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Abstract 
Internal working model is the most essential concept in attachment theory 
that explain adult romantic behavior in marital relationships. This study 
aimed to compare internal working models between low conflict and high 
conflict persons in marital relationships in Tehran. The samples include 100 
low conflict persons and 100 high conflict persons in marital relationships 
that were randomly selected. The research’s tools were Internal Working 
Model Questionary (IMWQ) that was made by researcher, and Marital 
Conflicts Questionary (MCQ). Multivariate analysis of variance 
(MANOVA) , LSD incidental test, and discriminant analysis were used for 
analysis of the research’s data. The results showed that there is significant 
difference (p<0/01) between the profiles of internal working models’ 
components of low conflict and high conflict persons. Also the results 
indicated that each component of internal working model between low 
conflict and high conflict persons was significantly different (p<0/01). The 
discriminant analysis showed that it’s possible to predicate group 
membership of persons in successful and unsuccessful groups, with 99/5% 
probability. Then according to findings low conflict couples have secure 
memories, attitudes, needs, and strategies while high conflicts couples have 
unsecure memories, attitudes, needs, and strategies.   

Keywords: Internal Working Models, Low Conflict Couples, High 

Conflict Couples.  
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تعارض و  کم نیزوج نی( بIWM) یفعال درون یالگوها سةیمقا

 پرتعارض شهر تهران

 .رانیتهران، ا ،یمشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر یدانشجو   یهاشم رایسم

  

 .رانیتهران، ا ،یگروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش   فرحبخش ومرثیک
 

 .رانیتهران، ا ،یعالمه طباطبائبازنشسته دانشگاه  یعلم ئتیعضو ه  یابوالفضل کرم

  چکیده
دلبستگی است که چگونگی رفتار افراد را در  ةینظرمفاهیم  نیتر یدیکلالگوهای فعال درونی یکی از 

الگوهای  سةیمقا. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و کند یمسالی و ازدواج تبیین  روابط عاشقانه بزرگ

. در این پژوهش از دو گروه زنان و مردان باشد یمتعارض و پرتعارض شهر تهران  فعال درونی بین افراد کم

گیری شد )از هر  نفر نمونه 022تعارض در روابط زناشویی،  پرتعارض در روابط زناشویی و زنان و مردان کم

 پرسشنامة( و MCQتعارضات زناشویی ) پرسشنامةدر این پژوهش،  شده استفادهنفر(. ابزار  022گروه 

از تحلیل واریانس چند متغیره  ها داده. برای تحلیل باشد یم( IWMQی )الگوهای فعال درون ساختةمحقق 

(MANOVA و آزمون تعقیبی )LSD  ی ها مؤلفهاستفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین نیمرخ

( وجود p<0.01تعارض در روابط زناشویی، تفاوت معنادار ) الگوهای فعال درونی افراد پرتعارض و کم

( بین دو p<0.01الگوهای فعال درونی، تفاوت معناداری ) پرسشنامةیازده خرده آزمون دارد. همچنین بین 

بر اساس نمرات الگوهای  توان یمتعارض مشاهده شد. تحلیل تمایز نیز نشان داد که  گروه پرتعارض و کم

ض تعارض و پرتعار کم های گروهها را در  %، عضویت گروهی آن99..فعال درونی افراد، با احتمال  

و  تعارض، دارای خاطرات، اعتقادات، نیازها که زوجین کم دهد یمنشان  ها افتهی بیترت نیا بهبینی کرد.  پیش

و راهبردهای  زوجین پرتعارض دارای خاطرات، اعتقادات، نیازها که یدرحال اند روابطراهبردهای ایمن در 

 .اند منیناا

  .پرتعارض نیتعارض، زوج کم نیزوج ،یفعال درون یالگوها :ها واژهکلید
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 مقدمه 

ی آن ها خانوادهی سالم است که ا جامعهترین نهادهای یک جامعه است و  خانواده از مهم

کارکردهای سالمی داشته باشند. زیربنای یک خانواده سالم نیز، روابط سالم و صمیمی 

 یک ازدواج موفق و شود یم. اینکه چه عواملی باعث دهد یمزوجین در خانواده تشکیل 

روان شناسان، محققان و  موردتوجهتعارض باشد و ازدواجی دیگر پرتعارض، همواره  کم

لغوی تعارض به معنی اختالف داشتن و مزاحم  ازنظرپژوهشگران خانواده بوده است. 

زندگی زناشویی  ی زوجین در طولطورکل به(.  0731یکدیگر بودن است )فرهنگ عمید، 

و تعارضات مشخصی  ها چالشنیازهای خود را مرتفع نمایند، با  توانند ینمبه دلیل اینکه 

کردن، درگیری،  جروبحثروبرو خواهند شد. تعارضات زوجین با مسائلی مثل 

و ها  ارزشکه اغلب به خاطر تفاوت در نیازها، عقاید،  شود یمداشتن، مشخص  نظر اختالف

(، ابوالقاسمی 0200) 0ی مثل آیانها پژوهش(. 0202، 0)اولوگبنگا دیآ یم به وجوداهداف 

که اغلب  اند داده( نشان 0122(، خدادادی )..07(، فارسانی و مهدیه )..07و همکاران )

