجود دارد  تحلی  رگرسیون نشان داد سبک ایمن 

بینتی به صورت معکو  و معنادار قتویترین پتیش
کننده متالک محتتوایی همسترگزینی استت و ستبک 
قویترین  اجتنابی به صورت معکتو  و معنتادار 

بینی کننده مالک فرآیندی همسرگزینی است از پیش
های ناسازگار، طرحواره خودگردانی بین طرحواره

و عملکتترد مختتت  بتته صتتورت منبتتت و معنتتادار 
کننده مالک محتوایی همسرگزینی بینیقویترین پیش

کننده بینیاست و به صورت معکو  و معنادار پیش
نتتایج  باشتد مالک فرآیندی همسرگزینی نیتز می
های دلبستتتگی و پتتژوهش حا تتر نشتتان داد ستتبک

تواننتتد در هتتای ناستتازگار اولیتته میطرحواره
گیری افراد برای شریک زندگی تأثیرگتذار تصمیم

                                                           

نسیان،، دانشیهاه اداد مشاوره، گروه روانشناسی،، دانشیه ه اداتیا  و م ی   ا .  استادیار1

 Email: K.afsharineya@iauksh.ac.irاسلام،، کرمانشاه، ایران. 
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 باشند 
 هتتایهای دلبستتتگی، طرحوارهستتبکها: کلیتتدوا ه

 های همسرگزینی ناسازگار اولیه، مالک

 مقدمه 

نقش بسیار پر رنگی که سالها ازدواج در تمام 

کند ، ذهن را بته ابعاد زندگی انسانها ایفا می

سمت تفکر هر چه بیشتر در مورد چگونگی انتختاب 

دهد  ازدواج تعهدی است کته گیری سوق میو تصمیم

وان کننتد و بته عنتافراد در بزرگسالی قبول می

مهمترین و مقد  ترین نهتاد اجتمتاعی و مکتانی 

برای رشد و پرورش عاطفی زوجین همواره مد نظتر 

بوده است  ازدواج، اولین و مهمترین مرحلته در 

سیک  زندگی ختانوادگی استت کته در آن انتختاب 

گیتترد و موفقیتت در دیگتر مراحت  همسر صورت می

زندگی به موفقیت در ایتن مرحلته بستتگی دارد  

که ازدواج نقتش هشهای متعدد نشان دادهپژو اند 

، 1کند )لمت مهمی در سالمت عمومی افراد ایفا می

های اجتماعی (  افراد متاه  از فوائد حمایت3330

برند و روانی و اقتصادی حاص  از ازدواج لذت می

، 3، وایتت 3333، 2ایلمتونن -) کسو و پتائونونن

تر استت (، میزان مرگ و میر در آنها پایین 3332

(، و بتتا کنتتترل عوامتت  متعتتدد، 3333، 4)کتتومبز

بسیار شادمان تر از افراد مجرد هستند )چتان و 

، 3332، 6، به نق  از ویلسون و اوسوالد3339، 5لی

( و نیز سالمت جسمی و روانی 3339، 7گرین و راجرز

آنها بیشتر و طول عمرشان زیادتر است )ویلستون 

 (   3332و اوسوالد، 

مستلزم گزینش همسر مناس  استت  ازدواج موفق 

که سازگاری و ر ایتمندی زناشویی را به همتراه 

                                                           
1. Lamb 

2. Laakso&Paunonen- Illmonen 

3. Waite 
4. Combs 

5. Chun & Lee 
6. Wilson & Oswald 

7. Green & Rodgers 
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تواند به طور کام  بر آورد و این سازگاری میمی

(  9039)متالزاده، کیفیت زنتدگی تتاثیر بگتذارد 

هتتا و ای از آگتتاهیبتتدین منظتتور وجتتود مجموعتته

اطالعات در جهت ارتقتای کیفیتت ازدواج الزامتی 

هایی موفق هستتند کته در آنهتا اجباشد  ازدومی

شتده باشتند و  مالکهای انتخاب به درستتی رعایتت

طرفین از مالکهای خود، آگتاهی و تعریتر روشتنی 

(  اولویتهتتا و 9031داشتتته باشتتند )رفتتاهی، 

معیارهای همسر گزینی، ادراکاتی در مورد صتفات 

یا ویژگیهایی هستند که از یک معشوق خیالی یتا 

شوند و تعداد زیادی از ه میهمسر بالقوه، مطالب

این ادراکات به صتورت وا تحی بتا هیجانهتا در 

، به نق  از اکرمیتان، 3332ارتباط هستند )با ، 

(  شک  گیری این معیارها امری نیست که بته 9031

طور ناگهانی در فرد به وجود بیاید، بلکه همته 

ندهای شتناختی،  آنها نتیجه رشد یک سلسله فرآی

و روانتی فترد استت )فترحبخش، عقالنی، اجتماعی 

 ( 9033عابدی، 

هتای باثبتات ذهنتی، یکتتی از تعیتین طرحواره

ای هستند که نقش بسیار مهمی در های درونیکننده

انتخاب همسر و نیتز راهبردهتای مقابلته ای در 

های (  از مؤلفه9031)حسینی، رابطه عاطفی دارند 

مهمی که هر فرد باید به آنها توجته کنتد و از 

یر آنها بر مالکهای انتختاب همسرشتان آگتاه تاث

و ستبکهای  1های ناسازگار اولیتهشوند، طرحواره

 دلبستگی هر فردمی باشد 

( ابتتراز داشتتت کتته نتتوزادان، 9133) 2بتتالبی

تجربیات خود با مراقبان را برای ایجاد نمودهای 

دلبستگی درونی یا الگوهتتای فعتال ستازی درونتی 

روابتتب بیتترون ی خودشتتان و دیگتتران در دربتتاره

کشتتند و ایتتن نمودهتتای دلبستتتگی در پتتی آن، متتی

دهند انتظارات در مورد روابب و آینده را شک  می

هتا، باورهتای ارزیتابی و از سوی دیگر، طرحواره

                                                           
1. Early Maladaptive Schemas 

2. Bowlby.J 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ir

an
co

un
se

lin
g.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 28

https://irancounseling.ir/journal/article-1-92-en.html


 4            های ناسازگار اولیههای دلبستگی و طرحوارهنقش سبک

شوند  گرایانه در مورد خود و دیگران را شام  می

هتتای دلبستتتگی چنتتین بیتتان شتتده کتته بازنمتتایی

شتناختی بترای هتای توانند به عنوان طرحتتوارهمی

روابب، مفهوم سازی شوند که در پاسخ به تجربیات 

و  1)ویردنبا مراقبان دوران کودکی شک  گرفته اند

( سه سبک دلبستگی عمده وجود دارد: 3333همکاران، 

و  3اجتنتتابی-، دلبستتتگی نتتاایمن2دلبستتتگی ایمتتن

  کودک دارای 4دلبستگی ناایمن _ ا طرابی/دوسوگرا

ایش دارد که دیگران را بته سبک دلبستگی ایمن گر

عنوان قاب  اتکاء و خودش را به عنوان کستتی کتته 

ارزش دوستتت داشتتتن و مراقبتتت را دارد، ببینتتد 

؛ بته نقت  از رفیعتی و همکتاران، 9112، 5ویدرمن

(  بزرگسا ن با ستبک دلبستتگی ایمتن تمایت  9013

دارند تا روابب رومانتیک شان را به صورت شاد و 

کنند، آنها قادرنتتد کته بته مورد اعتماد توصیر 

آسانی به دیگران نزدیتک شتوند و بته حمایتت از 

شریک زندگی شان تمای  دارنتد  پتژوهش هتازان و 

از بزرگستا ن  %22( نشان داد که حدود 9113) 6شیور

گیرنتتد در طبقتته ی دلبستتتگی ایمتتن قتترار متتی

(  دلبستگی اجتنابی با الگوهای 3331، 7)کارداکتز

روابب مرتبب است و افتراد  فعال سازی دیگران در

کننتد و پذیری را انکار متیسبک، آسی دارای این 

کنند که نیاز به روابب نزدیک ندارنتد و ادعا می

؛ 9112)ویتدرمن، تمای  به تر  از صمیمیت دارند 

(  بزرگستا ن دارای ستبک 9013رفیعی و همکاران، 

دلبستگی اجتنابی تمای  دارند کتته از صتمیمیت و 

ودهای هیجانی بیمناک باشتند، اعتمتتاد فراز و فر

یابنتد و از زیتادی کردن به دیگران را مشک  متی

نزدیتتک شتتدن بتته دیگتتران نگراننتتد  بزرگستتا ن 

دهنتد از جمعیت را تشتکی  متی %32اجتنابی حدود 

                                                           
1. Wearden.A 

2. Secure 

3. Avoidant 
4. Ambivalent 
5. Weiderman.A 
6. Hazen.C&Schewer.P 
7. Kardaktaz.K 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ir

