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  :مقدمه1-1

هاي مختلفی که ترین بنیان جوامع است که با کارکردها و نقشخانواده اولین هسته اجتماع و اساسی

خانواده که ). 1389حسینی،(کندها ایفا میاعی انسانبر عهده دارد، نقش مهمی را در تنظیم زندگی اجتم

ترین نهاد اجتماعی است، از بدو پیدایش بشر وجود داشته است و با روابط زناشویی یا پیوند زن و شوهر کهن

به نقل از خجسته 1383موسوي،(شودشود و بنابر کیفیت این رابطه، پایداري یا ناپایداري آن تعیین میآغاز می

  .)1384مهر،

، با نگاه  سیستمی به خانواده به معرفی انسجام، انعطاف پذیري و ارتباطات در الگوي )1999(1السون

، به عنوان یکی از ساختارهاي پرنفوذ خانواده، احساس 2انسجام خانواده. پردازدمدور ترکیبی خود می

اباپور خیرالدین و ب. همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضاي یک خانواده نسبت به هم دارند

پذیري تفاوت معناداري در تحقیقی دریافتند بین زنان و مردان از نظر میزان انسجام و انعطاف) 1391(بهاورنیا

است  نیا یباال بودن انسجام در خانواده به معن .وجود دارد و زنان در این متغیرها نمرات باالتري داشته اند

 گریکدی قعالی و هاکه اعضا نسبت به ارزش نیا باال است و ااعض نیب یعاطف وندیو پ یکه تعهد، همدل

  ).1387،یزارع و سامان(دهندیم تیحساس هستند و به آنها اهم

خود ارزش قائلند و  ییروابط زناشو يتا چه حد برا نیاست که زوج یمعن نیبه ا 3ییتعهد زناشو

ادامه رابطه،  يقصد برا ایاگرچه تعهد  ).2004، 4آماتو(دارند زهیحفظ و تداوم ازدواجشان انگ يچقدر برا

؛ 1997، 5آدامز وجونز(گرددیم میتقس زیصراحتاً به سه نوع متما شود،یدر نظر گرفته م یکل اياغلب سازه

براساس ) یتعهد شخص(تعهد نسبت به همسر ) الف:سه نوع تعهد شامل نیا). 1999وهمکاران، 6جانسون

 یمذهب ای ی، مرتبط با تعهدات اجتماع)یتعهد اخالق(ازدواج  بهد تعه)ماندن در رابطه، ب یبه باق لیتما

 لیرابطه به دل کیدر  یبراساس احساس به دام افتادگ  يتعهد اجبار) و ج تیو مسئول یکپارچگی يهامانیوپ

). 1999؛ جانسون و همکاران،1997آدامز و جونز،(است وند،یو مشکالت موجود در فسخ کردن پ هانهیهز

                                                
1. Olson 
2. fmily cohesion 
3. marital Commitment 
4. Amoto 
5. Adams and Jones 
6. Johnson; caughlin & Huston 
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عالقه  ایاز رابطه کار کنند  يتمندیبهبوند رضا يدارند که برا نیبه ا شیباال گرا ییزناشو تعهد يافراد دارا

کند،  فیهمسرشان را تضع یمنیاحساس ا تواندیکه م نیگزیجا هايدر مورد فرصت دنیشیبه اند يکمتر

  ).2002و همکاران، یاستانل(نشان دهند

دارند، و به طور معمول  طیو مح گرانید درباره خود، دهستند که افرا ییباورها 1هیاول هايطرحواره

 2زانگ و هه(رندگییسرچشمه م یدر دوران کودک یعاطف يازهایبه خصوص ن هیاول يازهایاز ارضا نشدن ن

 ازهاین انیدرب يآزاد ت،یو هو تیکفا ،یخودگردان گران،یبه د منیا یدلبستگ: عبارتند از ازهاین نیا). 2010،

و همکاران،  3انگی(يدارشتنیو خو نانهیواقع ب هايتیمحدود ح،یو تفر یختگیم، خود انگسال هايجانیو ه

تا تجارب خود را راجه به جهان  کنندیبه شخص کمک م هارحوارهط). 1386و اندوز، دپوریترجمه حم