برقراری ارتباط با یکدیگر  نحوةافتد که آنان در  تعارضات زناشویی به این دلیل اتفاق می

 و در ابراز هیجانات خود ناتوانند.  شوند یمدچار مشکل 

زوجین و تعارضات آنان  مانةیصمنظریات گوناگونی به تحلیل و تبیین روابط  حال تابه

-نوزاد رابطةدلبستگی بالبی، اشاره نمود.  ةینظربه  توان یمها  آن ترین مهمکه از  اند پرداخته

 رابطةالی است. دلبستگی در س بعدی در بزرگ عاشقانةی نخستین، برای روابط ا نمونهوالد 

 بر رفتار، شناخت تواند یمو  ابدی یمسالی فرد انتقال  بزرگ عاشقانة رابطةوالد و کودک، به 

، 7سالی، تأثیر بگذارد )نیکولز ی از زندگی، از نوزادی تا بزرگا دورهو هیجانات، در هر 

و یا ناخواسته،  طور ارادی و داوطلبانه (. دلبستگی در روابط، به0.93، 1؛ دیکس0.23

دلبستگی، دردناک است و  رابطةو هرگونه خللی در یک  شود ینمطور کامل قطع  به
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. کیفیت و الگوی دلبستگی در روابط عاشقانه شود یمموجب سوگواری در فرد 

(. .0.9، 0سالی ممکن است شبیه الگوی دلبستگی فرد در رابطه با والدش باشد )بالبی بزرگ

( در 2016) 7( و کسیدی و شیور0200) 0مانند میکالینسر و شیوری زیادی ها پژوهش

که هنگام رویارویی با مشکالت و مسائل، افراد دارای  اند افتهیدرو نتایج خود  ها یابیارز

و توجه کمتری به  کنند یمسبک دلبستگی ایمن، بیشتر روی صمیمیت و نزدیکی تمرکز 

رتیکه افراد با دلبستگی ناایمن، الگوی محورانه دارند در صو-مسائل درون فردی و خود

 . شود یمکه باعث ایجاد مشکل و تعارض  دهند یممتفاوتی در روابط ارائه 

اطالعات مربوط  همةکه  شود یمدلبستگی منجر به ساخت یک چارچوب و سازمان 

. این چارچوب و کنند یمو از صافی عبور  رندیگ یمبه دلبستگی در این چارچوب قرار 

"الگوهای فعال درونی"بازنمودهای ذهنی 
مثابة قوانینی ذهنی و  نام دارند. این الگوها به 1

را  "خود"متشکل از تجربیاتی است که چارچوب تعامل با دیگران و همچنین درک از 

بینی کنند و به  رفتار یک زوج را تعبیر و تفسیر و پیش توانند یم. این الگوها سازند یمفراهم 

، طرحی برای راهنمایی شخص و هدایت رفتارش در روابط بدهند. الگوهای همان اندازه

و بخش دوم  «خود»فعال درونی شامل دو بخش است، بخش اول شامل افکار مربوط به 

(. هر 0200، 9، دی کاس و کسیدی0221، 9)رلز و سیمپسون باشد یم «دیگران»مربوط به 

بصورت الگوهای بازنمودی، راجع به ، میشو یمموقعیتی که ما در زندگی با آن مواجه 

، بر مبنای این رسند یم. اطالعاتی که به اندام حسی ما شود یمجهان و خودمان، ساخته 

ها و  .  اهمیت گذاری اطالعات و ارزیابی آنرندیگ یمالگوها، مورد گزینش و تفسیر قرار 

؛ 0.22بالبی، ) شود یمی عملی، توسط این الگوها انجام ها نقشهبدنبال آن طرح ریزی 

 (.  0209، 3کوهن و کاتز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bolby, J. 

2. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. 

3. Cassidy, J. and  Shaver, P. R. 

1- internal working models 

5. Rholes, W. S, and Simpson, J. A. 

6. Dykas, M. J., & Cassidy, J. 

7. Cohen, O., & Katz, M. 
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ی شخص با افراد مورد دلبستگی، حول محور ها تجربهاین الگوها و بازنمودها در بستر 

. هنگامی که والدین تعاملشان با رندیگ یمساماندهی و ارضای نیازهای دلبستگی شکل 

گونه  فرزندان حمایت کننده و همیار باشد، کودکان احتماالً الگوهای فعال درونی را این

که برای داشتن روابط مثبت با دیگران توانمند هستند و در ضمن در  دهند یمتوسعه 

های فعال گویا توانایی کشف محیط با حس اطمینان و تسلط را هم دارند. الگو ابندی یم

مربوط به افراد مورد دلبستگی است  ها مؤلفه. یکی از این باشد یممکمل هم  مؤلفةشامل دو 

 (. 0209، 0؛  کسیدی و شیور0.29، 0شخص )برثرتون« خود»و دیگری مربوط به 

شامل چهار  ستیبا یمکه الگوهای فعال درونی  اند کرده( پیشنهاد 1..0کلینز و رید ) 

