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 چکیده

 ردرو ینازا مواجه شده است. هااستان در همهطالق  کنندهنگران و روند روبه رشد با ایران، اخیر یهاسالدر 
، خانواده مسئلهل ح و مهارت یو اضطراباجتنابی  بستگیدلکنندگی  بینیپیشاین پژوهش به بررسی نقش 

 هجامع روش همبستگی بود. ازنظر ای وپژوهش به لحاظ هدف توسعه نیا طالق پرداخته شد. در احتمال
 یهاطرحبه ماهیت روش پژوهش که جزء  با توجهکه  بود مشهد آماری این پژوهش شامل زنان متأهل شهر

به  دسترس انتخاب و شیوه در نفر به 011، متغیرهای پژوهشی تعداد و شودیمهمبستگی محسوب 
 ینا از ادند.خانواده پاسخ د مسئلهحل  روابط نزدیک و در و اضطراباجتناب ، احتمال طالق یهاپرسشنامه

 بستگیلدکنندگی  بینیپیشبررسی نقش  یبرا حجم نمونه تعیین شدند. عنوانبه نفر 811درنهایت  تعداد
 انزمهمرگرسیون  از آزمونطالق  احتمال خانواده در مسئله مهارت حل و اضطرابی بستگیدل، اجتنابی

، نابیاجت بستگیدلهای چندگانه بین متغیر شدهاصالح 2R، نشان داد هاداده یلاز تحلحاصل  جینتا .استفاده شد
 درصد از 88 بینپیشمتغیرهای  بود که 88/1طالق  احتمال در مسئله اضطرابی و مهارت حل بستگیدل

 بینیپیش ادر بهق مسئلهمهارت حل  اجتنابی و بستگیدل، بینینازا کردند.می یینرا تبواریانس احتمال طالق 
پژوهش نشان  نتایج این درمجموع آن نداشت. بینیپیش اضطرابی نقشی در یبستگدل اما، احتمال طالق بودند

مهم احتمال  یکننده بینیپیشعوامل  از تواندیمزنان  مسئلهاجتنابی و مهارت حل  بستگیدلسبک  داد که
 اثرات رویدادهای منفی کنندهلیتعد از عواملخانواده یکی  مسئلهتوانایی حل  باشد چراکهطالق ایشان 

 و کندیم هیرا توجزناشویی  و ناسالم عملکرد سالممهمی است که  عامل، بستگیدل و سبکزندگی است 
 دهد.می ها ارائهزوجروشی برای پاسخگویی به دالیل ناسازگاری 

 ئلهمسمهارت حل ، اضطرابی بستگیدل، اجتنابی بستگیدل، احتمال طالق كلیدی: یهاواژه

 خانواده
                                                           

 . و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد . دانشجوی دکتری مشاوره دانشکده علوم تربیتی8

 . دانشجوی دکتری مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. 1

8. دانشیار مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد .kimiaee@um.ac.ir 
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 مقدمه

 ،ی جهان هستی در پیشگاه خالق زوج آفرین است )افروزترین بنای گستردهازدواج محبوب

رسم  نیتریعال عنوانبه( و از دیرباز 8816، افروز و دالور، به نقل از خوشنویسان، 1116

ت بوده اس موردتوجهاجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد همواره 

 یک هدف جهانی باًیتقریا عاشقانه  بخشتیرضا(. رسیدن به یک ازدواج 8861، )روشنی

و درگیر بودن در یک رابطه عاشقانه بر زندگی روزمره یک فرد و احساس خوب ، است

عواقب  اندتویمبنابراین این عجیب نیست که انحالل یک رابطه ؛ گذاردیم ریتأثبودن او 

 (.1180، 8جاشوآ و جکسون، سولومون، بریتانیباشد )از زوجین داشته  منفی برای بسیاری

متداول مجامع علمی است و  یهادغدغهتحکیم آن از  یهاراهمباحث پیرامون خانواده و 

و  که تدابیری به عمل آورند تا عوامل کنندیمتالش  شناسیروان ویژهبه، علوم مربوط به آن

میزان ثبات خانواده را فزونی بخشند  روزروزبهرا شناسایی کرده و  دکنندهیتهدموارد 

 نیترمهماز یکی  (.1111، 1داد و آدامز، وایت، پاچ، سالیوان، بروک، باری، باند، )الرنس

. منیاانکه یا ایمن است یا  ستهاآن بستگیدلی شیوه، هاای در ارتباط زوجعوامل تاریخچه

 هازوج یبستگدل یهاسبکبرخی از پژوهشگران بر این باورند که مشکالت زناشویی در 

درتمندی پایداری است که نقش ق نسبتاًپیوند عاطفی هیجانی ، بستگیدل چراکهریشه دارند 

 (.8861، ؛ به نقل از برناه1111، دارد )پاپالیا ساالنبزرگدر زندگی عاطفی 

ت اما استاندارد و شناخته شده اس یبندطبقهایمن و ناایمن یک  بستگیدلاگرچه سبک  

که با روش  اجتنابی و اضطرابی بستگیدلبه دو بعد معتبر یعنی  انپژوهشگراخیر  یهاسالدر 

