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خود  یشاتو گرا یشناخت یو طرحواره ها یرابطه دلبستگبررسی  ین پژوهشهدف ا :چکیده

 جامعه .باشدمی نوع همبستگی از حاضر پژوهش روش باشد.می ییزناشو یتبا رضا یفتگیش

کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهر اردبیل در نیمه دوم سال  شامل پژوهش نیا یآمار

 یناز ب شدند در مرحله دوم ییشناساانشجویان مجرد دو دانشجویان متاهل . باشدیم5931

های این پژوهش با استفاده داده .ندنفر به صورت در دسترس انتخاب شد 521 افراد تعداد ینا

یی زناشو یتبا رضا یفتگیخود ش یشاتو گرا یشناخت یو طرحواره ها یدلبستگ مقیاسهایاز 

مورد  همبستگی پیرسون و رگرسیونضریب  لیتحلبا  های پژوهش،داده د.آوری شدنجمع

 ییزناشو یترضاو  یدلبستگ بینکه  داد نشاننتایج پژوهش  .ندگرفت قرار تحلیل و تجزیه

با  یفتگیخود ش یشاتو گرا یشناخت یوجود دارد و طرحواره ها یدار یمعن مثبت رابطه

 یرمتغرابطه منفی معنی داری وجود دارد. طبق نتایج آزمون رگرسیون  ییزناشو یترضا

 یم یینتب یفتگیخود ش یشاتو گرا یشناخت یهاطرحواره ی،توسط دلبستگ ییزناشو یترضا

(  و β=  -23/1)یشناخت ی(،  طرحواره هاβ= 95/1) یبتا دلبستگ یرشود. با توجه به مقاد

را به  ییزناشو یتمربوط به رضا ییراتتوانند تغ ی( مβ=  -25/1) یفتگیخود ش یشاتگرا

= 95/1) یدلبستگ یرمربوط به متغ ینیب یشپ یشترینکنند که ب بینیپیش یدار یصورت معن

βیی را زناشو می تواندمیزان رضایت یدلبستگمی توان نتیجه گیری کرد که  باشد ی( م

یفتگی باعث کاهش خود ش یشاتو گرا یشناخت یطرحواره هاافزایش بدهد و در مقابل 

 رضایت زناشویی می گردد.

  .ییزناشو یترضایفتگی، خود ش یشاتگرای، شناخت یطرحواره ها ی،تگدلبس :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و ژرف  یناز بزرگتر یکیحال نبود آن  ینو در ع یبشر یلذت ها ینتر یو اساس ینتر یقاز عم یکی ییزناشو یترضا

ت. سعادت و سالمت خانواده به نظام خانواده اس یینشانگر استحکام و کارا یی،زناشو یترضا رنج است. یسرچشمه ها ینتر

آن انواع  یمنف یامخانواده از استحکام الزم برخوردار نباشد، پ یهدارد و چنانچه پا یبستگ ینوجود ارتباطات سالم و بالنده زوج

 ی،و روان یسالمت جسمان یشتر و باعث افزا یعمر زن و شوهر را طوالن یدهپد یناست. در واقع ا یو روان یمشکالت جسم

 یکدیگر،عالقه متقابل، مراقبت از  یقاز طر ییزناشو یتو رضا یگردد. سازگار یم یاز کل زندگ یتو رضا یاقتصاد فتیشرپ

ی م یجادا یجاناته یریتمد یگربعبارت د یا یناز زوج یکهر یجاناتو درک ه یازهان یو درک متقابل، ارضا یرشپذ

ملی هستند که می توانند باعث نارضایتی شوند، خودشیفتگی یکی از در رابطه با رضایت زناشویی عوا (.5931 یرانپرور،)اگردد

 این عوامل است.