 باشد: مربوط به هم  مؤلفة

 )خاطرات( مربوط به تجربیات دلبستگی حافظة .0

خود و دیگران در ارتباط با فرایند  دربارةو انتظارات ها  نگرشاعتقادات،  .0

 دلبستگی

 اهداف و نیازهای مربوط به دلبستگی .7

 در راستای به انجام رساندن اهداف دلبستگی ها نقشهراهبردها و  .1

ی مهم الگوهای فعال محسوب ها مؤلفهخاطرات مربوط به تجربیات دلبستگی از 

بلکه شامل زمینه و  شود ینم. این خاطرات تنها شامل تعامالت خاص یا وقایع عینی شوند یم

ی که فرد از ا یمعان، نظیر ارزیابی تجربه و توضیحات و دهد یمبافتی که واقعه در آن رخ 

ین است که این خاطرات . چون فرض بر اباشد یم، نیز کند یماین واقعه و از دیگران درک 

که افراد با دلبستگی  رود یمبر اساس تجربیات واقعی شکل گرفته است، در نتیجه انتظار 

ایمن، خاطرات مثبت بیشتری راجع به ارتباط با افراد مورد دلبستگی شان گزارش کنند 

(. در این حوزه تحقیقات کمی صورت گرفته و شواهد 1..0، 7)روثبارد و شیور

گذشته نگر روابط افراد با والدینشان بوده  مطالعةآمده از چندین تحقیق که شامل  دست به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Brelherton, I. 

2. Cassidy, J. and  Shaver, P. R. 

3. Rothbard, J. C., & Shaver, P. R. 

https://www.guilford.com/author/Jude-Cassidy
https://www.guilford.com/author/Phillip-R-Shaver


 1047بهار |  35شمارة  | دهمچهارسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 774

، 0؛ فینی و نولر2..0؛ کلینز و رید، 0.23، 0)هازان و شیور کند یماست، این فرضیه را تأیید 

0..2 .) 

اید گفت تجربیات زندگی پایه و اساسی برای ساخت اعتقادات ب مؤلفةدر رابطه با 

که آیا توانا و دوست  رساند یم. این تجارب، فرد را به این نتیجه باشند یمالگوهای فعال 

یا خیر.  باشند یمو قابل کنترل  بینی آیا مردم قابل اعتماد، قابل پیش ؛ وداشتنی هست یا نه

ی ا هستهاعتقادات  شوند یمکلی ذخیره ی و اصلی بصورت قوانینی ا هستهاین اعتقادات 

شامل این ارزیابی است که آیا من شایسته و دوست داشتنی هستم یا خیر.  "خود"راجع به 

در دست یابی به اهداف  شیها ییتوانااعتقادات شایستگی، به فرد حس اطمینان راجع به 

و تسلط طلبی ارتباط اکتشاف  نةیزمخود خواهد داد. این اعتقادات با تجربیات قبلی فرد در 

که فرد به چه میزان خود را  گردد یمدارد. اعتقادات راجع به دوست داشتنی بودن به این بر 

. این اعتقادات در خالل تجربیات دلبستگی شکل داند یممستحق و الیق دوست داشتن 

گزارشی با -ی دلبستگی خودها سبکمهمی بین  رابطة. در تحقیقات انجام شده، رندیگ یم

طورکلی افراد ایمن  آمده است. به دست باورهای کلی راجع به خود و زندگی اجتماعی، به

در مقایسه با افراد اجتنابی و اضطرابی، باورهای مثبت بیشتری نسبت به خود، در روابط با 

 (..020، 9؛ کاسترو و پریرا.020، 1؛ کامرون و گرانگر0203، 7دیگران دارند )چن

داف و نیازها نیز باید بیان داشت، طبق تحقیقات بارتولومو و اه مؤلفةدر رابطه با  

( افراد میزان انگیزش متفاوتی 0200) 3(، بکی0221(، رلز و سیمپسون )0..0) 9هورویتز

صمیمی، اجتناب از طرد شدن، حفظ قلمرو شخصی و خصوصی،  رابطةبرای ایجاد یک 

و  به صمیمیت و نزدیکی ازشانینزان غیره دارند. در واقع افراد، در می و جلب تأیید دیگران

تجربیات  جةینت تواند یمو این امر  اند متفاوتیا میزان نیازشان به تنهایی و استقالل، با هم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hazan, C., & Shaver, P. 

2. Feeney, J. A., & Noller, P. 

3. Chen, B. B. 

4. Cameron, J. J., & Granger, S. 

5. Castro, R. M., Pereira, D. I. F. 

6. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. 

7. Becky,  B. 
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 باشد.  شان یکودکدلبستگی در زمان 

ی مختلف دلبستگی، راهبردهای متفاوتی ها سبکتحقیقات همچنین نشان داده افراد با 

که شامل مهار هیجانات دردآور است، بکار  هیجانی خود-اجتماعیبرای نیازها و اهداف 

. افراد بزرگسال به این گرایش دارند که در شرایط استرس زا  از راهبردهایی رندیگ یم

های کنار آمدن  ها تعدادی از مکانیزم . آناند آموختهرشد  ةیاولاستفاده کنند که در مراحل 

