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 چکیده 

پیش  هدف: هدف  با  پژوهش  الگواین  سبکبینی  اساس  بر  خانواده  ارتباطی  تابهای  و  دلبستگی  زنان  های  در  آوری  

 شهر تهران صورت گرفت.   4 های سالمت منطقهکننده به خانهمراجعه 

پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه    -ها  توصیفیآوری دادهپژوهش از لحاظ هدف ، بنیادی و به جهت گرد  : پژوهش  روش

پژو این  در  مراجعه آماری  متأهل  زنان  کلیـه  شامل  خـانههش  به  منطقه  کننـده  سال    4های سالمت  در  تهـران   1395شهر 

نمون   250بود. عنوان  به  نمونه نفر  به روش  انتخاب شدنده  تصادفی ساده  پرسشنامه  .گیری  پژوهش  ارتباطی  ابزار  الگوهای  های 

( ساالریCPQزوجین  و  کریستنسن  سبک1984)(   ،)( شیور  و  هازان  دلبستگی  تاب1987های  دیویدسون (،  و  کانر  آوری 

 ( بود.  2003)

پرسشن  ها:یافته اجزای  از  آمده  دست  به  اطالعات  تحلیل  و  افزار  امهتجزیه  نرم  طریق  از  و    SPSSها  توصیفی  بخش  دو  در 

-های دلبستگی با تابنتایج نشان داد بین سبکگرسیون چند متغیره انجام پذیرفت.  استنباطی آزمون همبستگی پیرسون، ر

  .(P<0/01آوری، الگوهای ارتباطی خانواده همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد)

 افزایش   آوریتاب  چه  هر  و  باشد  خانواده  ارتباطی  الگوهای  برای  ای  کننده  بینی پیش  عامل   تواند   می  آوریتابنتیجه گیری:  

 بهتری   آوریتاب  دارای  زنان  قدر  چه  هر  که  است  معنا   بدان  بینیپیش  این  یابد، می  بهبود  نیز  خانواده  ارتباطی  الگوهای   یابد می

  ارتباطی   الگوهای   بین  رابطه  وجود  بر  حاضر  پژوهش .   کرد  خواهد  تجربه  زندگی  در  بهتری  خانواده  ارتباطی  الگوهای  باشد

 نیز   خانواده  ارتباطی  الگوهای   یابد   می   افزایش  ایمن    دلبستگی  هایسبک  وهرچه  دارد  تاکید  دلبستگی  هایسبک  با   خانواده

   د.یاب   می بهبود  خانواده ارتباطی الگوهای یابد کاهش  دوسوگرا دلبستگی سبک چه هر و  یابدمی بهبود

 آوری طی خانواده، سبکهای دلبستگی، تابالگوهای ارتبا واژگان کلیدی:

  29/11/1397تاریخ پذیرش:                     24/7/1397تاریخ دریافت:    
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 ل آوری در زنان متاههای دلبستگی، تاب بینی الگوهای ارتباطی خانواده براساس سبکپیش

 : مقدمه

 به  نیل  ،  شخصیت  ارتقاء  و   رشد  نظر  از  فراوانی  آثار  هاانسان  زندگی  در  که  است  مهمی  مسائل  از  یکی   خانواده  تشکیل  و  ازدواج

 ازدواج  مطلوب  اثرات.    باشد   داشته  تواند می  افراد  کارائی  افزایش   و   روانی   بهداشت   حفظ  چنین  هم   و   انسانی   و  اخالقی  کمال

اما با    (.1)  شود  می  زندگی  از  خشنودی  نهایتا    و  زناشویی   زندگی  از  رضایتمندی  به  منجر  ،  آنها  وجود  که  است  شرایطی  به  منوط

به و  شده  شایع  ها  زوج  بین  در  امروزه  که  ای  عدیده  مشکالت  به    زندگی   تمشکال  فراگیر  ی  دامنه  و  اهمیت  لحاظ  توجه 

  می   نظر  به  اساسی  بسیار  یکدیگر،  با   آن  اعضای   ارتباطات  نحوه   و   خانواده  نقش  خصوصا  آن  بر  موثر  عوامل  مطالعه  ،   زناشویی

  از  بیش   که  زنان   باالخص  زوجین  در  را  رضایتمندی  احساس  نتوانسته  خانواده  نهاد   که   دهد می  نشان  طالق،  آمار   افزایش.رسد