هرچه ). 5،2010می؛ت4،2004يو د یمالتب(را پردازش کنند یافتیسازمان دهند و اطالعات در رامونیپ

 ،یکی، صداقت، نزد)1384پور دیاندوز و حم(کمتر ییزناشو ترضای باعث باشند ناسازگارتر هاطرحواره

، و )1995، 6فتونیکل(ییزناشو یکمتر در زندگ ینیب شیپ تی، احساس اعتماد و قابلياستحکام رابطه، سازگار

  .شود یم)  7،2004لزیاست(کمتر تیمیو صم

 9کلر. است  8یدلبستگ يسبک ها ،یانسجام خانوادگکننده تعهد و  ینیب شیاز عوامل پ یکی

شخص  کیبا  يکه همجوار کندیم فیتعر ییان روابط دو به دووبزرگساالن را به عن ی، دلبستگ)1994(

هازن و شیور  .گردد یم »یمنیاحساس ا«حفظ شدن ای تیبه امن افتنیداده شده، منجر  به دست  حیو ترج ژهیو

ي خود، با مطرح کردن عشق احساسی، تداوم فرایند دلبستگی را در در پژوهش ها) 1988(10و برادث

) ناایمن(و اضطرابی) ناایمن(بزرگسالی تایید کردند و شکل گیري شیوه هاي ارتباطی سه گانه ایمن، اجتنابی

بررسی ها نشان داده که افراد . ي کودکی برابري دارند، بررسی نمودندرا که با سه شیوه اصلی دلبستگی دوره

هدف این .اراي الگوي عملی درونی ایمن، اجتناب پایین در روابط  و درگیري بیشتر در ارتباط زوجی دارندد

                                                
1. early Schemas 
2. Zhang & He 
3. Young 
4. maltiby&dy 
5. teem 
6. Clifton 
7. Stiles 
8. attechment stales  
9. Keller 
10. Hazan, shaver&Bradshaw 
11. Christensen& Salavy 
12. communication Patterns 
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پژوهش این است که به تعیین ارتباط بین الگوهاي ارتباطی زوجین، سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي 

  .و رابطه بین آنها را تعیین کند.داولیه با تعهد و انسجام خانواده بپرداز

 بیان مساله - 2- 1

رود و دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو خانواده یکی از رکن هاي اصلی جامعه به شمارمی

هاي سالمت خانواده است و تحقق خانواده سالم به برخورداري افراد آن از سالمت روانی و داشتن رابطه

یا با تکیه بر سه جنبه وجودي خود خانواده به عنوان نظامی پو).1376گري،(مطلوب با یکدیگر بستگی دارد

). 2011سامانی،(دهدیعنی فرایند خانواده، محتواي خانواده و بافت اجتماعی خانواده به حیات خود ادامه می

اي مستمر و مداوم با شرایط و براساس این الگو، فرایند و محتواي خانواده مانند موجودات زنده، به گونه

ها و واکنش شود، مهارتنچه موجب بازگشت و حفظ تعادل خانواده میآ. شوندنیازهاي جدید روبرو می

پذیري، مهارت اي، انعطافمهارت مقابله( گیردهایی است که در بعد نخست یعنی فرایند خانواده جاي می

این ابعاد، پایه و اساس زندگی هر ). گیري مذهبیگیري، مهارت ارتباطی و جهتحل مسئله و تصمیم

هاي فردي خود، خانواده خود را براساس آیند، اعضاي خانواده صرف نظر از تجربهشمار می اي بهخانواده

  )1385سامانی و فوالد چنگ،(کننداین ابعاد ارزیابی می

خانواده احساس مراد از انسجام. یکی از عوامل تاثیرگذار در ازدواج، انسجام خانواده است

) 2003(1لینگرن. دیگر دارندیک خانواده نسبت به هم همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضاي

کند؛ از نظراو دو کیفیت انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با دیگر افراد خانواده تعریف می

و همکاران انسجام  2السون. است» وقت گذراندن با همدیگر«و » تعهد«مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر

کنند که این انسجام در د عاطفی که بین اعضاي خانواده وجود  دارد تعریف میانسجام خانواده را به پیون