را برای مدیریت و تعدیل هیجانات منفی با خود دارند(. مسلماً بعضی از این راهبردها 

اما بکارگیری راهبردهایی که باعث سرکوب یا تشدید عواطف  اند هیبقمؤثرتر و کارآتر از 

و عکس  ها عملمنجر به  ی روانی منجر شوند. راهبردهاها بیآسبه  توانند یم، شوند یم

، 0)بردلی گردند یمو این تجارب در الگوهای فعال درونی ذخیره  شود یمالعمل هایی 

 (. 0202، 7؛ ونگ و همکاران0221، 0؛ گریفیث0222

؛ شیخ و 0202، 9؛ سابلنیکووا و همکاران.020، 1تحقیقات زیادی )روزالینا و همکاران

 اند داده( نشان ..07محمدشارونی و همکاران،  ؛07.7؛ رجبی و همکاران، 07.0همکاران، 

و سطح اضطراب هر دو  ردیگ یمی دلبستگی قرار ها سبکتعارضات زوجین نیز تحت تأثیر 

از اهمیت  اند کردهزوج در تشریح رفتار تعارضی در بین افرادی که نامزد هستند یا ازدواج 

ار ضعیف و پایینی داشته خاصی برخوردار است. زوجینی که هر دو مضطربند، عملکرد بسی

ی هیجانی و عاطفی هستند. افراد ها یآشفتگو درگیر میزان باالیی از جنگ قدرت و 

، مطالبه کنند یممضطرب بیشتر احساس سوء تفاهم و مورد تقدیر و قدر دانی قرار نگرفتن 

ی نیازهای همسرشان، بیشتر بر عالیق و نیازها گسترةو در  شوند یمکننده و تهدید کننده 

ایمن هستن، سطوح باالیی از رضایت در  دلبستةخودشان تأکید و توجه دارند. افرادی که 

های اضطرابی و دوسوگرا، راهبردهای  ، همچنین نسبت به دلبستهدهند یمروابط را نشان 
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، 0)سسمن و همکاران  کنند یمو مصالحه آمیزتری در حل تعارضات اتخاذ  تر کپارچهی

 (. 0202، 0؛ کانسیل و همکاران0203

ی دلبستگی و روابط زوجین تحقیقات زیادی ها سبکارتباط بین  حوزةبا اینکه در 

ی الگوهای فعال درونی بین ها مؤلفهانجام شده است اما پژوهشی که نشان دهد آیا بین 

تعارض تفاوتی وجود دارد یا خیر انجام نگرفته است. از آنجا که به  زوجین پرتعارض و کم

و  ، نیازهاها نگرشالگوهای فعال درونی )یعنی خاطرات،  مؤلفةر چها رسد یمنظر 

راهبردها( در روابط زناشویی بسیار تأثیر گذار در نتیجه این پژوهش در نظر دارد به این 

تعارض و پرتعارض متفاوت  سؤال پاسخ دهد که آیا الگوهای فعال درونی در زوجین کم

 است؟  

 روش پژوهش

ی شامل دو گروه زنان و مردان پرتعارض در روابط زناشویی و آمار جامعةدر این پژوهش 

گروه اول شامل  نمونة. باشد یمتعارض در روابط زناشویی شهر تهران  زنان و مردان کم

ها گذشته و در  زنان و مردان ساکن شهر تهران است که حداقل یک سال از ازدواج آن

 پرسشنامةها در  خام آن نمرةو  باشند یمزندگی زناشویی خود دارای تعارضات زیادی 

گروه دوم نیز شامل زنان و مردان ساکن شهر  نمونةاست.  079تعارضات زناشویی بیشتر از 

ها گذشته و از زندگی زناشویی خود اظهار  تهران است که حداقل یک سال از ازدواج آن

تعارضات  ةپرسشنامها در  خام آن نمرةو از تعارضات کمی برخوردارند و  کنند یمرضایت 

اول یعنی زنان و مردان پرتعارض  جامعةگیری از  برای نمونه .باشد یم001زناشویی کمتر از 

به مراکز مشاوره و  شان ییزناشودر روابط زناشویی، از افرادی که برای حل مشکالت 

ی سالمت شهرداری مراجعه کرده بودند استفاده شد. این نمونه همچنین شامل برخی ها خانه

بودند و نیز  شان ییزناشوکه مشاوران مدرسه، در جریان اختالفات و مشکالت  والدینی

تمایل به همکاری داشتند، بوده است. برای اطمینان بیشتر از وجود تعارض در زندگی 
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 نمرةها اجرا شد و کسانی که  تعارضات زناشویی نیز روی آن پرسشنامةزناشویی این افراد، 

بود، برای نمونه انتخاب شدند حجم این نمونه  079یشتر از ها در این پرسشنامه، ب خام آن

دوم، از روش  جامعةگیری از  نفر مرد(. برای نمونه 11نفر زن و  99نفر بود ) 022شامل 

که از زندگی  و آشنایانِ آشنایان یعنی افرادی از دوستان، آشنایان؛ ی استفاده شدا شبکه

تعارضات زناشویی  پرسشنامةها در  خام آن نمرةو  کردند یمزناشویی خود اظهار رضایت 

گیری شدند. البته توجه شده است که این نمونه،  بوده است، انتخاب و نمونه 001کمتر از 

 جامعةقشری خاص از نظر تحصیلی، اجتماعی، اقتصادی، یا سنی را شامل نشود و بتواند به 

نفر  19نفر زن و  99بود ) نفر 022مورد نظر، قابل تعمیم باشد. حجم این نمونه نیز شامل 