بیانگر این است که اجتناب باال باعث ایجاد  ؛ کهاندپرداخته، آمده به دستتحلیل عاملی 

دوری گزینی با شریک رابطه و متکی بودن بر خود؛ و اضطراب باال باعث ، فاصله عاطفی

به شریک  حدازبیشحساسیت باال به هرگونه نشانه دوری و وابستگی ، آزاردهندهچسبندگی 

در مواقع  بستگیدل یهاسبک(. این 1112، 8گیردانو و تولرود، سلز، )پاتریک استرابطه 

                                                           

1. Brittany,Solomon, Joshua & Jackson 

2. Lawrence, Bunde, Barry, Brock, Sullivan, Pasch, White, Dowd & Adams 

3. Patrik, Sells, Giordano & Tollerud 
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ا رفتاری به احساسی یصورت به اینکه چگونه افراد دیگرعبارتبه. شوندیمفعال  پراسترس

صورت  . در اینگرددیبرم هاآن بستگیدلموقعیت یا مسئله واکنش نشان دهند به سبک 

 انه خود راکه رابطه عاشق کشاندیماین افراد را به این سمت  منیناا بستگیدلداشتن سبک 

 به سمت رفتارهای مخرب در حین مشکالت هاآن درنتیجهمنفی تجربه کنند و صورت به

نتایج ، بستگیدلنظریه  یدهایتأک(. عالوه بر 1188، . )اجسی و جنکوزشوندیمکشیده 

 دانندیم و رضایت زناشویی را معنادار بستگیدلارتباط بین سبک ، تجربی یهاپژوهش

 یهاداده(. 1181، 1؛ ماتیوس1110، 8؛ بانسی8861، ؛ حیدری و اقبال8819، )حمیدی

که  نندکیمو چنین بیان  انددادهایمن و ناایمن نشان  یهازوجپژوهشی تمایز آشکاری را بین 

 یهاوجزسازگاری و  نیترنییپاو  نیترفیضع، منیناازوجین ، در زمینه سازگاری زناشویی

 نوابی، عارفی از نقل ؛ به8661) همکاران و . برندهندیمایمن باالترین سازگاری را نشان 

 دست به عامل تحلیل در را اضطرابی و اجتنابی عامل دو (8868، کیامنش و یآبادعیشف، نژاد

( اجتنابی گیبستدل)«خود» بر تمرکز الگوی عنوانبه را بستگیدل سبک بعد دو این. آوردند

 دفاعی، جتنابیا افراد. کندیم یسازمفهوم( اضطرابی بستگیدل)«دیگران» بر تمرکز الگوی و

 نه هاآن .کنندیم پیشه را عاطفی ینینشعقب و درگیری عدم روابط در، بوده طرد کننده و

 نوابی، عارفی از نقل به) نندیبینم دسترسقابل یحالشانیپر مواقع در را دیگران نه و خود

و رجبی  یازهره، یاللهامان، عالوه بر این خجسته مهر (.8868، کیامنش و یآبادعیشف، نژاد

مینه از طرفی ز، اضطرابی بستگیدل( در پژوهشی بیان کردند که زنان با سبک 8868)

ند ندار مسئلهحل  هایمهارتو از طرف دیگر  آورندیمدرگیری و تعارض با همسر به وجود 

 جلوگیری کنند. هایریدرگتا بتوانند مشکل به وجود آمده را حل و از ادامه تعارض و 

 یهاییایپوخانواده در درک  مسئلهموضوع حل ، تأثیرگذاراز میان عوامل متعدد 

 ست.اان و پژوهشگران واقع شده پژوهشگربسیاری از  موردتوجهتعامالت و روابط زناشویی 

 رووبهردردسر و گرفتاری ، که مهم نیست افراد در زندگی با مشکل اندآن دال بر هاافتهی

حیح عمل ص یاوهیشبتوانند به  هاتیموقع گونهنیانشوند بلکه مهم آن است که در مواجهه با 

                                                           

1. Banse 

2. Matthews 
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 انددادهنشان  هاپژوهش .(1112، 8زامبرگ و ادواردز، ترنبورگ، رایلی، سانا، )چانگ کنند

 کنندیماینکه با مانعی برخورد  محضبهافرادی که از توانایی حل مسئله برخوردار نیستند 

وند یا پرخاشگر ش، احساس ناکامی کنند، ممکن است رفتارهای تکانشی از خود بروز دهند

مکن است به م ییهاتیموقعشوند. تکرار چنین  ریگگوشه سازمشکلبرای پرهیز از موقعیت 

 (.1181، 1)کسیدی منجر شود یانطباق ریغایجاد و بروز رفتارهای 

خانواده  مسئله( نشان داد که حل 1181افضلی )، کیمیایی، اشرفی، پژوهش احمدی 

. در پژوهشی دیگر که توسط شودیمدر کاهش نارضایتی زناشویی محسوب  مؤثرروشی 

 لهمسئ( انجام شد نتایج نشان داد که افزایش توانایی حل 8868)، کیمیایی و عباسی، آزادی

خانواده و افزایش باورهای منطقی با کاهش میزان مشکالت و ناسازگاری زناشویی همراه 

 هنکیبااارزیابی مهارت حل مسئله فرد یک عامل مهمی است که در رابطه  چراکهاست. 