کنند و با مشکالت روحی و  یشتر از مردان احساس نارضایتی میاز این رو همواره زنان ب کند  ادایج هستند  طالق  متقاضی مردان

  است  متفاوت  کاری  و  دوستی  رابطه  با   که  است  فردی  به  منحصر  ارتباطی  سیستم  خانواده  (1) شوندعاطفی بیشتری روبه رو می

 اصلی   ارزش.    گیردمی  صورت  خواندگی  فرزند  و  ازدواج  ،  دتول  طریق  از  صرفا   ،  ای  یافته سازمان  ارتباطی  سیستم  چنین  به  ورود

 (. 2) استآمده وجود به آن اعضای توسط که است روابطی شبکه حاصل  ، خانواده

  ارتباط   ( و3)  دارنـد  سالمی  الگوهای  بنـابراین  و   اندیادگرفته  خوبی  به  را  پیـام   ارسال  و  ارتباط  برقراری  نحوه  بالنده،  هایخانواده

  زیر   مؤثرسنگ  ارتباط  گفت  توانمی  که  طوری  به  ،  گرددمی  ها ارزش   و  احساسات  رشد  موجب  خانواده  اعضای  بین  رمؤث  و  روشن

 (. 4) است کارآمد  خانواده   بنای

  خانواده   عملکرد  در  نارسایی  هرگونه  که  آنجا  ( از5)  دارد  چشمگیری  اثر  خانواده  اعضای  روان  سالمت  بر  آشفته  ارتباطی  الگوهای

  و   پذیریانعطاف  ایجاد  در  کلیدی  عاملی    تواند  می  آن،  اعضای  ارتباط  چگونگی  بنابراین  (6)  گذارد  می  اعضا  بر  وبی نامطل  تاثیر

  از  بیش  ارتباطی  الگوهای  گفت  توان.از این رومی  باشد  نامناسب  شرایط  و  ناگوار  رویدادهای  با  مرتبط  خطرات  افزایش  یا   کاهش

 . (7است.) خانوادگی تعامالت از ناشی  تجارب حاصل  باشد، شخصیتی خصیصه یک اینکه

  ،   باشدمی  سالم  و  پویا  ایجامعه  ساز  زمینه  هم  با  عوامل  این  پیوستگی  و  الگوهای ارتباطی خانواده  با  مرتبط  عوامل  که  آنجا  از

 کرد.  اشاره آوریتاب و  دلبستگی هایسبک عناوین   تحت خانواده بر گذار تاثیر عوامل این از برخی به توانمی

 تحقیقات  دلیل  همین  به  گذاردمی  تأثیر  زناشویی  ناهمسازی  و  همسازی  بر  که  است  شخصی  عوامل  از  لبستگی یکی د  سبک

  و  رمانتیک روابط  در را سازگاری که  است فردی  متغیر یک  دلبستگی،   سبک کلی طور به  .(8)است شده  انجام آن  درباره بسیاری

 برقرار   کننده مراقبت  با   ثباتی  با  عاطفی   پیوند   دلبستگی،   مراحل  طی   در   کودکان  1بالبی   نظر  به.  کند  می  بینی پیش  عاشقانه

  از  مهمی   جزء  درونی،  بازنمایی   این.  کنند  استفاده   امن  پایگاه   یک  عنوان  به  آن  از  توانندمی  والدین  غیاب  در  که  کنند می

  راهنمایی   یا  الگو  هنی،ذ  تصویر   این  کند،می  عمل  استرس،  واقع  در  حمایت  آوردن  فراهم  احتمال  و  دلبستگی  های  شخصیت

 (. 9) شودمی درآینده صمیمی روابط برای

شوند امروزه  محسوب می   خورده   شکست  های ازدواج  در  مشکالت  ترین  مخرب  و   ترین  شایع  ارتباطی  مشکالت  جایی کهاز آن 

  نشده   حل  ،   مشترک  ی زندگ  مهم   مسائل  شودمی  موجب  ،   آمد   ناکار   ارتباطی   الگوهایدر واقع  بسیار مورد توجه  واقع شده اند  

 و   افراد  بین  در  زناشویی  سازگاری  اهمیت  به  توجه  با   بنابراین  (12)شوند.  ها  زوج  بین  در تکراری  تعارض  منبع  و  بمانند  باقی

  اساسبر  خانواده  ارتباطی  الگوهای  بین  رابطه  بینیپیش  درصدد  پژوهش   این  ،  سازگاری  این  ایجاد  بر  مؤثر  عوامل  شناخت