سال   12973برابر با مقدار   اند کردهیی که در پژوهش شرکت ها یآزمودنمرد(. میانگین سن 

که این مقدار به تفکیک جنسیت متفاوت ولی بسیارنزدیک به هم  است. مردان   باشد یم

. انحراف معیار کل این توزیع  باشند یم 12993و زنان دارای میانگین  12903دارای میانگین 

 07ها   آن نیتر جوانسال است که   10.  دامنه تغیرات سن گروه نمونه برابر باشد یم 2903

دارای مقطع  ها یآزمودننفر از  23. درکلباشد یمساله   91ها   آن  نیتر مسنسال و 

ند که به ترتیب نفر کارشناسی ارشد هست 0نفر فوق دیپلم و  77نفر دیپلم و  .3کارشناسی، 

 . شوند یمرا شامل  ها یآزمودن%  299% و %5/09، %5/97، 1799

 ابزار پژوهش

 پرسشنامةتعارض و پرتعارض در روابط زناشویی از  در این پژوهش برای سنجش افراد کم

( استفاده شد. این پرسشنامه توسط طاهره براتی )و باقر ثنایی( MCQ) 0تعارضات زناشویی

. سنجد یمسؤالی هفت بعد از تعارضات زناشویی را  10در ایران ساخته شده است. این ابزار 

ی ها واکنشجنسی، افزایش  رابطةاین هفت بعد عبارتند از: کاهش همکاری، کاهش 

فردی با خویشاوندان خود، کاهش  طةرابهیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش 

و جدا کردن امور مالی از یکدیگر. آلفای  خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان رابطة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Marital Conflicts Questionary 



 1047بهار |  35شمارة  | دهمچهارسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 770

. برای هر سؤال باشد یم/. 97نفری برابر با  70کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه 

 پنج گزینه در نظر گرفته شده است: 

بیشتر به معنای  نمرةدر این ابزار  9؛ همیشه=1راً=؛ اکث7؛ گاهی=0؛ بندرت=0هرگز= 

و  002کل پرسشنامه  نمرةکمتر به معنی تعارض کمتر است. حداکثر  نمرةتعارض بیشتر و 

قرار گیرد )معادل نمره  001تا  32 دامنةها در  خام آن نمرةاست. کسانی که  10حداقل آن 

خام  نمرةهنجار هستند و کسانی که ( دارای روابط زناشویی ب92تا  12بین   Tاستاندارد 

( دارای تعارض 32تا  92بین   Tاستاندارد نمرةقرار گیرد )معادل  071تا  009 دامنةها در  آن

( 32باالتر از   Tاستاندارد  نمرةو باالتر )یعنی معادل  079خام  نمرةبیش از حد بهنجار و 

 دارای تعارض شدید یا روابط شدیداً آسیب پذیر هستند.

محقق  پرسشنامةدر این پژوهش همچنین برای سنجش الگوهای فعال درونی افراد، از 

خرده آزمون )خاطرات ایمن و نا  00سؤال و  32ساخته استفاده شد. این پرسشنامه دارای 

و ایمن؛ راهبردهای  و ایمن؛ نیازهای اضطرابی، اجتنابی ایمن؛ اعتقادات اضطرابی، اجتنابی

 9صورت لیکرتی  . پاسخ سؤاالت این پرسشنامه بهباشد یممن( و ای اضطرابی، اجتنابی

کامالً  -موافقم  –تقریباً موافقم  -تقریباً مخالفم  -مخالفم  -  ی )کامالً مخالفما درجه

را به خود اختصاص  9تا  0 نمرة. هر کدام از این درجات به ترتیب باشد یمموافقم( 

 00و هر  شود ینم. هیچ یک از سؤاالت این پرسشنامه بصورت منفی نمره گذاری دهند یم

دست  جداگانه به نمرة 00و در آخر  شود یمخرده آزمون این پرسشنامه جدا نمره گذاری 

ی ایمن، ها مؤلفهپایایی این پرسشنامه، سؤاالت در چهار گروه  محاسبة. برای دیآ یم

ی اضطرابی مورد بررسی قرار ها مؤلفهو  ی اجتنابی ها مؤلفهی خاطرات نا ایمن، ها مؤلفه

، 29217، .2921گرفتند. مقادیر آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این چهار گروه بترتیب 

ی ها مؤلفههمسانی درونی مناسبی برای  دهندةآمد که نشان دست  به 2927و 29.79

رده آزمون نیز به قرار زیر پرسشنامه است. پایایی زمانی محاسبه شده برای این یازده خ

 : باشد یم
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 ضرایب پایایی بازآزمایی .2جدول 

 ضریب باز آزمایی ها مؤلفه فدیر

 )**( .2933 اعتقادات اجتنابی 0

 )**( 29971 اعتقادات اضطرابی 0

 )**( 29933 اعتقادات ایمن 7

 )**( 293.9 راهبردهای اجتنابی 1

 )**( 29910 راهبردهای اضطرابی 9

 )**( 29903 راهبردهای ایمن 9

 )**( 29999 نیازهای اجتنابی 3

 )*( 29100 نیازهای ایمن 2

 )**( 29377 خاطرات ایمن .