دیگر دارند ها سطح باالیی از پیوند عاطفی با یکها وجود دارد، برخی از خانوادهسطوح متفاوتی در خانواده

انه، رفتارهاي خانواده منسجم رفتارهاي انطباقی و سازگار. و برخی دیگر در سطوح متوسط و پایین قرار دارند

داشتن روابط موثر و رفتار بر طبق هنجارهاي اجتماعی، افزایش عزت جستجوگرانه، کارآمدي تحصیلی، نگه

                                                
1. Lingren 
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 ،1رتایویمیآرو و ن ،ینیسو( .کندنفس و کاهش اضطراب، استرس و ناامیدي را در اعضاء خانواده تقویت می

  ).2004 ،3فرتی؛ س2004 ،2ننکی؛کاراب2007

تعهد زناشویی، قویترین و . اوي سه رکن اساسی تعهد، جاذبه و تفاهم استهر ازدواج موفق ح

سطوح باالي تعهد ). 4،2009موسکو( پایدارترین عامل پیش بینی کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است

تر و رضایت هاي حل مسئله مناسبزناشویی با ابراز عشق بیشتر، سازگاري و ثبات زناشویی باالتر، مهارت

در پژوهشی ولچ ) 2008و همکاران، 7تیلگمن 6،2003کاپینوس و جانسون 5،2008مسترز(اشویی رابطه داردزن

افراد شرکت کننده، علت اصلی طالق خود را نبود تعهد در رابطه زناشویی خود %  83نیز ) 2003( 8و جانسون

دواجشان دارند، براي تعهدزناشویی حدي است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روي از.خود اعالم کردند

دارند و با همسرشان حتی کنند، براي حفظ و تقویت همبستگی و اتحادشان قدم بر میشان فداکاري میرابطه

تعهد به عنوان یک تصمیم براي ادامه ). 9،2005هارمون(ماننددهنده نیست، میهنگامی که ازدواجشان پاداش

آدامز و (تباط و وابستگی روانی به شریک زندگیشود و عبارت است از ارزندگی زناشویی محسوب می

  ). 1997جونز

هاي اولیه تواند تعهد و انسجام خانوادگی را تحت تاثیر قرار دهد، طرحوارهیکی از متغیرهایی که می

ها از ابتداي زندگی شکل گرفته و درتمام طول زندگی، فرد را تحت تاثیر قرار می طرحواره. است

- طرحواره افتیدر یدرپژوهش) 2012(یوسفی). 1999ستا، داي، پااو و همکاران،یانگ، مک کري، کا(دهند

 انیمنجر به تزلزل در انسجام و بن نیدر زوج) عدم ابراز احساسات( یافراط يدارشتنیناسازگار مانند خو يها

 .وجود دارد يو معنادار یرابطه منف یجنس تیطرحواره ها و رضا نیب گرید ییاز سو. شودیخانواده م

                                                
1.  Soini-Tuominen,Aro-salmela,Niemivitra. 
2 .Karabenick 
3 .Seifret 
4.  Mosko 
5.  Masters 
6.  Kapinus & Johnson 
7.  Tilghman 
8.  Welch & Johnson 
9.  Harmon 
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عهدشکن در  ریمردان عهدشکن نسب به مردان غ افتندیدر یدر پژوهش) 1393(و همکاران یخدابخش

 يعاد نیزوج افتندیدر یقیدر تحق) 2010(یوسفی .کنندیکسب م ينمره باالتر هیناسازگار اول يهاطرحواره

 .دارند يتفاوت معنادار هیطرحواره اول جدهیخواهان طالق در ه نیو زوج

دلبستگی «کنند، دلبستگی بزرگساالن را به این صورت تعریف می) 1994( 1ینگبرمن و اسپرل

یافتن یا حفظ همجواري و ارتباط با شخص اي براي دستبزرگساالن، گرایش پایدار شخص به تالش ویژه

به نقل از (» خاص است که توانایی فراهم آوردن سالمت و امنیت جسمی و روان شناختی وي را دارد

،سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و 2،2010، به نقل از لی1987اینسورث، بلهار و واترز،). 1379مظاهري،