 (.1111، 8هپنر و لیشود )یم؛ در نظر گرفته شودیممدیریت ، چگونه یک موقعیت متعارض

 لیاص یهسته و است اجتماعی و فردی زندگی یشالوده و اساس خانواده کهییازآنجا 

 و الزم احتمالی یهابیآس از روابط حفظ برای تالش هرگونه، هستند شوهر و زن خانواده

احساس امنیت و آرامش و روابط صـمیمانه میـان مرد و ، اخیر یهاسالدر  .است ارزشمند

 جهان و فرایندهای ناخوشایند شده استزن به سستی گراییده و کانون خانواده دستخوش 

(. 1189، قیامی ناگهانی در افزایش نرخ طالق را تجربه کرده است )صفی زاده و نخعی

 محسوب ما جامعه ضروری یازهاین از یکی عنوانبه خانواده و ازدواج به کمک روازاین

 پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل، پژوهشی یهاافتهی. با توجه به مبانی نظری و شودیم

اضطرابی و مهارت  یبستگدل، اجتنابی بستگیدلکنندگی احتمال طالق با توجه به  بینیپیش

 صورت پذیرفت. مسئلهحل 

  

                                                           

1. Chang, Sanna, Riley, Thornburg, Zumberg & Edwards 

2.Cassidy 

3. Heppner & Lee 
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 روش پژوهش

توجه به ماهیت پژوهش و  با مشهد بودند که شهر متأهل شامل زنان، حاضر پژوهش جامعه

شدند. شرایط ورود به  انتخاب دسترس در گیرینمونه شیوه به نفر 011، تعداد متغیرها

نداشتن بیماری روانی و جسمی ، تحصیالت حداقل سیکل، سال 04تا  11داشتن سن ، پژوهش

 تجربه، القط احتمال یهاپرسشنامه به کنندگانشرکتخاص و زندگی مشترک با همسر بود. 

 ،مخدوش یهاپرسشنامهبا حذف . دادند خانواده پاسخ مسئله و حل ECR)8 (کینزد روابط

 نفر رسید. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. 811حجم نمونه به  درنهایت

 حاضر از قرار زیر است: پژوهش ابزارهای

است که برای  سؤالی 19ازدواج یک ابزار  یثباتیبپرسشنامه احتمال طالق: شاخص 

مستعد طالق بودن تدوین شده است. شاخص  خصوصاًعدم ثبات زناشویی و  یریگاندازه

از یک همسانی درونی عالی برخوردار است. یاری  68/1 یآلفاازدواج با ضریب  یثباتیب

( برای محاسبه ضریب اعتبار این ابزار روش دونیمه کردن را بکار برد که برای 8826پور )

برای ارزیابی محتوای  (8826تعیین هماهنگی درونی آزمون استفاده شد. همچنین یاری پور )

چندین تن از اساتید متخصص استفاده شد که همه  از نظراتازدواج  یثباتیبآزمون شاخص 

خوردار بسیار خوبی نیز بر بینپیشروایی آزمون را مورد تائید قرار دادند. این ابزار از روایی 

 بود. 92/1است. برآورد آلفای کرونباخ در این پژوهش 

 یهاسبک یریگاندازه منظوربه(: ابزاری که ECRروابط نزدیک )پرسشنامه تجربه 

کالرک و  ،که توسط برن استمقیاس تجربه روابط نزدیک ، بکار برده شده بستگیدل

در زمینه  8( طراحی شده است. این ابزار بر مبنای نظریه بارثولومیو8616)در سال  1شیور

زمینه روایی محتوایی ابزار فوق طراحی شده است. در  بستگیدلچهارگانه  یهاسبک

راب و بر دو محور اضط بستگیدلچهارگانه  یهاسبکبه این نکته اشاره نمود که  توانیم

 بستگیلداجتناب استوار شده است. در مواقعی که اضطراب و اجتناب باال باشد افراد با سبک 

                                                           

1. the experience in close relationship scaple 

2. Brennan, Clark & Shaver 

3. Bartholomew 
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و اگر اضطراب و اجتناب پایین باشد افراد با سبک  شوندیماجتناب گر ترسان شناخته 