 )**( 29301 نیازهای اضطرابی 02

 )**( 29990 خاطرات نا ایمن 00

ی ازهاین مؤلفهکمترین ضریب باز آزمایی برای زیر  شود یمهمانگونه که در جدول مشاهده 

اعتقادات اجتنابی  مؤلفهو بیشترین مقدار ضریب باز آزمایی برای زیر  29100ایمن با مقدار 

هر ضریبی که با یک ستاره )*(  799آمده است. در جدول  دست به .2933با مقدار  

( مشخص در سطح **( و هر ضریبی که با دو ستار )p<0.05مشخص شده است در سطح )

(p<0.01معنی )  باشد یمدار. 

 ی پژوهشها افتهی

استفاده ( MANOVAاول از تحلیل واریانس چند متغیری ) ةیفرضبرای بررسی و آزمون 

ی اثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر هوتلینگ و بزرگترین ها آزموننتایج  0شد. در جدول 

داری  ریشه روی گزارش شده است. هر چهار آزمون گزارش شده برای بررسی معنی

آزمون که در بیشتر گزارشات محاسبه  نیکاربردتر. پر شوند یمتحلیل واریانس استفاده 

 ها فرضدم برقراری پیش المبدای ویلکز است و قویترین آزمون نیز که نسبت به ع شود یم

 ها نمونه. در مواقعی که تمامی شرایط برقرار است و حجم باشد یممقاوم است اثر پیالیی 

 . شود یمنیز برابر است نتایج هر چهار آزمون شبیه و نزدیک به 
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 (MANOVAنتایج تحلیل واریانس چند متغییری ) .1جدول 

 Value F p η چند متغییری های شاخص

 29209 2920 39923 29209 اثر پیالیی

 29209 2920 39923 29029 المبدای ویلکز

 29209 2920 39923 197.0 اثر هوتلینگ

 29209 2920 39923 197.0 ریشه روی نیتر بزرگ

 39923آمده برای  المبدای ویلکز با مقدار  دست بهF که مقدار میکن یممشاهده  0در جدول 

   . همچنین  مقدارباشد یمدار  معنی  p<0.01در سطح    022و  00های آزادی  و با درجه
Fدر سطح    022و  00های آزادی  و با درجه 39923آمده برای اثر پیالیی با مقدار  دست به

p<0.01  طورکلی بین الگوهای فعال  که به میریگ یم. بر این اساس نتیجه باشد یمدار  معنی

داری وجود  تعارض و پرتعارض در روابط زناشویی تفاوت معنی درونی در دو گروه کم

 دارد. 

 7تعارض نمودار  برای نمایش بهتر نمرات کسب شده برای دو گروه پرتعارض و کم

 ترسیم و ارائه شده است.
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 نمرات الگوهای فعال درونی .2نمودار 

استفاده شد.   LSDاس دی  آلوهش از آزمون تعقیبی  پژ ها مؤلفهبرای تعیین تفاوت بین 

گزارش شده است. در این جدول مقدار تفاوت  1ی ازنتایج این تحلیل در جدول ا خالصه

ها  داری آن ض و سطح معنیتعارض و ناموفق پرتعار ی دو گروه کمها نیانگیمموجود بین 

 گزارش شده است.

 LSDنتایج آزمون تعقیبی . 5 جدول

 سطح  معناداری تفاوت میانگین پرتعارض تعارض کم رهایمتغ

 2920 09019- 19910 097.9 اعتقادات اجتنابی

 2920 09092- 79292 099.7 اعتقادات اضطرابی

 2920 09002 79203 19.73 اعتقادات ایمن
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 سطح  معناداری تفاوت میانگین پرتعارض تعارض کم رهایمتغ

 2920 09100- 79902 09023 راهبردهای اجتنابی

 2920 .0900- 19200 092.7 راهبردهای اضطرابی

 2920 92.. 799.9 19991 راهبردهای ایمن

 2920 09707- 79.93 09997 نیازهای اجتنابی

 2920 903. 19022 19303 نیازهای ایمن

 2920 097.2 79227 99022 خاطرات ایمن

 2920 .0927- 19902 09930 خاطرات نا ایمن

 2927 171.- 19722 79299 نیازهای اضطرابی

از الگوهای درونی در سطح  مؤلفه 02، تفاوتشود یممشاهده  1همانگونه که در جدول 

p<0.01 ی اضطرابی است در سطح ازهاینکه  ها مؤلفهو تفاوت یکی از  باشند یمدار  معنی

p<0.03  باشد یمدار  معنی. 