 عنوان به هم امروزه است، یگر لیتحل روان مکتب ویژه به یشناس روان در یقدیم میمفاه از ییک که ،یفتگیخودش

 از یسبک یفتگیدشخو. است مطرح ینیربالیغ سطح در یتیشخص یصفت عنوان به هم و ینیبال سطح در اختالل ینوع

 نسبت زیاد تیحساس ت،یموفق و یزیبای قدرت، ۀدرباری افراط التیتخ ،ینیخودبزرگب همچون یهاییویژگ با که است تیشخص

 بار نیاول که ستی ااصطالح« 5یفتگیخودش» (5932 محمدزاده،) شودی م مشخص بودن رینظی ب احساس و انتقاد به

ی ورز عشق قدرت که رودی م کار به یافراد حالت انیب یبرا« یفتگیخودش» طالحاص. برد کار به را آن( 5351)« 2دیفرو»

 ای« 9کینوروت» که ست یکسان از یاریبس حالت نیا. باشد یم شیخو یسو به گران،ید یسو به شیگرای جا به شان

 همگان توجه مورد کم، ستد ای گرانندید از باالتر که دارند باور و اند مشغول خود به منحصراً آنان هستند؛« 1کیکوتیسا»

 شخصیت به مبتال افراد .است شده گرفته یونانی یها اسطوره از یکی ،«سوسینارس» نام از« سمیسینارس» یواژه .هستند

 رو این از و اند حساس العاده فوق انتقاد به نسبت و هستند سایرین از فردتر به منحصر و تر خاص برتر، که معتقدند خودشیفته

(. 1،2152فرانکن و دین ماریسن،) دارند مشکل فردی میان روابط برقراری و تحصیل شغل، نظیر زندگی مهم های حوزه در

یی شود، در مقابل آن نیز دلبستگی زناشو یترضاتواند منجر به مشکالت زیادی در خودشیفتگی یکی از عواملی است که می

یوند هیجانی پایدار بین دو فرد است، به طوری که یکی از پ 6دلبستگی وجود دارد که موجب تحکیم رابطه بین زوجین است.

کند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل کند تا مطمئن شود که طرفین کوشش می

جر می شود، های هیجانی متقابل که به نزدیکی مادر و کودک من( معتقد است که این گره5363)7ارتباط ادامه می یابد. باولبی

نخستین تجلیات دلبستگی محسوب می شوند. دلبستگی نگه دارنده نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی 

 (.5933بزازیان و بشارت، است)

 رشد حوزه در. دارد برجسته و یغن یا خچهیتار ،یشناخت حوزه در تر گسترده طور به و یشناس روان در واره طرح واژه

 کند کمک افراد به تا ردیگ یم شکل تجربه ای تیواقع اساس بر که رندیگ یم نظر در یقالب صورت به را واره طرح ،یشناخت

                                                 
1 - Narcissism 

2- Freud 

3 - Neurotic 

4 - Psychotic 

5- Marissen, Deen & Franken 

6 - Attachment 

1-Bowlby 
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 طرح توسط زین افراد یپاسخها و شود یم 3یمند واسطه واره، طرح قیطر از ادراک ن،یا بر عالوه. کنند نییتب را خود تجارب

 یکل یطرح گر،ید عبارت به. است واقعه کی کننده زیمتما اتیخصوص یاعانتز 3ییبازنما واره، طرح. کنند یم دایپ جهت واره

هدف از  شده ذکر موارد به توجه با .(5932 ان،یعباس و زاده یفاتح) ندیگو یم واره طرح را واقعه کی برجسته عناصر از

  می باشد. فتهیش خود صفات بدون و با افراد در یروان یریپذ بیآس و یدلبستگ یسبکها سهیمقاپژوهش حاضر 

 

 روش پژوهش

 باشد.های آن توصیفی از نوع همبستگی میروش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه

 نمونه وروش نمونه گیریجامعه 

بوده است  31-31جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهر اردبیل در نیمه دوم سال 

انجام شد: به  یرپژوهش به صورت در دسترس و در دو مرحله به صورت ز ینا یریگروش نمونهارد. که آمار دقیق آنها وجود ند

 521 افراد تعداد ینا یناز ب شدند در مرحله دوم ییشناسادانشجویان مجرد و دانشجویان متاهل صورت که در مرحله اول  ینا

( که در 5931باشد) دالور،  ینفر م 91یهمبستگ یقاتر تحقحداقل تعداد نمونه د ضمناً. ندانتخاب شد دانشجویان متاهل نفر

نفر  521اندازه نمونه  یرونیاعتبار ب یشافزا یناحتمال افت نمونه و همچن ین،ب یشپ یروجود دو متغ یلپژوهش به دل ینا

 انتخاب شد.