. همچنین اضطراب پایین و اجتناب باال معرف سبک گردندیمایمن مطرح  بستگیدل

 بستگیدل سبک دهندهنشانو اضطراب زیاد و اجتناب کم  کنندهینفاجتناب گر  بستگیدل

است ولی بر  یاصلهفاکه محور اجتناب و اضطراب دارای مقیاس  هرچنداست.  مشغولدل

 تواندیمدقیق  ایگونهبهسروکار داشته که  بستگیدلاساس نقطه برش با چهار سبک 

گویه بوده که بر اساس  84نماید. این پرسشنامه دارای  یریگاندازهرا  بستگیدل یهاسبک

 یگذارنمرهد مور، بر طیف ترستون از دامنه یک تا هفت تأکیدعینی با  یهااسیمقمفروضات 

دیگر مربوط به  سؤال 81آن مربوط به حوزه اضطراب و  سؤال 82و تعداد  ردیگیمقرار 

گویه بوده است که در روند  89 سؤاالت. در نسخه اصلی تعداد استمحور اجتناب 

هدی پشت مش، ذبیح زاده، ملکی، پناغی)حذف شده است  سؤالبرای ایران یک  یابیهنجار

قبلی اعتبار خوبی )آلفای  یهاپژوهش(. این پرسشنامه بر اساس 8861، و سلطانی نژاد

 61/1( را کسب کرده است و طی سه هفته بازآزمایی ضریب اعتبار 60/1تا  16/1کرونباخ 

برای آن گزارش شده است. مطالعات مربوط به رواسازی ابزار نشان داده که این  64/1 تا

(. برآورد آلفای 8868، است )عارفی و همکارانپرسشنامه از روایی سازه قویی برخوردار 

 بود. 1/ 146کرونباخ در این پژوهش 

، (8616) 8فورگاچ یهاپرسشنامه از الهام با پرسشنامه این: خانواده مسئله حل پرسشنامه

 توسط (8661) نزو و زوریال دی( 1111) 8پاور و چمپیون( 8669) 1هارلبوت و مگوایر، کایرن

، لیفع مشکالت با مواجه یهاروش زمینه در پرسشنامه این مواد. شد ساخته (8812احمدی )

 در ئلهمس حل یهاروش یریکارگبه چگونگی و مسئله حل یهاو گام فرایند شناخت میزان

، 1= ندرتبه، 8= وقتهیچ گزینه از لیکرت یادرجه 4 مقیاس اساس بر. است هازوج بین

، 81، 81، 6، عبارات. است شده گذارینمره 4= همیشه و، 0= مواقع خیلی، 8 =مواقع بعضی

 همبستگی ضریب. شوندیم گذارینمره معکوسصورت به 81 و، 19، 14، 18، 81، 82

                                                           

1. Forgatch 

2. Kieren, Maguire & Hurlbut 

3. Champion   & Power 



 793   ... یاجتناب یبستگاحتمال طالق زنان بر اساس دل بینییشپ

 

 

 روش با پرسشنامه اعتبار میزان و 61/1کرونباخ  آلفای ضریب روش با پرسشنامه درونی

، کیمیایی و عباسی، آزادی) شد محاسبه 90/1 هازوج بین در هفته دو یفاصله در بازآزمایی

 بود. 1/ 610(. برآورد آلفای کرونباخ در این پژوهش 8861

 های پژوهشیافته

، سال =m(98/88نفر بود که همگی زن با میانگین سنی ) 811ی پژوهش حاضر شامل نمونه

درصد  88( سال بود. =26/81m) سال و میانگین مدت ازدواج (10/89میانگین سن همسر )

فرزند داشتند. در ادامه  8متوسط  طوربهدار بودند و درصد خانه 92افراد نمونه شاغل و 

 توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است. هایشاخص

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش1جدول 

 معیار انحراف میانگین متغیر

 01/6 61/6 طالق احتمال

 84/82 10/01 بیاجتنا بستگیدل

 81/81 08/90 ابیاضطر بستگیدل

 41/82 21/61 مسئله حل مهارت

، جتنابیا بستگیدل، که به ترتیب متغیرهای احتمال طالق دهندنشان می 8های جدول داده

 21/61و  08/90، 10/01، 61/6دارای میانگین  مسئلهاضطرابی و مهارت حل  بستگیدل

 هستند.

 اضطرابی  بستگیدل، اجتنابی بستگیدل. همبستگی متغیرهای 2جدول 

 با احتمال طالق مسئلهو مهارت حل 

 مسئلهمهارت حل  ابیاضطر بستگیدل نابیاجت بستگیدل احتمال طالق متغیر

    8 احتمال طالق

   8 **08/1 بیاجتنا بستگیدل

  8 **80/1 *88/1 ابیاضطر بستگیدل

 8 **-16/1 **-98/1 **-42/1 مسئلهمهارت حل 

 18/1 < P** 
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اجتنابی  یبستگدلتوان مشاهده کرد که میزان همبستگی بین متغیر می 1با توجه به جدول 

معنادار است. همچنین  118/1است که این رابطه در سطح  08/1با احتمال طالق برابر با 

مال طالق برابر اضطرابی با احت بستگیدلمشاهده کرد که میزان همبستگی بین متغیر  توانیم

 توانیمکه  طورهمان درنهایت .معنادار است 14/1است که این رابطه در سطح  88/1با 

است که  -42/1نیز با احتمال طالق دارای همبستگی  مسئلهمشاهده کرد متغیر مهارت حل 

 است. داریمعن 118/1این رابطه نیز در سطح 

اضطرابی  بستگیلد، اجتنابی بستگیدل کنندگی متغیرهای بینیپیشبرای بررسی نقش  

استفاده شد که نتایج آن  زمانهمطالق از آزمون رگرسیون  احتمال در مسئله حل و مهارت

، مال بودنهای نرها مفروضهشود. البته پیش از تحلیل دادهبه تفکیک در جداول زیر ارائه می