an
co

un
se

lin
g.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 28

https://irancounseling.ir/journal/article-1-92-en.html


 5            های ناسازگار اولیههای دلبستگی و طرحوارهنقش سبک

؛ بتته نقتت  از رفیعتتی و 9131)هتتازان و شتتیور، 

( دلبستتتگی ا تتطرابی بتتا الگتتوی 9013همکتتاران، 

وابب مرتبب استت، یعنتی ایتن سازی خود در رفعال

افراد گرایش دارند که الگوی  تتعیفی از خودشتان 

در روابب داشته باشند، این افراد نگراننتد کته 

دوست داشته نشوند یا تترک گردنتتد و در جستتجوی 

ی عتاطفی منفتتی اطمینان آفرینتی مجتدد و تجربته

؛ بتته نقتت  از رفیعتتی و 9112)ویتتدرمن، هستتتند 

 ن بتتتتا ستتتتبک (  بزرگستتتتا9013همکتتتتاران، 

ا طرابی/دوسوگرا عشتق را بته صتتورت یتک وستوا  

کننتتد و گتترایش دارنتتد تتتا روابتتب توصتتیر متتی

رومانتیکی را تجربه کنند که به وستیله فتتراز و 

فرودهای هیجانی، حسادت بیش از حد و تمای  قتوی 

)هتازان وشتیور، برای پیوند هیجانی، مسخص گردد 

(  9013؛ بتته نقتت  از رفیعتتی و همکتتاران، 9131

بزرگسا ن ا طرابی/دوسوگرا خواهان صمیمیت هستند 

ترستتند )پیتتتر، و بتتیش از هتتر چیتتزی از طتترد می

(  در بررسی عل  طالق افتزون 3333، 1ماناکو، بارت

بر عوام  اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، عل  فتردی 

ها از اهمیت ویژه و روانشناختی از جمله طرحواره

، تایستتون و (  پالتتتز9031برخوردارنتتد )یوستتفی، 

هتای ( همسویی آشتکاری بتین طرحتواره3333)2ماسون

( و 9122توصیر شده به وسیله بک و همکاران)بتک، 

( یتادآور شتدند  9110)بتالبی، نمودهای دلبستگی

بنابراین دلیلی برای اندیشیدن به این مو وع که 

هتا را نستبت نظریه دلبستگی ممکن است برخی بینش

ی ناستازگار فتراهم های شتناختبه ایجاد طرحواره

؛ 3332)پالتز، تایسون و ماستون،  کند، وجود دارد

 ( 9031به نق  از احمددوست، 

هتا ( بر این باور است که طرحواره9111) 3یانگ

یابنتد  گیرند و تداوم متیدر سه موقعیت شک  می

این سه موقعیت عبارتنتد از: نیازهتای هیجتانی 

                                                           
1. Pietro& Monaco & Barrett 
2. Platts& Tyson & Mason 

3. Young 
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اساستتی، تجتتارب اولیتته کتتودکی و خلتتق و ختتوی 

هتتای هتتای تحتتولی طرحتتوارهیجتتانی  ریشتتهه

ناستتازگارانه اولیتته در تجتتارب نتتاگوار دوران 

هایی که زودتتر شتک  کودکی نهفته است، طرحواره

هتا گیرند، معموأل قتوی تتر هستتند  طرحتوارهمی

مطابق با پنج نیاز تحولی کودک به پنج حتوزه ی 

، 2، ختودگردانی و عملکترد مختت 1بریدگی و طترد

، گوش بته زنگتی 4مندی، دیگرجهت3ت های مخمحدویت

انتد کته تقسیم شده 5بیش از حد و درصد بازداری

هر کدام شام  چند طرحواره است  حوزه بریدگی و 

هتتای رهاشتتدگی/بی ثبتتاتی، طتترد شتتام  طرحتتواره

اعتمادی/بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص/شرم بی

و انزوای اجتماعی/یگانگی است  حوزه خودگردانی 

هتای وابستتگی/بی مخت  شام  طرحتوارهو عملکرد 

پذیری نسبت به  ترر یتا بیمتاری، کفایتی، آسی 

باشتد  حتوزه خودتحول نیافته/گرفتار و شکست می

محدودیت مخت  شام  استحقاق/بزرگ منشی، خویشتن 

داری و خودانضتتتباطی ناکتتتافی استتتت  حتتتوزه 

های اطاعت، اینتار و مندی شام  طرحوارهدیگرجهت

باشد و حوزه گوش به زنگی بتیش از جویی میپذیرش

هتتتتای حتتتتد و بتتتتازداری شتتتتام  طرحتتتتواره

گرایی/بدبینی، بازداری هیجانی، معیارهتای منفی

باشتد سرسختانه/عی  جویی افراطتی و تنبیته متی

)یانتتتتگ، ترجمتتتته صتتتتاحبی و حمیتتتتدپور، 

ها موج  سوگیری در تفستیرهای متا ( طرحواره9032

در آستی   هاشوند و این ستوگیریاز رویدادها می

شناسی روانی میان فردی به صورت سوءتفاهم هتا، 

های نادرستت، هتدف و های تحریر شده، گمانهنگرش

هتای ییرواقتع بینانته ختود را نشتان چشم داشت

؛ به نق  3333، 6)پاسکال، کریستین و جیندهند می

(، در 3393(  گیوریسو و همکاران)9031از یوسفی، 

                                                           
1. Disconnection Rejection 

2. Emotional Deprivation 

3. Impaired Limits 
4. Other-Directedness  
5. Overvigilance/inhibition 
6. Pascal & Christine & Jean 
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دوران کودکی بتر پژوهشی به بررسی تاثیر تجارب 

روی انتخاب همسر بر اسا  صفات شخصتیتی و نقتش 

لی نتتایج ایتن  پذیری جنسی پرداختند  بطتور ک

دهد که تجارب دوران کتودکی نقتش پژوهش نشان می

مهمی را در شک  گیری ترجیحات همسر گزینی بازی 

کند و الگوهای والدینی ممکن استت زوجتین را می

قابت  هتدایت را در زمینه صفات شخصتیتی طترف م

 کند  

( پژوهشی در ارتباط با مقایسته 9031اکرمیان )

مالکهای محتوایی و فرآیندی همسرگزینی در افراد 

با میزان با  و پایین خودمتمایزسازی در کاشان 

انجام داده است  نتایج این تحقیق حتاکی از آن 

است که افراد با میتزان خودمتمایزستازی بتا ، 

د بتا خودمتمایزستازی مالکهای فرآینتدی و افترا

پایین، مالکهای محتتوایی را متورد توجته قترار 

ها حاکی از آن استت کته اند  همینین یافتهداده

مردان و زنان در مالکهتای محتتوایی و فرآینتدی 

همسرگزینی متفاوتند  زنان بیشتر از مردان، هم 

به مالکهای محتوایی و هم به مالکهای فرآیندی در 

نتد در پژوهشتی کته بته انتخاب همسر توجته دار

( به منظتور 3332ی پالتز، ماسون و تایسون )وسیله

های ناسازگار اولیته ی بین طرحوارهبررسی رابطه

و دلبستگی بزرگسالی انجام گرفت، نتتایج نشتان 

داری مطتابق ها به صورت معنتیدادند که طرحواره

بنتدی ستبک دلبستتگی متفاوتنتد  گتروه با گروه

جهدارای سبک دلبستگی بی ی بیشتتری از مناک، در

 های ناسازگار را داشتند طرحواره

هتای با توجه به اینکه ممکتن استت طرحتواره 

دلبستگی افتراد بتر  ناسازگار اولیه و نوع سبک

انتخاب همسر بر اسا  مالکهای صتحی  همسترگزینی 

تاثیر داشته باشد و با توجه به مطالعات انجام 

نی و شتتده در ارتبتتاط بتتا مالکهتتای همستترگزی

هتتای متترتبب بتتا ستتبکهای دلبستتتگی و پتتژوهش

های ناسازگار اولیته، پتژوهش حا تر در طرحواره

صتتدد استتت رابطتته بتتین ستتبکهای دلبستتتگی و 

های ناستازگار اولیته و نقتش آنهتا در طرحواره
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 انتخاب مالکهای همسرگزینی دختران بررسی کند 