 . باشد می متأهل  زنان در آوریتاب  و دلبستگی  هایسبک 
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 پژوهش: روش  

اری در  آممایشی از نوع همبستگی بود. جامعهپی  -ها  توصیفیف، بنیادی و به جهت گردآوری دادهروش پژوهش از لحاظ هد

 . بود 1395شهر تهـران در سال  4های سالمت منطقه کننـده به خـانهزنان متأهل مراجعهاز کلیـه این پژوهش عبارت

نفر انتخاب   250نفر و با در نظر گرفتن پدیده افت آزمودنی    200با توجه به موضوع تحقیق طبق منطق رگرسیون تعداد نمونه  

نفر از زنان    250ونه شامل  در دسترس استفاده شد حجم نم  گیری تصادفی ساده و ر این پژوهش تلفیقی از روش نمونهدشد.  

 10شهر تهران    4خانه سالمت منطقه    20. در این شیوه از میان  بودشهر تهران    4های سالمت منطقه  خانهکننده به  مراجعه 

یار آوری در اختهای دلبستگی و تابه الگوهای ارتباطی خانواده ، سبکخانه سالمت به طور تصادفی انتخاب شد سه پرسشنام

شهر تهران که آگاهانه و داوطلبانه مایل به همکاری و تکمیل   4کننده به هر خانه سالمت منطقه  نفر از زنان متأهل مراجعه   25

 پرسشنامه بودند ارائه گردید.   

  بزرگساالن   دلبستگی  هایسبک  ، مقیاس(2003)  دیویدسون  و  کانر  آوریتاب  مقیاس،  های پژوهشه به اهداف و فرضیه با توج

(1QAA )ارتباطی الگوهای پرسشنامه و (CPQ2) هت استفاده از پژوهش انتخاب شدندج . 

   3(CD-RISC)  (  2003)مقیـاس تاب آوری کانر و دیویـدسون  

گیری قدرت مقایسه با فشار و تهدید  ( جهت اندازه  2003و دیویدسون )    سئوال است که توسـط کانر  25ایـن مقیـاس شامل   

است  ا همیشه درست ( در نظر گرفته شدهاست . برای هر سئوال طیف درجه بندی پنج گزینه ای )کامال  نادرست ت  تهیه شده

جد  سنآوری را میاین مقیاس اگرچه ابعاد مختلف تاب.  شوددرست( نمره گذاری می  صفر )کامال  نادرست( تا پنج )همیشه  که از

می کل  نمره  یک  دارای  روشباشد.  ولی  )به  واگرا  روایی  و  همگرا  روایی  و  عوامل  )تحلیل  پایایی  و  و  ب(  بازآزمایی  روش  ه 

برای استفاده در    .ادی و پر خطر ( احراز گردیده استهای مختلف ) ع ( مقیاس توسط سازندگان آزمون در گروهنباخوکرآلفای

ن مقیاس مجوز استفاده از آن اخذ گردید  ایران ابتدا فرآیند ترجمه و برگردان به انگلیسی انجام پذیرفت و پس از تأیید سازندگا

( .کانر و دیویدسون  11از روش تحلیل عاملی استفاده شد ).سپس برای احراز پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی  

ای   هفته  4فاصله   % گزارش کرده اند . هم چنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک  89ضریب آلفای کرونباخ را  

% بوده است . نمرات این مقیاس با مقیاس سرسختی کوباسا همبستگی مثبت معنا دارد . برای تعیین روایی توسط جوکار    87

نمره کل ضریب های با  نمره  تا    41بین  نخست همبستگی هر  داد  %64  نشان  را  عوامل%  استخراج  از  ماتریس     . پس  پایه  بر 

% و مقدار خی دو در آزمون بارتلت برابر    87بارتلت محاسبه شدند . مقدار برابر  ، دو شاخص و آزمون کرویت  همبستگی عبارات

 . (12بود که هر دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان دادند ) 28/5556

 ( محمدی  توسط  ایران  در  مقیاس  آور1384این  تاب  مقیاس  پایایی  تعیین  برای  وی  است.  شده  هنجاریابی  و  (  کونور  ی 

آلفای د روش  از  پایایی  یویدسون  ضریب  و  گرفته  بهره  است  89/0کرونباخ  کرده  گزارش    آلفای   ضریب  حاضر  پژوهش   در  .را 

 . (14)آمد دست به%  89 مقیاس این کرونباخ

 

 