 ابزار گردآوری پژوهش

  ه ای می باشد که شامل:ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنام ابزارگردآوری اطالعات:

به  یشکل ده وهیارتباط و ش جادیا یاز مهارت ها یابیشامل خودارز : دینزرویبزرگساالن کرل یآزمون دلبستگ

 کرتیاز نوع ل یادرجه 7 اسیمق کی یرو یماده که توسط عالمت گذار 9مشتمل بر  اسیمق دهیاست.ا کینزد یها یدلبستگ

ماه نشان  کی ی( با استفاده از آزمون مجدد به فاصله زمان5931پاکدامن ) رانیا پژوهش در شود. یم دهیهر ماده سنج یبرا

 (.5939، ی و دهقانیری)جزابدست آمده است 39/1و میزان روایی آن  قابل اعتماد است 31/1آزمون در سطح  نیداد که ا

 ژگی های شخصیتاین مقیاس به منظور سنجش وی ( :8811راسکین و ترس ) پرسشنامة شخصیت خودشیفته

 دانشجوی 151( این پرسشنامه را بر روی 5931و ملکی ) خودشیفته در گروههای غیربالینی ساخته شده است. صفاری نیا

» مرد( اجرا کرده اند. این، 291زن و  576و آزاد شهر سنندج ) کاردانی و کارشناسی مراکز تربیت معلم و دانشگاههای دولتی

» ،«1بهره کشی » ،«1محقّ بودن » ،«6خودبسندگی » و  گویه و هفت خرده مقیاس 11مقیاس « 5اقتدار » ،«  2خودنمایی 

دهنده خواسته  ارائه می شود و از پاسخ « 7خودبینی »دارد. در هر گویة این پرسشنامه، یک جفت عبارت  « 9برتری جویی 

گذاری می به صورت صفر و یک نمره هاگویهبیشترین مطابقت را با وضعیت وی دارد، انتخاب نماید.  می شود، جمله ای که

است. بنابراین کمترین و بیشترین نمرۀ کسب  نشان دهندۀ نبود نشانه و نمرۀ یک وجود نشانة خودشیفتگی شوند. نمرۀ صفر

 برای دهندۀ خودشیفتگی بیشتر است. میانگین نمره باالتر نشان بود که نمرات 11و  1پرسشنامه به ترتیب برابر با  شده از این

 دهد ، خودشیفتگی شخصیت فرد را نشان می21است. نمرات باالتر از  53تا  57و برای افراد مشهور  51تا  52جامعة عمومی 
 بوده است. 32/1گزارش شده و میزان روایی آن  73/1در پژوهشهای متعدد در ایزان میزان پایایی این پرسشنامه 

                                                 
2-Mediate   
3- Representation 
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( ساخته شد. این پرسشنامه برای ارزیابی 51،5339توسط )اولسوناین آزمون  آزمون رضایتمندی زناشویی انریچ:

اولسون از این پرسشنامه برای  .زا یا شناسایی زمینه قوت وپربار سازی رابطه زناشویی بکار میرود زمینه های بالقوه مشکل

ه ی حیات آدمی رخ تغییراتی که در طول دور بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده است  ومعتقد است که این مقیاس به

هر یک از . خانواده به وجود می آید حساس است میدهد مربوط می شود و همچنین در این خصوص به تغییراتی که در

سوال بسته  17از  موضوعات این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است. پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

 1سوال است، پاسخ به سواالت به صورت  51سوال دارد بقیه مقیاس ها شامل  1اول آن  تشکیل شده است که به جزءمقیاس

و میزان  35/1( می باشد که میزان پایایی  کامال مخالفم –مخالفم –نه موافقم نه مخالفم  -موافقم-موافقم  گزینه ای: ) کامال

 بوده است. 31/1روایی 

 و یصدوق از نقل به)5333 انگی را اسیمق نیا :YSQ-SF  88))انگی طرحواره نامه پرسش کوتاه نسخه