 روش پژوهش

جامعه آماری شام  کلیه دانشجویان دختر مقطع 

رشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه در ستال کا

می باشد  نمونه گیتری بته صتورت 9019-13تحصیلی 

تصادفی ساده صورت گرفته است   به این صورت که 

از بین دانشجویان دختر مجترد مقطتع کارشناستی 

 233ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه که 

نفر به عنوان نمونته بته صتورت  033نفر بودند، 

تصتتادفی انتختتاب شتتدند  ستتاز، بعتتد از تو تتی  

ها مختصری درباره مو وع این پژوهش، از آزمودنی

های سبک دلبستگی هازن و خواسته شد که پرسشنامه

هتتای ناستتازگار یانتتگ و پرسشتتنامه طرحتتواره

پرسشنامه مالکهتای همسترگزینی رفتاهی را پاستخ 

 دهند 

پرسشتتنامه مالکهتتای همستترگزینی: پرسشتتنامه 

عبتارت )متالک(  33همسرگزینی، مشتم  بر  مالکهای

( در ایران تهیه شده و 9031است که توسب رفاهی )

روش پاسخدهی به آن به صتورت لیکترت استت و دو 

بعد فرآینتدی و محتتوایی را در انتختاب همستر 

نمایتتد اعتبار پرسشتتنامه بتته روش بررستتی متتی

محاستبه گردیتده  α= 31/3ی آلفای کرانباخمحاسبه

تبار با ی پرسشنامه است و همینتین که نشانه اع

روایی سازه پرسشنامه در ک  دو عام  محتوایی و 

درصد واریانز ک  را تبیتین  12فرآیندی است که 

کنند و حاکی از روایی قاب  قبتول پرسشتنامه می

 است  

پرسشتتنامه ستتبکهای دلبستتتگی هتتازن و شتتیور:  

ستگی از مقیتا   برای اندازه گیری ستبکهای دلب

بزرگسال استتفاده خواهتد شتد  مقیتا  دلبستگی 

دلبستگی بزرگسال که با استفاده از مواد آزمون 

دلبستگی هازن و شیور ساخته شده و توسب بشتارت 

در مورد دانشجویان دانشگاه تهتران هنجاریتابی 

ستتؤالی استتت و ستتبک  92شتتده استتت، یتتک آزمتتون 
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دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیا  

، 0-، متوستب3-، کتم9-ت )خیلی کمدرجه ای لیکر 2

 سنجد  ( می2-، خیلی زیاد2-زیاد

های زیتر پایایی  ری  آلفتای کرونبتاخ پرستش

یک  مقیا  ایمن، اجتنابی و دوستوگرا در متورد 

 233دختتر و  323نفر شام   9233نمونه دانشجویی )

، 32/3، 32/3پسر( برای ک  آزمودنیها به ترتیت  

و  32/3، 30/3، 32/3)برای دانشجویان دختتر  32/3

( محاستبه 32/3، 32/3، 32/3برای دانشجویان پستر 

شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیا  دلبستتگی 

هتای یتک بزرگسال است   رای  همبستگی بین نمره

نفری از آزمودنیهتا در دو نوبتت بتا  033نمونه 

فاصله چهار هفته برای سنجش پایایی بازآزمتایی 

های دلبستگی مورد سبک محاسبه شد  این  رای  در

ایمن، اجتنابی و دوسوگرا برای کت  آزمودنیهتا 

)بتترای دانشتتجویان  32/3، 30/3، 31/3بتته ترتیتت  

و بترای دانشتجویان پستر  32/3، 33/3، 32/3دختر 

( محاسبه شد که نشتانه پایتایی 30/3، 30/3، 33/3

باشتد مقیا  دلبستتگی بازآزمایی ر ایت بختش می

هتای دلبستگی بتین نمره بزرگسال یا سنجش  رای 

نفر از متخصصان روانشناسی مورد بررسی قرار  92

های دلبستگی گرفت   رای  توافق کندال برای سبک

 29/3، 33/3ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیت  

هتتای محاستتبه شتتد  روایتتی همزمتتان مقیا  12/3و 

مشکالت بین شخصی و عزت نفز کوپر اسمیت در مورد 

ری از آزمودنیها ارزیتابی شتد  نف 033یک نمونه 

نتایج  رای  همبستگی پیرسون نشان داد که بتین 

یر نمره آزمودنی ها در سبک دلبستتگی ایمتن و ز

های مشکالت بین شخصی همبستگی منفتی معنتی مقیا 

های عزت نفز همبستگی منفتی دار و با زیر مقیا 

و اما ییر معنی دار به دست آمتد  ایتن نتتایج 

یی کافی مقیا  دلبستگی بزرگسال نشان دهنده روا

است  نتایج تحلی  عوام  نیز با تعیین سه عام  

ستتبک دلبستتتگی دوستتوگرا، روایتتی ستتازه مقیتتا  

 دلبستگی بزرگسال را مورد تایید قرار داد 
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پرسشتتنامه طرحتتواره یانتتگ:این مقیتتا ، فتترم 

( استت  ایتن پرسشتنامه 9113کوتاه مقیا  یانگ )

هتای یته ی یافتتهماده استت و بتر پا 12دارای 

( پتانزده طرحتواره، در 9112اسمیت و همکتاران )

 گیرند که شام :پنج حوزه قرار می

 -بی ثبتاتی، بتی اعتمتادی -( رهاشدگی9حوزه 

شرم، انتزوای  -بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص

بتتی  -( وابستتتگی3بیگتتانگی حوزه  -اجتمتتاعی

پذیری نسبت به زیان یتا بیمتاری، کفایتی، آسی 

( 0گرفتتتار، شکستتت حوزه  -ول نیافتتتهخودتحتت

خودانضتباطی  -بزرگمنشی، خویشتن داری -استحقاق

( بازداری 2( اطاعت، اینار حوزه 2ناکافی حوزه 

عیتت  جتتویی  -هیجتتانی، معیارهتتای ستتخت گیرانتته

 افراطی 

اعتباراین مقیا  به وستیله آلفتتای کرونبتاخ 

هتا و برای تمام خرده مقیا  12/3برای ک  آزمون 

بتتوده استتت  هنجاریتتابی ایتتن  33/3از بتتا تر 

 031( بر روی 9032پرسشنامه در ایران توسب آهی )

نفر از دانشجویان دانشگاه تهران انجام شتده و 

همسانی درونی ایتن پرسشتنامه بتا استتفاده از 

و در افتراد  11/3آلفای کرونباخ در افراد مؤنث 

به دست آمده است  با ترین  ری  آلفا  13/3مذکر 

( و 13/3د خرده مقیا  وابستتگی و شکستت )در مور

پتتایین تتترین  تتری  آلفتتا بتترای ختترده مقیتتا  

( به دست آمتده استت  19/3اعتمادی/بدرفتاری )بی

( نشان دهنتده 13/3تا  19/3این  ری  آلفا )بین 

هتا استت  در همسانی درونی با  بین خرده مقیا 

( انجام شد روایتی 9032هنجاریابی که توسب آهی )

یی این پرسشنامه نیز به دستت آمتده کته و پایا

تایج بدستت آمتده از هنجارهتای  نتایج آن با ن

خارجی همخوانی داشت  جهت بترآورد پایتایی بتا 

استتتتفاده از روش بازآزمتتتایی، فتتترم کوتتتتاه 

هفتته  2پرسشنامه در هر نوبت با فاصله زمتانی 

آزمودنی اجرا شد و ساز  تری  همبستتگی  23بین 
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  از دو بار اجرای آزمون پیرسون بین نمرات حاص