افرادي که سبک .دوسوگرا را در کودکی توصیف کردند که دربزرگسالی  نیز مورد تاییدقرار گرفته است

انی است شامل کس» مقاوم»4سبک دوسوگرا. هستند در تعامل اجتماعی و صمیمیت راحت اند 3دلبستگی ایمن

کنند، افرادي که است که هم صمیمیت، نزدیکی و تعامل اجتماعی را جویا هستند و هم از آن اجتناب می

این افراد، در . ورزنددارند، از نزدیکی، صمیمیت و تعامل اجتماعی، اجتناب می5سبک دلبستگی اجتنابی

  ).2010، 6من واتیک(کنندگیري کرده و رضایت کمتري را  گزارش میمواقع ناراحتی از همسرشان کناره

دهد که با یکدیگر به بحث ارتباط به زن و شوهر این امکان را می. هدف اصلی ازدواج ارتباط است

و تبادل نظر بپردازد و از نیازهاي هم آگاهی یابند، روابط زوجین در واقع با هدف ارضاي تمام سطوح نیازها 

شود، عدم کلی که توسط زوجین ناراضی مطرح میترین مشگیرد به همین دلیل است که شایعصورت می

الگوهاي ارتباطی بین ) 1991(کریستنسن وساالوي).1998یانگ، لونگ، (موفقیت در برقراري رابطه است 

کناره /توقع مرد)الف(کناره گیري/الگوي سازنده متقابل، الگوي توقع: زوجین را به سه دسته تقسیم می کنند

الگوهاي ارتباطی معیوب، درك صحیح . و الگوي اجتناب متقابل) یري مردکناره گ/ توقع زن)گیري زن، ب

زوجین را  از یکدیگر کاهش داده، باعث می شود همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کنند، براي ارضاي نیاز 

                                                
1. Berman & Sperling 
2.  Ly 
3. secure 
4 . ambivalent 
5.  avoidant 
6.  Manwatik 
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- یکدیگر تالش کنند و درمورد مسائل تعارض برانگیز، دیدگاه یکدیگر را درك کنند و سرانجام باعث می

شکالت زناشویی و نارضایتی ایجاد شود؛ درمقابل، الگوهاي ارتباطی سالم و سازنده یکی از مهمترین شود م

  ).1384؛به نقل از احمدي،1،1981گاتمن(آیدعوامل رضایتمندي زناشویی به شمار می

، افرادي که داراي تعهد گرایش باال بودند رویدادهاي زندگی را بـه طـور   )2014(2در تحقیق کومورا

کنند و افرادي که داراي تعهد اجتنابی باال بودند رویدادهاي منفی بیشتري تجربه مـی کننـد،   تر تجربه میمثبت

به عالوه، داشـتن تعهـد گرایشـی نسـبت بـه شـریک زنـدگی بـا تفسـیر رویـدادهاي دشـوار زنـدگی بـه طـور               

زبلت، السـن، دیـویس،   را(، افزایش رفتارهاي مثبت مانند بخشش و فداکاري)2006، 3استراچمن و گابل(مثبت

این فرایند حس پذیرش از طرف شریک فرد را بـاال مـی بـرد و ایـن حـس پـذیرش، عالئـم        ). 4،2000و هانون

بـا   مـن، یا ریـ غ یسه سـبک دلبسـتگ   نیمشاهده کرد ب یدرپژوهش) 2005(وبریاست .دهدافسردگی را کاهش می

در ) 2004(الیـ و داو چمنیفـ  ان،یـ کاچادور همچنـین و .وجـود دارد  یرابطـه منفـ   ییزناشـو تیتعهد و رضا

رابطـه مثبـت    ییو تعهدزناشـو  تیمیاز صـم  يتـر  نییبا سطوح پـا  نیگز يدور یدلبستگ نیب افتندیدر یپژوهش

و متارکه  یسبک دلبستگ نیارتباط ب یدر پژوهش) 1385تبار، ی، به نقل از جالل1998(وریبرنن و ش.وجود دارد