 از نقل به (:5331) همکاران و تیاشم)ی ها افتهی هیبرپا و است ماده 71 یدارا پرسشنامه نیا .است ساخته (5937همکاران

 یم یندب درجه نهیگز شش کمک به هرماده .کند یم یابیارز را هیاول یانطباق ریغ طرحواره پانزده (5937)همکاران و یصدوق

 احتمال نیمع اسیمق خرده کیدر باال نمره (.کند یم فیتوص مرا کامال= شش تا: است نادرست من مورد در کامال= ک)یشود

 کل یبرا کرونباخ یالفا لهیوس بهYSQ-SF اسیمق اعتبار.دهد یم نشان فرد  آن یرابرا یرانطباقیغ طرحواره کیوجود شتریب

 (5937همکاران و یصدوق از نقل به ؛2115، نانیروهی مه والر،) ودب 0/080باالتراز ها اسیمق خرده تمام یبرا36/1ازمون

 آزمون با ها طرحواره ازمون رابطه یبررس قیطر از را طرحواره و پرسشنامه همزمان ییروا (5932)انیوعباس زاده یفاتح

 گزارش شده است. 33/1میزان پایایی و  بود معنادار و96/1حاصله یهمبستگ که کردند یبررس ،( IBT) یمنطق ریغ یباورها

 

 نحوه اجرای پژوهش

های برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. به این صورت که بعد از کسب مجوز و هماهنگی

از بین آنان نفر از دانشجویان انتخاب شدند سپس  911الزم بصورت تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه آزاد شهر اردبیل تعداد 

های پژوهشی)پرسشنامه های دلبستگی، نفر انتخاب و اهداف پژوهشی را به آنان توضیح داده شد. سپس پرسشنامه 521تعداد 

ها طرحواره های شناختی، خود شیفتگی و رضایت زناشویی( در اختیار آنان قرار گرفت تا تکمیل کنند و در نهایت پرسشنامه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSافزار ط نرمآوری شده و اطالعات توسجمع

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات روش

در بخش دوم برای  میانگین، انحراف معیار و ... وتجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا به صورت توصیفی می باشد که شامل 

 ی این منظور از نرم افزار آماریستفاده شد و براضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ا آزمون فرضیه ها از آزمون

SPSS  .بهره گرفته شد 

 

 

                                                 
1-Olson 
2- Young s Schema Questionnaire – short  from 
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 پژوهش یافته های

 ییزناشو تیرضا و یدلبستگماتریس ضریب همبستگی پیرسون (8جدول )

 ییزناشو تیرضا آماره 

 یدلبستگ
 239/1* ضریب همبستگی

 111/1 سطح معنی داری

 سبک دلبستگی ایمن
 119/1** ضریب همبستگی

 111/1 ریسطح معنی دا

 سبک دلبستگی اجتنابی
 -233/1* ضریب همبستگی

 193/1 سطح معنی داری

 سبک دلبستگی دوسوگرا
 955/1* ضریب همبستگی

 125/1 سطح معنی داری

 15/1** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 

 

دارد  وجود معنی داری مثبت( رابطه r=  23/1یی )زناشو تیرضا و یدلبستگ ( نشان می دهد بین5همانطور که جدول )

(11/1 p< بنابراین می توان گفت که بین .)تیرضارابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین  ییزناشو تیرضا و یدلبستگ 

 می باشد. 95/1و  سبک دلبستگی دوسوگرا  -23/1، سبک دلبستگی اجتنابی 23/1یی با سبک دلبستگی ایمن زناشو

 

 ییزناشو تیرضا و یشناخت یطرحواره هاگی پیرسون ماتریس ضریب همبست(2جدول )
 ییزناشو تیرضا آماره  

 -953/1** ضریب همبستگی یشناخت یطرحواره ها

 115/1 سطح معنی داری

 15/1** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 

 

 معنی داری معکوس ( رابطهr=  -95/1) ییزناشو تیرضا و یشناخت یطرحواره ها می دهد بین(2)همانطور که جدول 

 .دارد وجود معکوس رابطه ییزناشو تیرضا و یشناخت یطرحواره ها (. بنابراین می توان گفت که بین>p 15/1دارد ) وجود
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 ییزناشو تیرضا و یفتگیخود ش شاتیگراماتریس ضریب همبستگی پیرسون  (3)جدول 
 ییزناشو تیرضا آماره 