هتا محاسبه شد،  رای  همبستگی برای خرده مقیا 

قرار داشت  همینتین بته  32/3تا  23/3در دامنه 

منظور برآورد پایایی آزمتون از طریتق همستانی 

واجتتد همستتانی  13/3تتتا  13/3درونتتی در دامنتته 

باشد جهت بررستی روایتی پرسشتنامه از با یی می

سازه استت فاده گردیدکته طتی آن روایی متالک و 

هتا و طبقات با  بین ساختار نظتری خترده مقیا 

نتایج تحلی  عاملی روایتی ستازه پرسشتنامه را 

 تایید نمود 

 هایافته

در ایتتن پتتژوهش، بتته منظتتور پاستتخگویی بتته 

سوالهای پژوهش از روشهای  ری  همبستگی پیرسون 

و تحلی  رگرسیون استفاده شده است برای بررستی 

از  تتری  همبستتتگی پیرستتون بتترای فر تتیه اول 

محاستتبه معنتتادار بتتودن رابطتته بتتین ستتبکهای 

دلبستگی و مالکهای همسرگزینی استفاده شد  برای 

بررسی فر یه دوم نیز از  ری  همبستگی پیرستون 

بتترای محاستتبه معنتتادار بتتودن رابطتته بتتین 

های ناسازگار با مالکهتای همستر گرینتی طرحواره

دهتد نشتان می 9ول استفاده شد  همانطور که جتد

بین سبک دلبستگی ایمن و متالک محتتوایی ، بتین 

سبک دلبستگی اجتنابی با مالک فرآیندی، بین سبک 

دلبستتتگی دوستتوگرا بتتا متتالک محتتتوایی و متتالک 

فرآیندی رابطه معنتادار در حهتت معکتو  وجتود 

، بین حوزه ختودگردانی و 3دارد  بر اسا  جدول 

ر اولیتته عملکتترد مختتت  در طرحتتواره ناستتازگا

دانشجویان دختر و متالک محتتوایی همستر گزینتی 

نین بتین حتوزه  رابطه معنادار وجود دارد  همی

محتتدودیت مختتت  در طرحتتواره ناستتازگار اولیتته 

دانشجویان دختر و مالک محتوایی رابطه معنتادار 

 وجود دارد 

های همسرگزینی های دلبستگی و مالک، رابطه بین سبک8جدول 

 دختران

مالک الک م  شاخص ها

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ir

an
co

un
se

lin
g.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 28

https://irancounseling.ir/journal/article-1-92-en.html
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 فرآیندی محتوایی

سبک دلبستگی 

 ایمن

همبستگی 

سط  

 معناداری

2.09- 

2.228 

2.29- 

2.0.0 

سبک دلبستگی 

 اجتنابی

همبستگی 

سط  

 معناداری

2.20- 

2..9. 

2.80- 

2.220 

سبک دلبستگی 

 دوسوگرا

همبستگی 

سط  

 معناداری

2.80- 

2.22. 

2.08 

2.228 

339/3 p<   : 

های ناسازگار اولیه و بین طرحواره ، رابطه0جدول 

 های همسرگزینی دخترانمالک

  شاخص ها
مالک 

 محتوایی

مالک 

 فرآیندی

حوزه بریدگی و 

 طرد

 همبستگی

سط  

 معناداری

2.82 

2.29. 

2.29- 

2.0.. 

حوزه 

خودگردانی و 

 عملکرد مخت 

 همبستگی

سط  

 معناداری

2.80 

2.221 

2.82 

2.209 

حوزه دیگر جهت 

 مندی

 ستگیهمب

سط  

 معناداری

2.28 

2.100 

2.28- 

2.119 

حوزه گوش به 

زنگی بیش از 

 حد و بازداری

 همبستگی

سط  

 معناداری

2.88 

2.88. 

2.20- 

2.999 

حوزه محدودیت 

 مخت 

 همبستگی

سط  

 معناداری

2.8. 

2.292 

2.20 

2..82 

339/3 p<   : 

برای بررسی فر یه ستوم از تحلیت  رگرستیون 

کهتتای همستترگزینی بتتر استتا  بینتتی مالبتترای پیش

سبکهای دلبستگی استفاده شد  همانطور که جتدول 

دهتد هتر سته ستبک دلبستتگی ایمنتی، نشان می 0

بینتتی متتالک اجتنتتابی و دوستتوگرا قتتادر بتته پیش

باشند  به این صتورت کته محتوایی همسرگزینی می

، P<332/3سبک ایمن به صتورت معکتو  و معنتادار)

35023-=β) ی کننده متالک محتتوایی بینقویترین پیش

همسرگزینی است  ری  تاثیر این سبک منفی است و 
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به این معناست که اگر  یک واحد تغییر به نمره 

از نمتره  35023سبک ایمن ا افه شود به انتدازه 

های یابد  یافتهمالک محتوایی همسرگزینی کاهش می

دیگر این تحلی  نشان میدهد که سبک اجتنابی به 

بینی پیش( P ،35302=β<331/3عنادار)صورت منبت و م

باشد  در ایتن کننده مالک محتوایی همسرگزینی می

مورد به ازای یتک واحتد تغییتر در نمتره ستبک 

تغییتر در نمتره متالک 35302اجتنابی به انتدازه 

آیتد  در مقابت  محتوایی همسرگزینی به وجود می

دیگر نتایج موید این است که ستبک دوستوگرانیز 

( P ،35333=β<333/3ت و معنتتادار)بتته صتتورت منبتت

باشد  بینی کننده مالک محتوایی همسرگزینی میپیش

در این مورد به ازای یک واحد تغییتر در نمتره 

تغییر در نمره مالک 35333سبک اجتنابی به اندازه 

 آید محتوایی همسرگزینی به وجود می

به منظور بررستی رابطته خطتی میتان ستبکهای 

ی، دوستتوگرا( و متتالک دلبستتتگی)ایمن، اجتنتتاب

فرآیندی همسرگزینی و نیز بررسی سهم متغیر پیش 

بتتین )ستتبکهای دلبستتتگی( در واریتتانز متغیتتر 

مالک)مالک فرآیندی همسرگزینی( از تحلی  رگرسیون 

نشتان 2همزمان استفاده شد  همانطور کته جتدول 

دهد سبک دلبستگی  اجتنابی و دوستوگرا قتادر می

باشتند  همسترگزینی میبینی مالک فرآیندی به پیش

به این صورت که سبک اجتنابی به صورت معکتو  و 

بینتتی قتتویترین پیش (P ،35022-=β<332/3معنتتادار)

کننده مالک فرآیندی همسرگزینی است  ایتن  تری  

تاثیر منفی است و به این معناست که اگتر  یتک 

واحد تغییر به نمره سبک اجتنابی ا افه شود به 

مالک فرآینتدی همسترگزینی  از نمره 35022اندازه 

های دیگر این تحلیت  نشتان یابد  یافتهکاهش می

میدهتتد کتته ستتبک دوستتوگرا بتته صتتورت معکتتو  و 

بینی کننتده متالک پیش( P ،35033=β<331/3معنادار)

باشد  در ایتن متورد بتا فرآیندی همسرگزینی می

ا افه شدن یک واحد به نمره ستبک دوستوگرا بته 

الک فرآینتدی همسترگزینی از نمره م 35033اندازه 
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 یابد  کاهش می