باال بـودن انسـجام درخـانواده بـا تعهـد،       افتندیدر یدر پژوهش) 1387(یزارع و سامان .کردند دییزوج ها را تا

 يطرحواره هـا  افتیدر یدرپژوهش) 2012(ی نیزوسفی .اعضاء همراه است نیباال در ب یعاطف وندیو پ یهمدل

 انیـ منجـر بـه تزلـزل در انسـجام و بن     نیدر زوجـ ) عدم ابراز احساسـات ( یافراط يدار شتنیناسازگار مانند خو

 .وجـود دارد  يو معنـادار  یرابطـه منفـ   یجنسـ  تیطرحـواره هـا و رضـا    نیبـ  گرید ییاز سو. شود یخانواده م

 ییزناشـو  تیسـازنده متقابـل بـا رضـا     یارتبـاط  يالگـو  انیم افتندیدر یدر پژوهش) 1391(و همکاران ییثناگو

 ریـ نـاره گ ک/توقـع )(ریـ کنـاره گ /توقـع (یارتبـاط  يالگوهـا  ریسـا  انیکه م یدرحال. مثبت وجود دارد یهمبستگ

رابطه معکوس وجـود   ییاشوزن تیاجتناب متقابل با رضا یارتباط يو الگو) مرد/زن ریکناره گ/توقع)(زن/مرد

مـرد   یبـه خصـوص وقتـ    ریـ کناره گ/توقع یارتباط يالگو افتندیدر یدر پژوهش) 2000(گاتمن،لونسون .دارد

بـا مـرور    .کننـده طـالق اسـت    نیبـ  شیپرابطه دارد و  ییزناشو تیو زن متوقع باشند با کاهش رضا ریکناره گ

ي ارتبـاطی،  الگوهـا پیشینه ي تحقیقاتی ذکر شده در باال می توان نتیجه گرفـت کـه در ارتبـاط بـا رابطـه بـین       

                                                
1. Gattman 
2. Komura 
3 .Strachman & Gable 
4.  Rusbult, olson.Davis & Hannon 
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هاي اولیه با تعهد و انسجام خانواده پژوهش مستقلی انجام نشده است، لذا ایـن  هاي دلبستگی و طرحوارهسبک

هـاي دلبسـتگی و   ارتبـاطی، سـبک  الگوهـاي  وال اسـت کـه آیـا بـین     پژوهش در صدد پاسخگویی بـه ایـن سـ   

  هاي اولیه با تعهد و انسجام خانواده رابطه وجود دارد؟طرحواره

  

  : ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

  

هاي منسجم، توسط جو خانواده. شودهر ازدواجی به انسجام خانواده و تعهد زناشویی منجر نمی  

شوند، که اعضاي آن تمایل به درك و کمک رك اعضاي آن شناخته میخانوادگی حمایتی و تفاهم و د

خانواده منسجم باعث ) 2012نظیر و همکاران،(هاي افراد خانواده دارندبراي برطرف کردن نیازها و دغدغه

؛ فانگ و 2014تایلر و همکاران،(، کاهش پرخاشگري)2012اسبیسیگو و دل آگلیو،(کاهش تعارض خانواده

اما انسجام پایین در خانواده با پرخاشگري کودکان،سالمت . شودو غیره در اعضاي خود می )2010همکاران،

، )2009روچی،(، داشتن مشکالت در رفتار اجتماعی)2011لی، پوتاالز و سو،(روانی پایین، تعهد کمتر اعضاء

و  1اسیجتسیم(، باال بودن رفتارهاي قانون شکنانه)2015(شارما و جوشی(فردي پایین استقالل

، ترس و )1393مدرسی و همکاران،(، ناسازگاري و گرایش به خیانت زناشویی  باال)2013(همکاران

کاشانی، سارز، ( اضطراب و ناامیدي باال در بین اعضاء، عزت نفس پایین، قدرت حل مسئله پایین همراه است

؛ سوینی،آرو و 1998نیل،؛ مورنو، سلبی و1998؛ تیچ من و زیو،2001؛ داماس و الگلین،1999جونز و رید،

مطالعات مختلف نشان می دهندکه هرچه قدر میزان تعهد دربین زوجین کمتر باشد میزان ). 2007نیمیویرتا،