اسمیرنف برای بررسی -آزمون کولموگروف ها بررسی شد.عدم هم خطی و استقالل داده

 بستگیدل، (=816/1p= ،618/1zی نرمال بودن توزیع چهار متغیر احتمال طالق )مفروضه

مهارت حل ، (=601/1p= ،411/1zاضطرابی ) بستگیدل، (=068/1p= ،181/1zاجتنابی )

قرار گرفت و با توجه به باالتر بودن سطح  موردبررسی( =611/1p= ،421/1z) مسئله

نسبت به برقراری این مفروضه اطمینان حاصل شد. برای بررسی  14/1معناداری این آزمون از 

های عامل تورم واریانس و شاخص تحمل استفاده شد که ی عدم هم خطی از آمارهمفروضه

از  یکهیچو  18/1از  از مقادیر مربوط به شاخص تحمل کمتر یکهیچبا توجه به اینکه 

نسبت  توانیمبر این اساس ، نیست 81( بیشتر از VIFمقادیر مربوط به عامل تورم واریانس )

آزمون  ها نیز ازنیز اطمینان حاصل کرد. برای بررسی استقالل داده یهم خطبه مفروضه عدم 

 1( به مقدار 11/8ی این آزمون )دوربین واتسون استفاده شد که با توجه به نزدیکی آماره

 توان نسبت به برقراری این مفروضه نیز اطمینان حاصل کرد.می

 اضطرابی  بستگیدل، اجتنابی بستگیدل. خالصه الگوی رگرسیون بین 3جدول 

 احتمال طالق در مسئلهو مهارت حل 

 R square R Adjusted R square F SIG مدل

8 411. 886. 888. 94.481 1118./ 
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 اضطرابی  بستگیدل، اجتنابی بستگیدل هایرگرسیون متغیر. ضرایب 4جدول 

 در احتمال طالق مسئلهو مهارت حل 

 متغیر
 ضرایب استاندارد 

T Sig 
 همبستگی

 B SE β جزئی
 111/1 180/1 816/1 880/1 116/1 191/1 بیاجتنا بستگیدل

 102/1 144/1 -808/8 141/1 111/1 119/1 ابیاضطر بستگیدل

 -810/1 118/1 -191/6 -484/1 181/1 -122/1 مسئلهمهارت حل 

 بستگیلد، اجتنابی بستگیدلهای متغیر چندگانه بین Rکه  دهدیمنشان  8بررسی جدول 

این الگو  2Rاست و  41/1طالق در حالت کلی  احتمال در مسئله حل مهارت و اضطرابی

 اضطرابی گیبستدل، اجتنابی بستگیدلکه متغیرهای  دهدیم. این یافته نشان است 88/1برابر 

در  که گونههمان. کنندیمدرصد از واریانس احتمال طالق را تبیین  88 مسئله حل مهارت و

است و این  داریمعنلحاظ آماری  به F (8، 810= ) 481/94مقدار  شودیممشاهده  0جدول 

 مسئله حل مهارت و اضطرابی بستگیدل، اجتنابی بستگیدل هایبیانگر این است که متغیر

هایی که دارای نقش سهم متغیر 4دهد. جدول از احتمال طالق ارائه می داریمعنیتبیین 

که متغیرهای  دهدیم نشان 0 . جدولدهدیمتبیین احتمال طالق است را نشان  داری درمعنی

-484/1)، (=t -191/6) مسئلهمهارت حل  و (880/1= β)، (=816/1t) اجتنابی بستگیدل

= β ضطرابیا بستگیدلاند و از سوی دیگر متغیر احتمال طالق بوده بینیپیش( قادر به 

(808/8- t=) ،(141/1- t=)  آن نداشته است. بینیپیشنقشی در 

 گیرینتیجهبحث و 

مشکالت شدید و  هازوج، که در جامعه معاصر انددادهمطالعات و تجارب بالینی نشان 

فراگیری را هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمانه و ارضاء انتظارها و نیازهای یکدیگر 

. ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در جریان کنندیمتجربه 

یک مهارت و هنر است که عالوه بر سالمت روانی و تجارب سالم اولیه به داشتن ، ازدواج

 ،و انجام وظایف خاصی نیاز دارد )ابراهیمی و همکاران هامهارتمنطقی و کسب  هایشنگر

/. 88 باًیتقر(. نتایج پژوهش حاضر نیز در درجه اول نشان داد 8868، ؛ به نقل از سپهری8861
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 بینییشپقابل  مسئلهاجتنابی و مهارت حل  بستگیدلاز واریانس طالق توسط دو عامل عمده 

 .استاز این دو عامل  متأثرمسائل زناشویی  سومکیگفت  توانیمیعنی ؛ است

در رابطه با همسر سهم معناداری در اجتنابی  بستگیدلپژوهش نشان داد  یهاافتهی

 بینییشپنتوانست نقش  اضطرابی بستگیدل کهیدرحالاحتمال طالق داشت  بینیپیش

و ، بلیاد، خسروی، ناهیدپور یهاپژوهشبا نتایج  پژوهشاین  یهاافتهیداشته باشد.  یاکننده