 یفتگیخود ش شاتیگرا
 -232/1* ضریب همبستگی

 127/1 سطح معنی داری

 15/1** معنی داری آزمون در سطح معنی داری 

 

معنی  ( رابطه منفیr=  -23/1یی )زناشو تیرضا و یفتگیخود ش شاتیگرا ( نشان می دهد بین9همانطور که جدول )

معنی  ابطه معکوسر ییزناشو تیرضا و یفتگیخود ش شاتیگرا (. بنابراین می توان گفت که بین>p 11/1دارد ) وجود داری

 .دارد داری وجود

 

 یو طرحواره ها یدلبستگیی از طریق زناشو تیرضاپیش بینی  برای  گانه نتایج تحلیل رگرسیون چند  (4)جدول 
 یفتگیخود ش شاتیو گرا یشناخت

 متغیرهای پیش بین
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 

 T P استاندارد

B SE BETA 

Constant 33/517 11/21 - 16/6 111/1 

 153/1 93/2 95/1 11/1 13/5 یدلبستگ

 111/1 91/3 66/1 37/1 55/2 سبک دلبستگی ایمن

 113/1 -55/1 -25/1 99/1 -11/2 سبک دلبستگی اجتنابی

 119/1 91/7 15/1 37/1 17/2 سبک دلبستگی دوسوگرا

 129/1 -31/5 -23/1 539/1 -56/5 یشناخت یطرحواره ها

 191/1 -53/5 -25/1 592/1 -51/5 یفتگیخود ش شاتیگرا

  11/1F= 21/1                      R2 =  15/1 

 

متغیرهای پیش بین و به عنوان  یفتگیخود ش شاتیگرا ی وشناخت یطرحواره های، دلبستگ هر یک از نقشبرای تعیین 

مشاهده می شود  (1)ر جدول شماره متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند. همانطور که دبه عنوان  ییزناشو تیرضا

 شاتیگرا ی وشناخت یطرحواره های، دلبستگتوسط  ییزناشو تیرضا متغیر ( و>p 11/1مشاهده شده معنادار است) Fمیزان 

 شاتیگراو  (β=  -23/1)یشناخت یطرحواره ها ، (β= 95/1) یدلبستگ با توجه به مقادیر بتا می شود. تبیین یفتگیخود ش

سبک دلبستگی  ، (β=  -25/1)، سبک دلبستگی اجتنابی(β= 66/1)و سبک دلبستگی ایمن(β=  -25/1)یفتگیخود ش

که  دنبینی کنرا به صورت معنی داری پیش ییزناشو تیرضابه  مربوط تغییرات توانند بدست آمد و می (β= 15/1)دوسوگرا 

  باشد. می (β= 66/1) ایمن با بتای یدلبستگبیشترین پیش بینی مربوط به متغیر 
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 و نتیجه گیری بحث 

 ییزناشو یتبا رضا یفتگیخود ش یشاتو گرا یشناخت یو طرحواره ها یرابطه دلبستگ پژوهش حاضر در راستای بررسی

خود  یشاتو گرا یشناخت یو طرحواره ها یدلبستگهای به دست آمده حاکی از رابطه معنی دار بین یافته صورت گرفت.

ی رابطه مثبت و با دلبستگیی با متغیر زناشو یترضادر ت. در نتیجه می توان اذعان کرد که اس ییزناشو یتبا رضا یفتگیش

 ییزناشو تیرضا یفتگی رابطه منفی معنی داری دارد و همچنین متغیرخود ش یشاتو گرا یشناخت یطرحواره هامتغیرهای 

= 95/1) یدلبستگ ا توجه به مقادیر بتاب می شود. تبیین یفتگیخود ش شاتیگرا ی وشناخت یطرحواره های، دلبستگتوسط 

β) ، یشناخت یطرحواره ها(23/1 =β)  یفتگیخود ش شاتیگراو(25/1-  =β) ییزناشو تیرضابه  مربوط تغییرات توانند می 

 د.نبینی کنرا به صورت معنی داری پیش
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