 یدر پژوهش). 1384؛ و همتی،3،2002؛ حاج یحیی1997و همکاران، 2اریاس( همسرآزاري نیز افزایش می یابد

 ییطالق خود را نبود تعهد در رابطه زناشو یاصل درصد افراد شرکت کننده، علت 83) 2003(ولچ وجانسون

هیو و (تعهد پایین با عدم پایداري و رضایت کمتر و طالق زوجین همراه است .خود اعالم کردند

                                                
1.  Sijtsema, J. J. 
2. Arias 
3.  Haj-Yahia 
4.  Huei & Lindsey 
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معتقدندتعهد پایین با انعطاف پذیري پایین و احساس امنیت پایین ) 1974(دین و اسپانیر).  1،2007لیندزي

رینولد (می دهد که تعهد زناشویی، دومین عامل حفظ کننده ازدواج است نتایج تحقیقات نشان . همراه است

تعهد زناشویی، . به نظر المبرت و دوالهیت، تعهد به همسر براي موفقیت یک ازدواج مهم است). و من اسفلد

و نیکلز (به گفته ). موساکو(قوي ترین و پایدارترین عامل پیش بینی کننده کیفیت وثبات رابطه زناشویی است

اش نیز در نظریه) استرنبرگ. (تعهد در ایجاد ثبات وموفقیت در یک ازدواج، نقش اساسی دارند) شوارتز

درباره عشق، تعهد را یکی از مولفه هاي مهم دیدگاهش در بیان انواع و اقسام عشق و تمایز آنها از یکدیگر 

  .قرار داده است

ي ناسازگار اولیه می تواند منجر به بدبینی، نتایج یافته هاي قبلی نشان داده اند که طرحواره ها

در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد که ). 2002ویلبورن و همکاران،(افسردگی و اضطراب در بین زوجین شود

در زوجین منجر به تزلزل در بنیان ) عدم ابراز احساسات(طرحواره هاي ناسازگار مانند خویشتن داري افراطی

یگر بین طرحواره ها و رضایت جنسی رابطه منفی و معناداري وجود از سویی د. خانواده می شود

به بررسی رابطه میان طرحواره هاي ناسازگارر اولیه با )2008(مکدرموت وهمکاران).2012یوسفی،(دارد

صمیمیت، نزدیکی، استحکام،تعهد، انسجام و سازگاري در روابط عشقی پرداخته اند و نشان داده اند 

سامر و .ار اولیه با صمیمیت و سازگاري در روابط عاشقانه و زناشویی رابطه دارندطرحواره هاي ناسازگ

بدرفتاري، محرومیت هیجانی، /درپژوهشی نشان دادند طرحواره هاي بی اعتمادي)2004(همکاران

بزرگ منشی و خودانضباطی و خودکنترلی ناکافی با کاهش رضایت از روابط عاشقانه رابطه /استحقاق

با هدف جور شدن زوج ها در سبک دلبستگی و ) 1999(هشی توسط سن چاك و لئونارددر پژو.دارند

نتایج حاکی از این است که در زمینه سازگاري زناشویی، زوج . سازگاري زناشویی به انجام رسیده است

ولی هایی که هر دو ایمن شناخته شده بودند، سازگاري زناشویی باالتري را نسبت به دو گروه ناایمن داشتند 

همچنین  . بین گروهاي مختلف دلبستگی ناایمن از نظر سازگاري زناشوي تفاوت معناداري دیده نشده است

نتیجه گرفتند که بین سبک دلبستگی ایمن با افسردگی ارتباط منفی وبا ) 2005(هین، بویس و وان اوست

اایمن ارتباط منفی از طرف دیگر سبک هاي دلبستگی ن. سازگاري زناشویی ارتباط مثبتی وجود دارد

ساله 15در پژوهش طولی . معناداري با سازگاري و انسجام زناشویی و ارتباط مثبت با افسردگی دارد

نشان داد زوجینی که سبک دلبستگی آنها ایمن است، نسبت به زوجین با سبک ) 2009(هیرشبرگر و همکاران

                                                
 



١٠ 
 

 