 یتفرشحیدری ، (8861حیدری و اقبالی )، (8861همکاران )عارفی و ، (8861) یآزاد

، (1188)اجسی و جنکوز ، (1181) 1هالچاک، (1119) 8جانسون و گرینمن، (8868)

عامل مهمی  ،بستگیدلسبک تبیین کرد که  گونهنیا توانیم. است ( همسو1111) 8میلیکین

ه دالیل و روشی برای پاسخگویی ب کندیماست که عملکرد سالم و ناسالم زناشویی را توجیه 

ونه چگ هاآن که دهدیمافراد نشان  بستگیدلزیرا سبک ؛ دهدها ارائه میناسازگاری زوج

ه اجتنابی ب منیناا ساالنبزرگ. کنندیمعرضه  شانیزندگهیجانات خود را به افراد مهم 

و اغلب  کنندیمهیجانی را از دیگران حفظ  یفاصلهدیگران اعتماد ندارند و همیشه یک نوع 

ا اه بهمر، ناکام شده بستگیدلمحصول نیاز ، هاآنتنها و متخاصم هستند. خصومت زیاد 

اجتنابی از ایجاد روابط صمیمانه با دیگران  ساالنبزرگانتظار طرد از سوی دیگران است. 

 نمرات، کنندیمکه روابط عاشقانه و رمانتیک را بررسی  ییهااسیمقو در  اجتناب کرده

 عنوانبهش را رابطه با همسر، اجتنابی بستگیدلفردی با سبک  .آورندیم به دست یترنییپا

که همین  کندیمو اغلب عدم اطمینان به همسر را تجربه  کندیمیک نزدیکی نامناسب مطرح 

ی را اجتنابی تنهای بستگیدلدارای سبک  افراد .آوردیمبه وجود  هاآنشکافی بین ، امر

ز ا و کنندیم را حفظیک مقدار فاصله هیجانی  روابطشان همیشه و در دهندیمترجیح 

بط افراد دارای سبک اجتنابی قادر به روا ازآنجاکه. کنندیمصمیمی شدن با دیگران اجتناب 

بنابراین  ستندهرا دارا  یترنییپالذا رضایت ارتباط جنسی و زناشویی ، عمیق و صمیمی نیستند

مایلشان ت بنا بربا همسر خود تجربه کرده و  خصوصبهمیان فردی بیشتری را  یهاتعارض

                                                           

1. Johnson & Greenman 

2. Hulchuk 

3. Millikin 
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یک عامل قوی برای احتمال طالق باشند. این در حالی است که  توانندیم، برای ایجاد فاصله

شخصه م کننده احتمال طالق باشد. شاید به این دلیل که بینیپیشسبک اضطرابی نتوانست 

ط به رواب شدتبهکه  حالنیدرع هاآناحساس نگرانی از طرد شدن است. ، افراد اضطرابی

سمانی و چه چه ج، دلیل در روابط بسیار باز هستند. به همین شوندیمبه آن وابسته ، نیاز دارند

 یکنندگقبتمرا. هرچند که این کنندهمراقبتو بسیار  اندکنندهبسیار حساس و ابراز ، هیجانی

( 8811اما بهرامی )، تبدیل کند گرسلطهرا به فردی  هاآنممکن است به مرز افراط برسد و 

به میزان  هایاضطرابو مراقبت جویی که  یکنندگمراقبت یهایژگیومعتقد است که همین 

 کنندگانمراقبتزیرا ؛ دهندیمامنیت را در روابط پرورش ، زیادی از آن برخوردارند

و مراقبت جویان به همسران  آورندیمشواهدی از دسترس بودن را برای همسر خود فراهم 

یینی تب تواندیمکه این خود ، که نیاز ایشان را برآورده کنند دهندیمخود فرصت زیادی 

کند. عالوه  بینیپیشازدواج را  یثباتیبباشد بر اینکه اضطرابی بودن نتواند احتمال طالق یا 

 رضایت یاهیتئوربه این موضوع اشاره کرد که غالباً  توانیمدر تبیین این یافته بر این 

رایج از  یازپردمفهومهستند.  هازوجتوسط  شدهتجربهمیزان صمیمیت  رندهیدربرگزناشویی 

 یهاتیفعال هادهیاو  هاارزش یگذاراشتراک، عبارت است از سطح نزدیکی همسر صمیمیت

پاتریک ) شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن، جنسی روابط، مشترک

بنابراین دور از ذهن نیست که افراد اجتنابی با حفظ فاصله و ناتوانی در ؛ (1112، و همکاران

 ازدواج شوند. یثباتیببرقراری روابط صمیمانه کیفیت رابطه زناشویی را تنزل داده و منجر به 

تعامل  پایینی برخوردار باشند و نتوانند مسئلهزوجین از توانایی حل  کهیمادامکلی صورت به

پیش رو  یهاچالشمناسب مسائل و  یاوهیشبا یکدیگر برقرار کرده و با  و ارتباط مناسبی

از همسر خود  زااسترسزندگی را حل کنند و از روابط صمیمی اجتناب کرده و در مواقع 

ود زندگی زناشویی خ یختگیگسازهمعامل و احتمال جدی برای  توانندیمحمایت نکنند 

 مراقبت، برآورده کردن نیازهای حمایتی، ازدواج چراکه دو مورد از کارکردهای مهم شوند.