:خالصه تحلی  رگرسیون همزمان سبکهای دلبستگی با  9جدول 

 مالک محتوایی همسرگزینی

متغیرهای 

 پیش بین
B β P R 2R F 

    2.229 .2.09 2.8.0 اجتنابی

 9.09 2.898 90..2 .2.22 -2.900 ..2.9 ایمنی

    2.220 2.001 2.812 دوسوگرا

صه تحلی  رگرسیون سبکهای دلبستگی با مالک :خال.جدول 

 فرآیندی همسرگزینی

متغیرهای 

 پیش بین
B β P R 2R F 

    2.220 -.2.90 2.800 اجتنابی

 9.02 2.808 .8..2 .2.22 2.8.8 .2.21 ایمنی

    2.229 -2.901 2.082 دوسوگرا

برای بررسی فر یه سوم به منظور بررسی رابطه 

ناستتازگار اولیتته)و  هتتایخطتتی میتتان طرحواره

زیرگروههای آن( و متالک محتتوایی همسترگزینی و 

هتای نیز بررسی سهم متغیتر پتیش بتین )طرحواره

ناسازگار اولیه( در واریتانز متغیتر مالک)متالک 

محتوایی همسرگزینی( از تحلی  رگرسیون همزمتان 

 استفاده شد  

های ناسازگار :خالصه تحلی  رگرسیون طرحواره 0جدول 

 ا مالک محتوایی همسرگزینیاولیه ب

متغیرها پیش 

 بین
B β P R 2R F 

    2.02 2.90 .2.0 بریدگی و طرد

خودگردانی و 

 عملکرد مخت 
2... 2..0 2.220    

 .0.0 2.992 2.000 2.09 2.20 2.82 جهت مندی

گوش به زنگی 

بیش از حد و 

 بازداری

2.90 2.20 2.00    

    2.202 2..2 .2.1 محدودیت مخت 

دهتد طرحتواره نشتان می 2همانطور کته جتدول 
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حواره محتدودیت  خودگردانی و عملکرد مخت  و طر

بینی مالک فرآیندی همسترگزینی مخت  قادر به پیش

باشند  به این صورت که طرحواره خودگردانی و می

، P<332/3عملکرد مخت  به صورت منبت و معنتادار)

3523=β) یی بینی کننتده متالک محتتواقویترین پیش

همسرگزینی است در این مورد به ازای یتک واحتد 

تغییر در نمره حوزه خودگردانی و عملکرد مختت  

تغییتر در نمتره متالک محتتوایی 35333به اندازه 

های دیگتر ایتن آید یافتههمسرگزینی به وجود می

تحلی  نشان میدهد که حوزه محدودیت مختت  نیتز 

( P ،3523=β<333/3بتته صتتورت منبتتت و معنتتادار)

باشد  بینی کننده مالک محتوایی همسرگزینی میپیش

در این مورد با ا افه شدن یک واحتد بته نمتره 

به نمره مالک  3523حوزه محدودیت مخت  به اندازه 

 شود  محتوایی همسرگزینی افزوده می

هتای به منظور بررسی رابطه خطی میان طرحواره

ناستتازگار اولیتته)و زیرگروههتتای آن( و متتالک 

همسرگزینی و نیز بررسی سهم متغیر پیش  فرآیندی

های ناسازگار اولیه( در واریتانز بین )طرحواره

متغیر مالک)مالک فرآیندی همسترگزینی( از تحلیت  

رگرسیون همزمان استفاده شد  نتایج این تحلیت  

 آمده است   2در جدول 

های ناسازگار رگرسیون طرحواره تحلی :خالصه  2جدول 

 ندی همسرگزینیاولیه با مالک فرآی

های پیش متغییر

 بین
B β P R 2R F 

 بریدگی و طرد
2.

0. 

2.8

0 

2.9

2 
   

خودگردانی و 

 عملکرد مخت 

2.

00 

2.0

0- 

2.2

29 
   

 جهتمندی
2.

82 

2.2

9 

2.0

9 

2.

0

9 

2.2

9 

0.0

20 

گوش به زنگی 

بیش از 

 وبازداریحد

2.

.9 

2.2

. 

2.9

0 
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 محدودیت مخت 
2.

.0 

2.8

2 

2.0

2 
   

دهد فقب طرحتواره نشان می 2جدول  همانطور که

بینی مالک خودگردانی و عملکرد مخت  قادر به پیش

باشند  به این صتورت کته فرآیندی همسرگزینی می

طرحواره خودگردانی و عملکترد مختت  بته صتورت 

بینتتی پیش (P ،3533-=β<12/3معکتتو  و معنتتادار)

کننده مالک فرآیندی همسرگزینی است   ری  تاثیر 

با  اره منفی است و به این معنی است کهاین طرحو

ا تتافه شتتدن یتتک واحتتد تغییتتر در نمتتره حتتوزه 

از  3533خودگردانی و عملکرد مختت  بته انتدازه 

کاهش  می یابتد  نمره مالک فرآیندی همسترگزینی 

های دیگر این تحلی  نشان میدهد که ستایر یافته

بینی کننده مالک فرآیندی همسترگزینی ها پیشحوزه

 نیستند 

 گیریبحث و نتیجه

دهد که بین سبک دلبستگی ایمتن نتایج نشان می

و مالک محتوایی، بین سبک دلبستگی اجتنتابی بتا 

مالک فرآیندی، بین سبک دلبستگی دوسوگرا با مالک 

محتتتوایی و ستتبک دلبستتتگی دوستتوگرا بتتا متتالک 

فرآیندی رابطه معنتادار در جهتت معکتو  وجتود 

و متالک همستر  دارد  بین سبک دلبستگی اجتنتابی

جود دارد  بتین  گزینی رابطه معنادار معکوسی و

بقیه موارد نیز معناداری آماری مشتاهده نشتد  

های دلبستتگی در این پتژوهش افتراد دارای ستبک

ایمن، مالکهای فرآینتدی را بیشتتر متورد توجته 

اند و افراد دارای ستبکهای دلبستتگی قرار داده

متورد توجته های فرآیندی را کمتر اجتنابی، مالک

اند و  ستبک اجتنتابی بتا متال کهتای قرار داده

همسرگزینی به طور کلی رابطته معنتادار معکتو  

دارد  و نتایج تحلی  رگرسیون نیز حاکی از این 

بینتی بود که سبک دلبستتگی ایمتن قتویترین پیش

کننده مالک فرایندی بطور منبت و متالک محتتوایی 
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بک بصتتورت منفتتی بتتوده و افتترادی کتته دارای ستت

دلبستگی ایمن هستند بیشتر گرایش دارند کته در 

انتخاب همسر به مالکهای فرآیندی بیش از مالکهای 

محتوایی بها دهند  همینطور افتراد دارای ستبک 

دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا متمای  به در نظتر 

گرفتن مالکهای محتوایی بیش از مالکهای فراینتدی 

توسب محقتق های صورت گرفته بودند  بنابر بررسی

مطالعه ای که به صورت مستقیم بته بررستی ایتن 

ها با فر یه پرداخته باشد یافت نشد  این یافته

( تقریبتا همستو استت  وی 9031پژوهش اکرمیتان )

پژوهشی در ارتباط با مقایسه مالکهای محتوایی و 

فرآیندی همسرگزینی در افراد با میتزان بتا  و 

جتتام داده پتتایین خودمتمایزستتازی در کاشتتان ان

است  نتایج ایتن تحقیتق حتاکی از آن استت کته 

افراد با میزان خودمتمایزستازی بتا ، مالکهتای 

فرآیندی و افتراد بتا خودمتمایزستازی پتایین، 

قرار داده انتد  مالکهای محتوایی را مورد توجه 

های دلبستگی در این پژوهش نیز افراد دارای سبک

توجته ایمن، مالکهای فرآینتدی را بیشتتر متورد 

اند و افراد دارای ستبکهای دلبستتگی قرار داده

اجتنابی، مالکهای محتوایی را بیشتر مورد توجته 

اند  معیارهای همسرگزینی، ادراکتاتی قرار داده

در مورد صفات یا ویژگیهایی هستتند کته از یتک 

شوند  این ادراکتات در همسر باالقوه مطالبه می

ت کته در انتخاب همسر تحت تاثیر ویژگی هایی اس

 ( 3332افراد مختلر، متفاوت است )با ، 

از آنجایی که مالکهتای محتتوایی همسترگزینی، 

شام  خصوصیاتی است کته فترد بته همتراه دارد، 

مانند ویژگیهای روانشناختی فتردی و ختانوادگی 

شغ  و درآمتد(، ستالمت جستمانی،  )سن، تحصیالت، 

قومیت و مذه   و مالکهای فرآیندی، مجموعه کتنش 

ی هستند که موج  سازمان دهی نظام ختانواده های

شوند  کنش هتایی از قبیت  درک دیتدگاه طترف می

مقاب ، مهارتهای ارتباطی، مهارتهای ح  مسئله، 

رستد کته در انعطاف پذیری، قاطعیت  به نظتر می

های محتتوایی بته عنتوان جریان ازدواج، نشتانه
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های عامتت  آیتتازگر زنتتدگی زناشتتویی و نشتتانه