رند و احساسات خود را نسبت به دلبستگی اضطرابی و اجتنابی از رضایت زناشویی بیشتري برخوردا

 يفرد نیارتباطات ب تیفیوجوددارد که ک يا ندهیشواهد فزا گرید ياز سو.همسرشان مثبت ارزیابی می کنند

 -کلتیتوانند بر سالمت اثر گذار باشد چنانچه پژوهش  ک یم یارتباطات خانوادگ سبک هاي  به خصوص

ناشاد و عدم  ينشان داد که ازدواجها) 1391 ،یانیمل ،ییثنا ،ینقی؛ به نقل از روشن، عل2001( وتنیگالس  و ن

با نگاهی به علل بروز طالق می توان دریافت . دارد یبر سالمت عموم یبخش انیاثرات ز ییزناشو تیرضا

که علل اصلی آنها عدم رضایت زناشویی، عدم تعهد به یکدیگر در زندگی زناشویی، نداشتن انسجام و 

است که این ها نیز ناشی از عدم درك درست از ازدواج است با توجه به عوامل ذکر مسائلی از این قبیل 

شده، بررسی عوامل مرتبط با تعهد و انسجام خانواده اهمیت می یابند وپژوهش حاضر می کوشد با شناسایی 

، ارتباط بین سبک هاي ارتباطی، سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي اولیه با تعهد و انسجام خانواده

  .راهگشاي این موارد باشد

  

  

  : اهداف پژوهش 1-4

  

  :اهداف کلی

ارتباطی، سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي ناسازگار اولیه با تعهد و  الگوهايتعیین رابطه بین 

  انسجام خانواده در دانشجویان متاهل

  :اهداف فرعی

  ان متاهلارتباطی با تعهد زناشویی در بین دانشجویالگوهاي ي بین تعیین رابطه

  ي بین سبک هاي دلبستگی با تعهد زناشویی در بین دانشجویان متاهلتعیین رابطه

  ي بین طرحواره هاي ناسازگار اولیه با تعهد زناشویی در بین دانشجویان متاهلتعیین رابطه

  ارتباطی با انسجام خانواده در بین دانشجویان متاهل الگوهاي ي بین تعیین رابطه

  بین سبک هاي دلبستگی با انسجام خانواده در بین دانشجویان متاهل يتعیین رابطه

  بین طرحواره هاي ناسازگار اولیه با انسجام خانواده در بین دانشجویان متاهل يتعیین رابطه
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  :پژوهش) هايفرضیه(رضیهف1-5

  .دوجود دار معناداري ارتباطی با تعهد زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه الگوهايبین 

  .وجود دارد يمعناداررابطه متاهل  انیدر دانشجوبین سبک هاي دلبستگی با تعهد زناشویی 

  .وجود دارد يمعناداررابطه  متاهل انیدر دانشجو بین طرحواره هاي اولیه با تعهد زناشویی

  .وجود دارد يمعنادار رابطهمتاهل  انیدر دانشجوارتباطی با انسجام خانواده  الگوهايبین 

  .وجود دارد يمعناداررابطه  متاهل انیدر دانشجو ک هاي دلبستگی با انسجام خانوادهبین سب

  .وجود دارد يمعناداررابطه  متاهل انیدر دانشجو بین طرحواره هاي اولیه با انسجام خانواده

  :سوال پژوهشی1-6

 د درارتباطی، سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي اولیه تعهالگو هاي کدامیک از متغیرهاي - 1

  کند؟دانشجویان متاهل را پیش بینی می

ارتباطی، سبک هاي دلبستگی و طرحواره هاي اولیه، انسجام  الگوهايکدامیک از متغیرهاي - 2

  کند؟دانشجویان متاهل را پیش بینی می خانواده در

   عملیاتیو  تعاریف مفهومی7- 1

- ت انطباق و یکی کردن فعالیتواکنش متقابل بین دو یا چند نفر که جه:الگوهاي ارتباطی 1- 7- 1

  ).1375ایوانونا لیزینا،(کنندهایی را رد و بدل میهایشان براي رسیدن به هدف مشترکی، پیام