وقتی امنیت درواقع  (.8868، و نیازهای عاطفی افراد و تعامل سالم است )آشتیانی و آخوند

و همسران در دسترس بودن یکدیگر را در مواقع نیاز درک نکنند و  در روابط حفظ نشود

 ثبات رابطه را کاهش خواهند داد. رفتهرفتهنتوانند ارتباط خوبی با هم برقرار کنند 



 9379 بهار، 33، شمارة نهم سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  792

 

دان و برغن یهاپژوهشدر تبیین احتمال طالق با نتایج  مسئلهتائید نقش مهارت حل 

واینر ، ( وینسنت8868آزادی و همکاران )، (8864شمسایی و همکاران )، (8811همکاران )

، کارنی، روجر، الوارنس، داویل، کوهن، ( و جانسون1114) 1مورتون، (1119) 8و گری

 نیز مسئله. در تبیین این است( همسو 1188( و اجسی و جنکوز )1114) 8سالیوان و برادبوری

 منفی حوادث راتیتأثبه منزله سپری در مقابل  مسئلهگفت که مهارت حل  توانیم

 ائلمسزای زندگی بوده و افرادی که واجد این مهارت نباشند بیشتر در معرض اضطراب

 هستند در مقایسه با سایرین مسئله. افرادی که دارای مهارت حل رندیگیمناخوشایند قرار 

تفکر کنند.  لهمسئدر مورد ابعاد دیگر کنترل  توانندیمو بهتر  کردهناکامی کمتری را تجربه 

با  شیوه مقابله، مسئلهکه بین شیوه حل  کندیم( این را تائید 8861نتایج پژوهش لویمی )

 مسئلهحل  هایمهارت چراکهرابطه معناداری وجود دارد.  شناختیروانتعارض و سالمت 

 افرادی که از توانایی حل مسئله .شوندیمسازگاری مربوط  مسئلهمستقیم به صورت به

از ی انشممکن است رفتارهای تک کنندیماینکه با مانعی برخورد  محضبهبرخوردار نیستند 

 سازشکلمپرخاشگر شوند یا برای پرهیز از موقعیت ، احساس ناکامی کنند، خود بروز دهند

 یانطباق ریغممکن است به ایجاد و بروز رفتارهای  ییهاتیموقعشوند. تکرار چنین  ریگگوشه

 روابط بین فردی نیترمهمیکی از  عنوانبه (. رابطه بین زوجین هم1118، )شور منجر شود

گوناگونی است که اگر زوجین قادر نباشند به روشی  ینظرهااختالفمستعد تعارض و 

 جهدرنتیشده  هایناکامدستخوش نامالیمات و  شانیزندگبپردازند  هاآنکارآمد به حل 

کننده  نیبیپیشیک  تواندیمرا پایین آورده و  آوریتاب هاآنبین  نشدهحل مسائلافزایش 

وامل یکی از ع مسئلهگفت توانایی حل  توانیممهم در ناثباتی ازدواج بشود. درنتیجه 

اشاره  ییهاییو توانامهارت ، اثرات رویدادهای منفی زندگی است و به نگرش کنندهلیتعد

نه و سازگارا مؤثر حلراهدر برابر هر یک از مشکالت زندگی  سازدیمدارد که فرد را قادر 

 (.8861، را انتخاب کند )لویمی

                                                           

1. Vincent, Wises & Gray 

2. Morton 

3. Jahnson, Cohan, Davial, Lawrence, Rogge, Karney, Sullivan, & Bradbury 
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واقع شود. نخست در حوزه درمان  موردتوجه تواندیمنتایج این پژوهش در چندین حوزه 

سر را که تعارضاتی در روابط با هم ییهازوجتا  کندیمبه مشاوران زناشویی کمک ، زناشویی

أثیرش در خویش و ت بستگیدلو سبک  مسئلهنسبت به مهارت حل  کنندیمخویش تجربه 

 تواندیمراد اف بستگیدلروابط زناشویی آگاه سازند. در حوزه پیشگیری توجه به سبک 

وی فرد را فرا ر ارتباطی و کفایت صمیمیت زناشویی بعدی یهاتیظرفاز  ییهاسرنخ

صیتی یک ویژگی شخ بستگیدلسبک  کهییازآنجاالبته  .مشاوران پیش از ازدواج قرار دهد

 سئلهماست توجه مشاوران و متخصصان در حیطه افزایش مهارت حل  رییتغقابلاست و کمتر 

 ثمرتر خواهد بود. مراجعین مثمر

 منابع

(. رابطه توانایی حل 8868) .سکینه ،عباسی بورندرق و یعل سید ،کیمیایی ؛زینب ،آزادی

لنامه فصزناشویی.  یناسازگارو خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکالت  مسئله

 .10-1(، 89)6، شناختیرواننوین  یهاپژوهش

اهداف ازدواج و کارکردهای آن از منظر (. 8868) .سکینه ،آخوند و مهدی ،یآشتیانی عراق

-44(، 88)4، پژوهشی پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده - علمی دو فصلنامه .اسالم

18. 