عنتتوان نگهدارنتتده و محافظتتت  فرآینتتدی بتته

های زندگی زناشویی باید مورد توجه قترار کننده

هتای گیرد  منطقی استت کته بتین بتاور بته مالک

فرآیندی و سالمت روانتی فترد رابطته مستتقیم و 

(  و افراد 9031منبتی وجود داشته باشد )رفاهی، 

دارای ستتبک دلبستتتگی ایمتتن توانتتایی برقتتراری 

را دارنتد و در روابتب  ارتباط سالم با دیگران

خود از خودمتمایزسازی بهنجتاری برخوردارنتد و 

های روانشناختی )سبک دلبستتگی هر دو این ویژگی

های ستالمت ایمن و خودمتمایزسازی با ( از مولفه

تتوان انتظتار شوند، در نتیجه میروان محسوب می

داشت که افرادی که دارای ستبک دلبستتگی ایمتن 

مال کهای فرآیندی همسرگزینی هستند قادر به درک 

ها که دوام روابب زناشتویی را هستند و این مالک

کند را بیشتر مورد توجه قترار دهنتد  تضمین می

بنتتابراین ایتتن مو تتوع کتته افتتراد دارای ستتبک 

دلبستتتگی ایمتتن نستتبت بتته افتتراد دارای ستتبک 

دلبستگی اجتنابی و دوستوگرا در انتختاب همستر 

ی فرآینتدی توجته آینده خود بیشتتر بته مالکهتا

تتوان بتا نمایند، دور از ذهن نیست در واقع می

های روان شتناختی استناد به دانش نظری و تئوری

در این زمینه اینگونه استنباط کرد که افترادی 

که از بلوغ عاطفی و روانی بیشتری برخوردارنتد 

در انتختتاب همستتر بیشتتتر بتته ویژگیهتتایی بهتتا 

شتویی بتوده و دهند که  امن بقاء رابطته زنامی

هتای توان عمدتا در مالکنمود این ویژگیها را می

فرایندی همسر  گزینی مشاهده کرد  همتین طتور، 

رود افرادی که دارای سبک دلبستگی نا انتظار می

ایمن )اجتنتابی، دوستوگرا( هستتند بیشتتر بته 

هتای محتتوایی( ویژگیهای فعلی طرف مقابت  )مالک

رای مدنظر قترار توجه کرده و دور اندیشی  زم ب

دادن ویژگیهایی که  امن تداوم رابطه در آینده 

 باشد را نداشته باشند  های فرایندی( می)مالک

هتای تواند توجیه کننده تقاوت مالکآنیه که می

همسر گزینی در افراد دارای سبک دلبستگی ایمتن 
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و نا ایمن باشد، میزان ا طراب یتا احستا  نتا 

ران  متوجه شدند کته ایمنی افراد است   پژوهشگ

تواند مانند نقشته ای سبک دلبستگی بزرگسا ن می

های روابتب صتمیمانه را در نظام مند تمام حیطه

هتا اثبتات (  آن9112بر گیرد )هتازان و شتاور، 

کردند که بنیان روابب رمانتیتک در بزرگستالی، 

های دلبستتگی میتان کتودک و همانند تشکی  رشته

و دلبستگی متدار  1اعیمادر فرآیندی زیستی اجتم

است: همان گونه که کودکان نسبت به مراق  اصلی 

های دلبستگی ایمن، بی قرار، اجتنابی و خود سبک

دهنتتد، بزرگستتا ن نیتتز در متزلتتزل را نشتتان می

روابتتب صتتمیمانه ختتود رویکردهتتایی ایمتتن، بتتی 

قرارانه، اجتنتاب گرانته و متزلتزل را اتختاذ 

ی ایمتتتن کننتتتد  افتتترادی کتتته از دلبستتتتگمی

برخوردارند در روابب بین فردی از آرامش بیشتر 

و سط  ا طراب کمتر برخوردار بوده و نمود ایتن 

توان در رفتار همستر گزینتی و عیت روانی را می

آنها مشاهده کرد  به عبتارت دیگتر افتراد نتا 

ایمتتن )اجتنتتابی و دوستتوگرا( از ستتط  ا تتطراب 

ایمنی باشند و این احسا  نا با یی برخوردار می

گردد که آنها در انتخاب همسر و ا طراب باعث می

هتای ویژگیهای کامال عینی و اطمینتان بختش )مالک

محتوایی( را مد نظر قرار داده و از توجته بتته 

که  تامن بقتای  ویژگیهای روانشناختی و مهمتی 

رابطه زناشتویی استت یافت  شتوند  در حالیکته 

رای احسا  ایمنی و سط  ا طراب پایین افرادی دا

ین توانتایی را  سبک دلبستگی ایمن بته آنهتا ا

دهد که صزفا به ویژگیهای فعلتی طترف مقابت  می

اکتفتتا نکتترده و بتتا دور اندیشتتی بیشتتتر بتته 

مالکهایی توجه کنند که سرنوشت زنتدگی زناشتویی 

زنتتد بین حتتوزه ختتودگردانی و آنهتتا را رقتتم می

عملکتترد مختتت  در طرحتتواره ناستتازگار اولیتته 

تر و مالک محتتوایی همستر گزینتی، دانشجویان دخ

بین حوزه خودگردانی و عملکرد مخت  در طرحواره 

                                                           
1. biosocial process 
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ناسازگار اولیه دانشجویان دختتر و متالک همستر 

گزینی رابطه معنادار وجود دارد  همینتین بتین 

حوزه محدودیت مخت  در طرحواره ناسازگار اولیه 

دانشجویان دختر و مالک محتوایی رابطه معناداری 

هتای   در ایتن یافتته، از بتین حوزهوجود دارد

هتتای ناستتازگار اولیتته، فقتتب دو حتتوزه طرحواره

خودگردانی و عملکرد مخت ، محتدودیت مختت  بتا 

مالکهای محتوایی همسرگزینی رابطه معنادار دارد 

ها رابطه معناداری یافتت نشتد  و در سایر حوزه

همین طور نتایج تحلی  رگرستیون نشتان داد کته 

ختتت  و حتتوزه ختتود گردانتتی و حتتوزه محتتدودیت م

بینی کننده مالکهتای عملکرد مخت  بطور منبت پیش

محتوایی همسر گزینتی دختتران استت  و همینتین 

بینتی تنها حوزه خود گردانی و عملکرد مخت  پیش

کننده منفی مالکهای فرایندی همسر گزینتی استت  

های صورت گرفته توسب محقق مطالعته بنابر بررسی

تقیم بته بررستی ایتن ستوال ای که به صورت مست

 پرداخته باشد، یافت نشد 

واره، یک ساختار شناختی به منظور یربتال طرح

کتتردن، کدگتتذاری و ارزیتتابی محرکتتی استتت کتته 

ارگانیسم در معرض آن قرار گرفته است  براستا  

شود تا خود را ها، فرد قادر میوارهماتریکز طرح

یتتابی کنتتد و در ارتبتتاط بتتا زمتتان و فضتتا جهت

بندی و های خود را به روش معنی داری طبقهجربهت

(   3333؛ به نق  از بارلو، 9112تفسیر کند )بک، 

هتای ناستازگار از رستد کته طرحوارهبه نظتر می

هتای آن در هتر عوام  روانشناختی است کته حوزه

فرد، همسرگزینی و مالکهای وی را بترای انتختاب 

ذهنتی، های باثبات سازد  طرحوارههمسر متأثر می

های درونتی ای هستتند یکی دیگر از تعیین کننده

که نقش بستیار مهمتی در انتختاب همستر و نیتز 

راهبردهای مقابله ای در رابطته عتاطفی دارنتد 

(  از آنجایی که محتتوای طرحتواره 9031)حسینی، 

های زندگی فرد، اعم از آگاهانته ها، کلیه جنبه

ت که گیرد، بدیهی اسیا ییرآگاهانه را در بر می

های انتخاب همسر ها در مالکردپای تاثیر طرحواره
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 توان مشاهده کرد  را نیز می