که فرد در آزمون الگوهاي ارتباطی است اي نمرهمنظور از الگوهاي ارتباطی در این پژوهش  

  ).1379عبادت پور،(کسب می کند ) 1984(زوجین کریستنسن و ساالوي 

است   يدارینسبتا پا یجانیه یعاطف وندیعبارت است از پ یدلبستگ :سبک هاي دلبستگی 2- 7- 1

  ).2002، ایپاپال(شود یم جادیکه نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ا يافراد ایکودك و مادر  نیکه ب

ازن و ه یکه فرد در آزمون دلبستگاست  ينمره اهاي دلبستگی در این پژوهش منظور از سبک

  ).1390قنبري،(می کندکسب ) 1987(وریش

هستند که افراد درباره خود،  ییباورها هیاول يهاطرحواره:طرحواره هاي ناسازگار اولیه 3- 7- 1

در دوران  یعاطف يازهایبه خصوص ن هیاول يازهایدارند، و به طور معمول از ارضا نشدن ن طیو مح گرانید

  ).2010زانگ و هه،(رندیگ یسرچشمه م یکودک
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که فرد در آزمون فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره است  ينمره اهاي ناسازگار اولیه منظور از طرحوار

  .)1384آهی،(می کندکسب  انگی هیناسازگار اول يها

  

 يرو یمدتندبل دگاهیاست که در آن افراد د يحد ییتعهد زناشو :تعهدزناشویی4- 7- 1

- یو اتحادشان قدم بر م یهمبستگ تیحفظ و تقو يکنند، برایم يشان فداکاررابطه يازدواجشان دارند، برا

  ).2005هارمون،(مانند یم ست،یکه ازدواجشان پاداش دهنده ن یهنگام یدارند و با همسرشان حت

آدامز ) DCI(ییکه فرد در آزمون تعهد زناشواست  ينمره ا منظور از تعهد زناشویی در این پژوهش

  ).1388(شاه سیاه،(.می کندو جونز کسب 

افراد  گریبا د یعاطف یکیانسجام را به صورت احساس نزد) 2003( نگرنیل: انسجام خانواده 5- 7- 1

وقت گذراندن «و » تعهد«مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تیفیکند؛ از نظراو دو ک یم فیخانواده تعر

  .است »گریبا همد

 یکه فرد در آزمون انسجام خانواده ساماناست  ينمره ا منظور از انسجام خانواده در این پژوهش

  ).1381سامانی،(.می کندکسب 
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Abstract: 

 The aim of this study was to investigate the relationship between couple Communication 

Patterns, attechment stales and early Schemas  with commitment and family cohesion in 

university students. The study was descriptive correlational. The study population included all 

marriage  students in the Mohaghegh University of Ardabili year of 1396- 1397. Among them, 

Using sampling (45women and 55 man)were selected, using Communication Patterns 

Questionnair  Attachment styles questionnaire, early maladaptive schemas questionnaire, 

Dimensions of Commitment inventory and Family Cohension scale were evaluated.Research 

data using SPSS software and Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis 

were analyzed. The results showed that Mutual constructive communication and securely 

attachment with Commitment marriage, there is a significant positive relationship. And Between 

demand/withdraw communication, mutual avoidance communication, Avoidantly attachment, 

ambivalently attachment and four early Schema domains with Commitment marriage, there is a 

significant nagetive relationship but there isn’t therd early Schema domains with Commitment 

marriage. Mutual constructive communication and securely attachment with cohesion family, 

there is a significant positive relationship. And Between demand/withdraw communication, 

mutual avoidance communication, Avoidantly attachment, and early Schema domains with 

cohesion family, there is a significant nagetive relationship but there isn’t ambivalently 

attachment with cohesion family. In addition, the results showed that pattrens communication,  

attachment style and  early Schema domains predict 42 percent Commitment marriage and62 

percent of variance cohesion family. As a result, it can be said pattrens communication,  

attachment style and  early Schema domains, have great ability to predict the Commitment 

marriage and  cohesion family and require programs to improve these variables, in the marriage  

students. 

 

Keywords: Communication Patterns, attechment stales, early Schemas, commitment, family 

cohesion 
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