ی فعال الگوهاتفاوت تمامی  0به 0ی ها سهیمقاکه در  میکن یمطورکلی مشاهده  به

که بیشترین تفاوت نمرات  میابی یمدر  تر قیدق. در بررسی باشد یمدار  درونی معنی

 ی ایمن مشاهده شده است.ازهایندراعتقادات اجتنابی و کمترین تفاوت نمرات در 

اساس نمرات افراد در این آزمون، عضویت  بر توان یمبرای اینکه تعیین شود آیا 

آخرین مرحله   9بینی کرد یا خیر در جدول  تعارض و پرتعارض پیش ها را در گروه کم آن

میزان موفقیت و عدم موفقیت تابع تشخیصی گزارش شده است. در این جدول مشاهده 

نفر ناموفق پرتعارض  0تعارض و  نفر کم ..تعارض  نفر  آزمودنی کم 022که از  میکن یم

 .اند شدهبینی  پیش

 ها طبقهبندی برای پیشبینی  عضویت در  تحلیل طبقه .0جدول 

 عضویت حقیقی

  بینی شده عضویت پیش

 کل ناموفق موفق

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 02292 022 092 0 92.. .. تعارض کم

 02292 022 02292 022 292 2 پرتعارض
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 گیری بحث و نتیجه

هدف از این پژوهش این بود که مشخص شود آیا بین الگوهای فعال درونی افراد 

برای بررسی این تعارض و پرتعارض در روابط زناشویی تفاوت وجود دارد یا خیر.  کم

برای   آمده دست بهF که مقدارسؤال از تحلیل مانوا استفاده شد. نتایج نشان داده است 

  p<0.01در سطح    022و  00های آزادی  و با درجه 39923المبدای ویلکز با مقدار 

و با  39923آمده برای اثر پیالیی با مقدار  دست بهF   . همچنین  مقدارباشد یمدار  معنی

. بدین معنی که باشد یمدار  معنی  p<0.01در سطح    022و  00های آزادی  درجه

تعارض در  طورکلی بین نیمرخ الگوهای فعال درونی دو گروه افراد پرتعارض و کم به

کارکرد  دربارةبالبی  ةینظراین نتیجه با فرضیات  روابط زناشویی تفاوت وجود دارد.

بر اساس این فرضیات، ، سازگار است. سالی بزرگالگوهای فعال درونی در دوران 

الگوهای فعال درونی مفهوم مناسب و مفیدی برای درک رفتارهای میان فردی و تجربیات 

. افرادی که دارای باشد یمسالی  رمانتیک و عاشقانه در روابط صمیمی دوران بزرگ

، دارای روابط زناشویی اند روابطو راهبردهای ایمن در  دات، نیازهاخاطرات، اعتقا

و  و بالعکس افرادی که دارای خاطرات، اعتقادات، نیازها باشند یمتعارض و موفقی  کم

 سؤال. باشند یم، از روابط زناشویی پرتعارض و ناموفقی نیز برخوردار اند منینااراهبردهای 

الگوی فعال درونی در دو گروه  یها از مؤلفه کی کدامبین دیگر این پژوهش این بود که 

نتایج نشان داده است که بین  تفاوت وجود دارد؟ ناموفق در روابط زناشوییو  موفق افراد

تفاوت وجود دارد.  دار معنی، تفاوت ناموفقالگوهای فعال در دو گروه موفق و  مؤلفةیازده 

 ها مؤلفهو تفاوت یکی از  باشد یمدار  معنی p<0.01از الگوهای درونی در سطح  مؤلفهده 

این پژوهش نشان  دار است. نتایج معنی  p<0.05ی اضطرابی است در سطح ازهاینکه 

در  تعارض کمو اضطرابی در دو گروه پرتعارض و  که اعتقادات ایمن، اجتنابی دهد یم

کمی دارند،  افرادی که در روابط زناشویی خود تعارضات روابط زناشویی، متفاوت است.

افراد پرتعارض به نیات  که یدرحال نندیب یم رخواهیخ، نوعدوست و اعتماد قابلدیگران را 

ها  پذیری آن و در صداقت و مسئولیت دانند یم اعتماد رقابلیغها را  و آن اند مظنوندیگران 
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که  شندیاند یمگونه  . این افراد ایناند مشکوکی اجتماعی مانند والدین، همواره ها نقشدر 

فهمیدن دیگران دشوار و پیچیده است و افراد کنترل کمی بر سرنوشت و دستاوردهای 

دارند. دیدشان نسبت به روابط منفی و بدبینانه است. در واقع اعتقادات ایمن  شان یزندگ

نشانگر اعتماد فرد به هم نسبت به خود و هم به دیگران است و اعتقادات ناایمن )اجتنابی و 

نشانگر بی اعتمادی و بدبینی به خود و دیگران و روابط. نتایج این پژوهش نشان اضطرابی(، 

ی نسبت به افراد پرتعارض تر منیاتعارض در روابط زناشویی اعتقادات  داده که افراد کم

در این دنیا از هیچ کس نباید انتظار »یی مثل ها گزارهدارند. در مقابل، افراد پرتعارض با 

ی مرا ها محبتاعتقاد دارم که مردم هرگز قدر "یا  "داشت عشق و دوستی و محبت

که نشانگر  و نظیر این «و می دانم این را دیر یا زود به من نشان خواهند داد دانند ینم

کلینز و رید  با تحقیقات . این نتایجاند کردهاعتقادات و انتظارات نا ایمن است، موافقت 

( و کاسترو و .020(، کامرون و گرانگر )0203(، چن )0.23( و هازان و شیور، )2..0)

که خاطرات ایمن و ناایمن در  دهد یم( سازگار است. این نتایج همچنین نشان .020پریرا )