ها، واره( معتقدند که طرح3332فریمن و فاسکو )

ها یا قوانین زیربنایی هستند که افکتار مفرو ه

و رفتارهای فرد را تحت کنترل خود دارند، و در 

ی اند  محتتواهای زندگی فرد تحول یافتهطول سال

اعتم از های زندگی فرد، ی جنبهها، کلیهوارهطرح

گیتترد  آگاهانتته یتتا ییرآگاهانتته، را در برمی

ها، معنی و ساختاری که فترد بته دنیتا وارهطرح

هتا، در طتول وارهکنند  طرحدهد، را ایجاد میمی

اند، بته ایتن معنتا ی تحول فرد شک  گرفتهدوره

متون ختود که، به موازاتی که فرد از محیب پیرا

کنتتد، آن را پتتردازش و اطالعتتات را دریافتتت می

کند  هر فردی به طور منحصر به فترد و فیلتر می

دهد، براسا  ادراک و معنی که به این اطالعات می

کنتد و آن اطالعتات بندی و مرت  میآنها را دسته

دهتتد  امتتا در عتتین حتتال، تحتتول را ستتازمان می

اده، متذه  و ها تحت تأثیر فرهنگ، خانووارهطرح

عوام  مربوط به جنسیت، سن یا شخصیت فرد قترار 

 دارد 

خودمختتتاری، توانتتایی مجتتزا ستتاختن فتترد از 

خانواده و عملکرد مستق  متناس  بتا ستن استت  

واره در مجتزا افراد دارای ایتن حیطته از طترح

خانواده و نمادهتای والتدینی و  کردن ختود از 

گتر، در عملکرد مستق  مشک  دارند  به عبارت دی

ی ایتتن افتتراد در ی کتتودکی، ختتانوادهطتتول دوره

کردنتد و بته طتور کارهای کودک بسیار دخالت می

کننده بودنتد  ایتن بیمتاران در افراطی، حمایت

شک  دادن یک هویت مستق  دچتار اشتکال هستتند  

واره یالت  اوقتات شتام  درگیتر شتدن این طترح

هیجانی افراطی و نزدیکی بتیش از حتد فترد بتا 

ان است  افراد دارای این طرحتواره  بتاور دیگر

ای دارنتتد و در دارنتتد کتته فردیتتت بهتتم ریختتته

نتیجه، بدون حمایت مستمر دیگران قادر نخواهند 

بود که عملکرد مناسبی داشته باشند و به زندگی 

جوشی مستتمر خود ادامه دهند  همینین، احسا  هم

کفایتتت از دیگتتر بتتا دیگتتران و هویتتت فتتردی بی
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است که این افتراد دارنتد  در نتیجته، مشکالتی 

 کنند  گرایی میهدفی و پوچاحسا  پوچی مزمن، بی

هتتای فرآینتتدی همستترگزینی بتتا بلتتوغ مالک 

روانشناختی و سالمت روانی فرد رابطته مستتقیمی 

توان انتظار داشت که افرادی دارد  در نتیجه می

هتای فعتال شتده هستتند، که دارای این طرحواره

های فرآیندی همسرگزینی نباشند ک مالکقادر به در

و بیشتر مالکهای محتوایی را مدنظر قرار دهنتد  

به عبارت دیگر این نتایج کامال با دانتش نظتری 

 باشد مربوط به این حیطه هماهنگ می

هتا نشتان داد بتین حتوزه همانگونه کته داده

بریتتدگی و طتترد در طرحتتواره ناستتازگار اولیتته 

لبستتگی اجتنتابی و دختران دانشتجو بتا ستبک د

دوسوگرا، بین حوزه خودگردانی و عملکترد مختت  

در طرحواره ناسازگار اولیه بتا ستبک دلبستتگی 

اجتنابی و دوسوگرا، بین حوزه دیگر جهتت منتدی 

در طرحواره ناسازگار اولیه بتا ستبک دلبستتگی 

اجتنابی و نیز  بین حوزه دیگتر جهتت منتدی در 

ستتتگی طرحتتواره ناستتازگار اولیتته و ستتبک دلب

دوسوگرا، بین حوزه گوش به زنگی بتیش از حتد و 

بازداری در طرحواره ناسازگار اولیه دختران با 

سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه معنادار 

مستقیم وجود دارد  همینین بین حتوزه محتدودیت 

مخت  و سبک دلبستتگی ایمتن و نیتز بتین حتوزه 

وزه بریدگی و طرد با سبک دلبستگی ایمن و بین ح

دیگر جهت مندی با ستبک دلبستتگی ایمتن رابطته 

 معناداری در جهت معکو  وجود دارد  

که احمددوستت این یافته ها با نتایج پژوهشی 

(، بتتا عنتتوان بررستتی و مقایستته ستتبکهای 9031)

های ناسازگار اولیته زنتان دلبستگی با طرحواره

مطلقه و متاه   انجام داد همسو است  احمددوست 

ج رسید که از بین سبکهای دلبستگی، به این نتای

فی معنتاداری در  سبک دلبستگی ایمتن رابطته من

های ناسازگار اولیته دارد بته بینی طرحوارهپیش

بینتی طوری که هرچه سبک ایمن بیشتر باشتد، پیش

یابتد  بته های ناسازگار نیز کتاهش متیطرحواره
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ترتی  سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بیشترین 

هتای هتای طرحتوارهداری را بتا حوزهرابطه معنا

ناسازگار اولیه هم در گروه زنان متاهت  و هتم 

 در گروه زنان مطلقه دارد 

تحلی  نتایج نشان داد کته ستبکهای دلبستتگی 

هتتای ناستتازگار را تحتتت تتتاثیر قتترار طرحواره

ها بتتا تحقیقتتات پالتتتز و دهتتد  ایتتن یافتتتهمی

 (،3332(، ماستتون و همکتتاران )3333همکتتاران )

( 9031( و احمتد دوستت )3332سیسرو و همکتاران )

های های فعال درونی با طرحوارههمسو است که مدل

ها ستبک شناختی در ارتباط است  در ایتن یافتته

دلبستگی ایمن رابطه معکوستی بتا حتوزه طترد و 

( 3333بریدگی دارد  این یافته با پژوهش راینر )

ن ( همخوان استت کته نشتا3332و سیسرو و نلسون )

های اند سبک ایمن رابطه معکوسی با طرحوارهداده

نابی پتیش بتین  ناسازگار دارد و دلبستتگی اجت

باشتد  در های حتوزه طترد و بریتدگی میطرحواره

تبیتتین ایتتن یافتتته بایتتد گفتتت افتتراد دارای 

های ناسازگار بریدگی و طترد نستبت بته طرحواره

دریافت محبت و برقراری ارتباط با اطرافیانشان 

ر بی ثبتاتی و بتی اعتمتادی هستتند و فکتر دچا

کنند که هر لحظه امکان دارد شریک زندگیشتان می

آنها را رها کننتد و بته فترد دیگتری عالقمنتد 

که افترادی کته شوند  تحقیقات نشتان می دهنتد 

به دلیت  آنکته  الگوهای درونی ناایمن دارنتد 

انتظارات ارتباطی شان بر مبنای نداشتن اعتماد 

  گرفته است پشتتیبانی کمتتری از و اطمینان شک

دیگران انتظار دارند، آنها رفتارهای مشتک  زا 

دهنتد و ارتبتاط نامناستبی بتا از خود نشان می

 ( 9113دیگران دارند )کاپالن و سادوک، 

جان بالبی و یانگ معتقدند که تجارب اولیته  

دوران کودکی، کارکردهای روانشتناختی بعتدی را 

بالبی معتقتد استت کته  دهد تحت تاثیر قرار می

الگوهتتای فعتتال درونتتی و ستتبکهای دلبستتتگی 

های اصلی شخصیت هستند  یانگ همینین مدعی مولفه
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های شخصی رشد یافته ستاختارهای است که طرحواره