(. بررسی اثربخشی 8811) .مهناز ،هنرمند مهرابی زاده الدین و صالح ،عنایتی ؛میترا ،برغندان

 به شیوه گروهی بر سالمت عمومی و رضایت زناشویی مسئلهآموزش مهارت حل 

 .812-64 (،1)1، شناسیرواننو در  یهاافتهی. همسران کارمندان مرد طرح اقماری

 اثربخشی یمقایسه (.8861) .بهرامعلی ،آبادیقنبری هاشم و حسین ،یآبادحسن ؛محیا ،برناه
( RT) یدرمان واقعیت با( EFTمدار ) – هیجان رویکرد بر مبتنی گروهی یدرمانزوج

اسی کارشن نامهانیپا. زوجین روان سالمت و هیجانی هوش زناشویی یمندتیرضا بر

 دانشگاه فردوسی مشهد.، و علوم تربیتی شناسیروانارشد. دانشکده 

 .(چاپ دوم) یدرمانخانوادهو  یدرمانزوجدر  بستگیدلفرآیندهای (. 8811) .فاطمه ،بهرامی

 دانژه. :تهران
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زهرا.  ،مرجان و سلطانی نژاد، عباس؛ پشت مشهدی، قیصر؛ ذبیح زاده، لیلی؛ ملکی، پناغی

پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روایی نزدیک ، (. روایی8861)

(ECR .) 888-814 (،0)86، بالینی ایران شناسیروانو  پزشکیروانمجله. 

 در زناشویی یمندتیرضا با بستگیدل یهاسبک رابطه بررسی .(8819) .فریده ،حمیدی

 .048-000 (،6)8، پژوهشی خانواده. دبیری متأهل دانشجویان

(. رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری در تبیین رابطه 8868) .نیحسغالم ،حیدری تفرشی

علمی  أتیهرضایتمندی زناشویی در اعضای  و منبع کنترل با بستگیدلبین سبک 

پژوهشی تحقیقات مدیریت  -فصلنامه علمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. 

 .00-18 (،88)1 ،آموزشی

 یهاسبک، هیجانی تنظیم در دشواری رابطه. (8861) .فرشته، اقبال و علیرضا ،حیدری

. ازاهو فوالدشهر صنایع زوجین در زناشویی رضایت با تیمیو صم بستگیدل

 880.-884 (،84)4، شناسیروان در نو یهاافتهی

 .(8868) .غالمرضا ،رجبی و اسماعیل ،یازهره ؛عباس ،یاللهامان ؛رضا ،مهر خجسته

 علیه خشونت یهابینپیش عنوانبه تیمسئول اسناد و علی اسناد، بستگیدل یهاسبک

 .41-08 (،8)8، خانواده شناسیروان زنان.

( با EFTمقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار )(. 8861) .نیحس ،یآبادحسن و فرناز ،روشنی
 نامهانیپا. ( در افزایش سازگاری زناشوییREBTرفتاری ) -هیجانی -درمان عقالنی

 د.دانشگاه فردوسی مشه، و علوم تربیتی شناسیرواندانشکده ، کارشناسی ارشد

مقایسه (. 8868) .یبهرامعل ،آبادیقنبری هاشم و حسین یآبادحسن ؛سالومه ،سپهری
 و ییگرابر کمالاثربخشی آموزش گروهی درمان ساختاری با درمان هیجان مدار 

 ،کارشناسی ارشد نامهانیپا. دفاعی زنان متأهل دارای ترس از صمیمیت یهاسبک

 دانشگاه فردوسی مشهد.، و علوم تربیتی شناسیرواندانشکده 

تأثیر (. 8864عباس. ) ،مقیم بیگی و علی ،بیگ مرادی ؛فاطمه ،دموسیون ؛دیفرش ،شمسائی

 .مهارت حل مسئله بر سازگاری اجتماعی در زنان بعد از هیسترکتومی کارگیریبه

 .98-49 (،8)0، نشریه روان پرستاری
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(. 8868علیرضا. ) ،امنشیک و عبداهلل ،یآبادعیشف ؛شکوه ،نوابی نژاد ؛مختار ،عارفی

-8 (،88)2، تربیتی ژوهشنامهرضایت زناشویی. پ، جنسیت، بستگیدل یهاسبک

89. 

بررسی (. 8861) شهدخت. ،آزادی و محمدرضا ،بلیاد ؛زهره ،خسروی ؛فرزانه ،رناهیدپو

 یهازوج و تعارضات زناشویی دربخشش ، بستگیدل یهاسبک یرابطه

 یناسشجامعهپژوهشی  -فصلنامه علمی. شهر کرج یمشاورهبه مراکز  کنندهمراجعه
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