در  تعارض کمدر روابط زناشویی، متفاوت است. افراد  تعارض کمدو گروه پرتعارض و 

، در مقابل، افراد ناموفق و باشند یمروابط زناشویی، به میزان بیشتری دارای خاطرات ایمن 

تعارض  به این معنی که گروه کمبه میزان زیادی دارای خاطرات نا ایمن هستند.  پرتعارض

 رابطة. این گروه آوردند یمبیشتر تجربیات ارتباطی مثبت با تصاویر دلبستگی شان را به یاد 

رض خاطرات منفی بیشتر خود را با والدینشان بیشتر گرم و مهربان بیاد دارند اما گروه پرتعا

. این نتایج با نتایج آورند یمو احساس گرمی و امنیت کمتری از کودکی خود به یاد 

 ( همخوان است.2..0( و فینی و نولر )2..0(، کلینز و رید )0.23تحقیقات هازان و شیور )

و  نیازهای ایمن، اجتنابی نیازهای دلبستگی نتایج این پژوهش نشان داد مؤلفة دربارة

در روابط زناشویی، متفاوت است. افراد  تعارض کماضطرابی در دو گروه پرتعارض و 

، در مقابل، باشند یمدر روابط زناشویی، به میزان بیشتری دارای نیازهای ایمن  تعارض کم

به میزان زیادی دارای نیازهای ناایمن )اجتنابی و اضطرابی( هستند.  پرتعارضافراد ناموفق و 

و حمایت از دیگران،  ، محبتتوجه جلبی، نشانگر نیاز افراطی به ی اضطرابازهاین
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 یخودمختارو نیازهای اجتنابی، نشانگر نیاز افراطی به استقالل،  باشد یمهمسر،  خصوص به

که نیازهای ایمن نشانگر نیاز به وابستگی و استقالل،  . درحالیو حفظ فاصله از دیگران است

دلبستگی و تحقیقات  ةینظر. این نتیجه با فرضیات باشد یمدر حدی متوسط و متعادل 

( و بکی .020(، روزالینا و همکاران )0221(، رلز و سیمپسون )0..0بارتولومو و هورویتز )

 راهبردهای ایمن، اجتنابی که( سازگار است. نتایج این پژوهش حاکی از این است 0200)

ناشویی، متفاوت است. افراد در روابط ز تعارض کمو اضطرابی در دو گروه پرتعارض و 

در روابط زناشویی، به میزان بیشتری در مشکالت از راهبردهای ایمن استفاده  تعارض کم

به میزان زیادی در مشکالت از راهبردهای ناایمن  پرتعارض، در مقابل، افراد کنند یم

رابطه، در هنگام وقوع مشکل در  تعارض کم. گروه کنند یم)اجتنابی و اضطرابی( استفاده 

ی اینکه منزوی شوند و کناره بگیرند و یا بسیار هیجانی و مضطرب برخورد کنند، با جا به

راحتی  به توانند یمها  و سعی در حل مشکل دارند. آن پردازند یمفرد مقابلشان به مذاکره 

نیازهایشان را با فرد مقابل در میان بگذارند و به طریقی سالم در جهت رفع نیازهای 

ها یا  . آنبرند ینماما گروه پرتعارض از این راهبردها بهره ؛ شان تالش کنند دلبستگی

که تأیید و توجه طرف مقابل را کسب کند مانند عذر  نندیگز یممضطربانه راهبردی را بر 

خواهی کردن و فیصله دادن به مشکل )راهبردی اضطرابی(؛ و یا هم از فرد و هم از مشکل 

)راهبردی اجتنابی(. نتایج این پژوهش با نتایج  کنند یمایی پیشه و بی اعتن رندیگ یمکناره 

(؛ و 0202(؛ ونگ و همکاران )0221(؛ گریفیث )0222ی دیگر نیز مثل بردلی )ها پژوهش

 ( همخوان است. 0202سابلنیکووا و همکاران )

 یالگوها یها آیا مؤلفهدیگر سؤالی که در این پژوهش بررسی شد این بود که 

در  تعارض کمپرتعارض و عضویت گروهی افراد را در دو گروه  تواند یم، یدرون فعال

بر  .برای بررسی این فرضیه از تحلیل تمایز استفاده شد مشخص کند؟روابط زناشویی، 

بر اساس نمرات الگوهای فعال  توان یماساس نتایج تحلیل تشخیص، مشخص شد که 

تعارض و  کم های گروهها را  در  %، عضویت گروهی آن99..درونی افراد، با احتمال  

تعارض و پرتعارض در  ی این پژوهش زوجین کمها افتهبینی کرد. طبق ی پرتعارض پیش
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به و راهبردهای مربوط  الگوهای فعال درونی یعنی خاطرات، اعتقادات، نیازها مؤلفةچهار 

منظور اصالح و تغییر روابط پرتعارض  به شود یمدلبستگی متفاوتند در نتیجه پیشنهاد 

الگوهای  مؤلفةی تنظیم شود که بر تغییر و اصالح چهار ا مشاورهزناشویی، الگو و پروتکل 

 فعال درونی زوجین متمرکز باشد و سپس اثربخشی آن مورد بررسی قرار گیرد. 
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