دهتد  بتالبی و شخصیتی را تحت تتاثیر قترار می

یانگ توافق دارند که نتایج مدلهای روانی شخصی 

والد ایل  شام  همه های اولیه کودک و از تعام 

ها هستند به علت اینکه افتراد تمایت  بته زمان

ند کته متدل های استنباط کردن اطالعتاتی را دار

 قبلی موجود را تایید کند 

(، ذکر کردند که مفهتوم 3332پالنز و همکاران )

های فعال درونی دلبستگی ارتباط روشتنی بتا مدل

د که کنهای شناختی دارد پالت پیشنهاد میطرحواره

سبک دلبستگی ممکن است به عنوان یک پ  ارتباطی 

جارب اولیته ارتبتاطی و توستعه  مفهومی بتین ت

های شناختی باشد  الگوی این ارتباط کته در سبک

نتیجه تعام  با مراقبان اولیه است کارکردهتای 

عاطفی و روانشناختی بعدی را تحت تتاثیر قترار 

عتامالت های ناسازگار اولیه از تدهد  طرحوارهمی

اولیه با مراقبان تشکی  شده است هتر دوی ایتن 

مفتتاهیم بتترای کارکردهتتای بعتتدی بستتیار مهتتم 

باشند و مطالعه ارتباط این دو مفهوم بستیار می

  روری است 

از بتتین ستتبکهای دلبستتتگی، ستتبک دلبستتتگی 

های بریدگی و طترد، اجتنابی و دوسوگرا با حوزه

ی و گوش خودگردانی و عملکرد مخت ، دیگرجهت مند

به زنگی بیش از حد و بازداری رابطته معنتادری 

( و 3333دارد  این یافته همسو با پژوهش راینر )

( استت  آنهتا در 9032پژوهش اندوز و حمیتدپور )

تحقیقتتی بتتدین نتیجتته دستتت یافتنتتد کتته هرچتته 

ها ناسازگارتر باشتند ر تایت زناشتویی طرحواره

گی یابد و گزارش نمودند که ستبک دلبستتکاهش می

های ناسازگار ارتباط ایمن و ناایمن با طرحواره

معنی داری دارد  از طرفی ستبک دلبستتگی ایمتن 

هتتای محتتدودیت مختتت ، رابطتته معکوستتی بتتا حوزه

بریدگی و طرد و جهت مندی دارد  کته همستو بتا 

باشتد آنهتا ( می9031پژوهش اعتمادی و یزدانتی )

نشتتان دادنتتد کتته بتتین ستتبکهای دلبستتتگی و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ir

an
co

un
se

lin
g.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            24 / 28

https://irancounseling.ir/journal/article-1-92-en.html


 25           های ناسازگار اولیههای دلبستگی و طرحوارهنقش سبک

ای ناستتازگار اولیتته زنتتان رابطتته هتتطرحواره

معناداری وجود دارد و به این نتیجه رسیدند که 

هتای هتای طرحوارهسبک ناایمن همته خترده مقیا 

کنتد و بینتی میناسازگار اولیه را نبیین و پیش

( و برنتان و 9111این پژوهش با نتتایج بتالبی )

( کتته ستتبکهای نتتاایمن بتتا مشتتکالت 9113شتتیور )

تبتتاط استتت همستتو استتت  و روانشتتناختی در ار

هتای دلبستگی ایمن ارتبتاط معکتو  بتا طرحواره

ناستتازگار اولیتته دارد  ایتتن یافتتته نیتتز بتتا 

( همستو 9131( و اینتزور  )9111مطالعات بالبی )

است که دلبستتگی ایمتن ارتبتاط معنتاداری بتا 

 بهزیستی عاطفی افراد دارد  

های این پژوهش این است که جامعته از محدودیت

ژوهش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی این پ

های باشند و در تعمتیم یافتتهواحد کرمانشاه می

آن به افراد دیگتر بایتد احتیتاط بعمت  آورد  

گردد این پژوهش روی سایر افتراد از پیشنهاد می

جمله دانشجویان پسر نیتز انجتام گیترد   تمنا 

گردد در سنجش مالکهای همسترگزینی از پیشنهاد می

 ارهای دیگری نیز استفاده گردد ابز

 

 

 

 تقدیر و تشکر
از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد کرمانشاه به خاطر تامین بودجه این پژوهش از 

مح  اعتبارات آن معاونت، و از همکاری صادقانه 

افرادی  که در این پژوهش شرکت کردند، صمیمانه 

 تشکر و قدردانی می شود 

 

 

  

 بع منا

 ( 9031احمتد دوستتت، حستین ) بررستتی و مقایسته ستتبکهای

های ناسازگار اولیه زنان مطلقه و دلبستگی با طرحواره
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   کارشناسی ارشد  دانشگاه عالمه طباطبایی متأه 

 (  9031افشتتاری نیتتا، کتتریم ؛ کاکتتابرایی، کیتتوان  )

  کرمانشتاه: انتشتارات دانشتگاه آزاد فرآیند مشاوره

 اه اسالمی واحد کرمانش

 (  مقایسه مالک9031اکرمیان، فهیمه  ) های همسرگزینی در

افتتراد بتتا میتتزان خودمتمایزستتازی بتتا  و پتتایین در 

پایان نامه کارشناسی ارشد مشتاوره  دانشتگاه   کاشان

 عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 ( 9032آهی، قاسم  ) بررسی ستاختار عتاملی فترم کوتتاه

  پایان نامه کارشناستی ارشتد رحواره یانگپرسشنامه ط

 روان سنجی  دانشگاه عالمه طباطبایی 

 (  9031حسینی، بیتا  )(1زوج درمانی تحلیلی )  :تهتران

 انتشارات جنگ  

 (  9031حستینی، بیتتتا  )تهتتران: زمینته زوج درمتتانی  

 انتشارات جنگ  

 (  9031رفتتاهی، زهتتره  ) ارائتته متتدلی جهتتت ارزیتتابی

هتای همسترگزینی و رابطته ایتن نای مالکخانواده بر مب

  رستتاله دکتتتری در رشتتته مالکهابتتا عملکتترد ختتانواده

 مشاوره  دانشگاه علو م تحقیقات واحد تهران مرکز 

 (   9011عابتدی، داریتتوش ؛ فترحبخش، کیتتومر  ) بررستتی

معیارهتتای انتختتاب همستتر در دانشتتجویان دختتتر و 

، تزکیتهط  و تهران:  پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  01نمایه، شماره 

 (  9111یانگ، جفری  ) :شناخت درمتانی اختتال ت شخصتیتی

  ترجمته علتی صتاحبی و حستن محتور -رویکرد طرحتواره

 (  تهران: انتشارات آگاه و ارجمند 9032حمیدپور  )

   یانگ، جفری  ای؛ کلوسکو، زانت  ا ؛ وینار، مارجوری

ردی بترای طرحواره درمانی : راهنمای کتارب(  3330ای )

ترجمه حسن حمیتدپور و زهترا انتدوز  متخصصین بالینی 

 (  چاپ اول  تهران: انتشارات ارجمند 9032)

 ( مقایستته اثربخشتتی دو رویکتترد 9031یوستتفی، ناصتتر  )

خانواده درمانی مبتنتی بتر طرحتواره درمتانی ونظتام 

های ناسازگارانه اولیه، تفکیک عاطفی بوون بر طرحواره

ستگی و می  بته طتالق در مراجعتان خویشتن، سبکهای دلب

  پایتان نامته دکتتری مشتاوره متقا ی طالق شتهر ستقز

 خانواده  دانشگاه اصفهان 

 Barlow, D.H. (2002). Clinical handbook of psychological disorder. New York: 

Guilford Press. 

 Bowlby,J.(1989).Attachment and loss. Loss (vol.III).New York: Basic Books. 
 Buss. D. M. (1999). The strategies of human mating. American scientist, 82.238-

246. 
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University of Mississippi. 
 Riso, L.P., du Toit, P.L., Stein, D.J. & Young. J.E. (2007). Cognitive schemas 

and core. USA: American Psychological Association. 
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