 
1 Adult Attachment Questionnaire 

2 Communication Patterns Questionnaire 

3 Connor-Davidson Resilience Scale 
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  (AAQ)مقیاس سبک های دلبستگی بزرگساالن  

 ( ایران توسط  1987این مقیاس توسط هزن و شیور  ا( ساخته شده در   بوگر و  پرستاران 1387  )صغرنژادرحیمیان  برروی   )

گویه است که به هر یک از سه سبک    15این پرسشنامه دارای    .(15)بیمارستان های دولتی شهر اصفهان هنجاریابی شده است

تا تقریبا همیشه نمره   0گیرد نمره گذاری در مقیاس لیکرت از هرگز نمره  گویه تعلق می  5جتنابی و دوسوگرا  دلبستگی ایمن، ا

آید. بدین صورت سوال هر خرده مقیاس به دست می  5گیرد. نمرات خرده مقیاس های دلبستگی توسط میانگین  ت میصور  4

تقسیم می شود. از    5و بر  های مرتبط هر سطح با یکدیگر جمع  های عددی گویهکه برای تعیین سبک دلبستگی هر فرد ارزش 

کند. تحلیل  را در روابط نزدیک بهتر توصیف می که سبک مشخصه آنها    شود تا سواالتی را انتخاب کنندها خواسته میآزمودنی

( شیور  و  هزن  پرسشنامه  کولینزورید)1987عامل  توسط  و  1990(  اجتنابی  ایمن،  دلبستگی  عمده  عامل  سه  استخراج  به   )

پیوستن   به عنوان ظرفیت  پژوهشگران  روابط صمیمی و نزدیک تفسیر میدوسوگرا منجر شد که توسط  . هزن و (21)شودبه 

زورید هم پایایی باالیی  به دست آوردند. کولین  78/0کرونباخ  و پایایی با آلفای  81/0شنامه را  شیور پایایی بازآزمایی کل این پرس

( روایی صوری و محتوایی را خوب گزارش نمودند 1987در مورد این ابزار به دست آوردند. هزن و شیور )  78/0کرونباخ  با آلفای

پایایی آلفایه آن را در حد بسیار مطلو روایی ساز پژوهش رحیمیان بوگر و  وب گزارش نمودند. و  کرونباخ این پرسشنامه در 

( ترتیب  1383همکاران  به  ایمن  اجتنابی، سبک  آزمون سبک دوسوگرا، سبک  برای کل  به    77/0و    81/0و    83/0و    75/0( 

را نشان میدست پایایی مطلوبی  این  آمد که  بر  از متخصصان رواندهد. عالوه  -اعتبار محتوایی و صوری آن توسط چند تن 

 .  (16)شناسی )اساتید دانشگاه اصفهان( مورد تائید قرار گرفت

 (  CPQ)   پرسشنامه الگوهای ارتباطی

( تهیه شده و  1984در این پژوهش از پرسشنامه های الگوهای ارتباطی زناشویی)سی پی کیو( که توسط کریستنس و ساالوی )

ابزار خودگونه است  35دارای   این پرسشنامه یک  به  .  زناشویی زوجسنجی است که  ارتباط  برآورد  این که بدانیم  منظور  و  ها 

م با  ایجاد میهمسران چگونه  روابط شان  در  که  کنار میشکالتی  از  آیند، طراحی  شود  و  است  سئوال تشکیل شده    35شده 

 است.

 یل شده است : پرسشنامه سی پی کیو از سه خرده مقیاس زیر تشک

 الف ( ارتباط سازنده متقابل 

 ب ( ارتباط اجتنابی متقابل 

 ج ( ارتباط توقع/ کناره گیر

پایایی قابل قبولی را برای خرده مقیاس های مختلف آن فراهم   تحقیقات قبلی که از سی پی کیو استفاده نموده اند روایی و 

 .   (17نموده اند . )

ت متقابل  سازنده  ارتباط  مقیاس  شودوانخرده  قائل  تمیز  گروه  سه  هر  بین  مقیاس  ست  خرده  حالی  در  اجتناب ،  ارتباط  های 

منظور برآورد به  . هم چنین  ک قائل شوندانده تفکیکناره گیری تنها توانستند بین زوجین درمانده و غیر درم  /متقابل و توقع

پرسشنامه این  بهروایی  را  خود  های  آزمودنی  با  ،  درجات  با  زوجین  از  گروه  پ السه  و  متوسط  تقسیم ،  زناشویی  رضایت  ایین 

از    27آن ها به این نتیجه رسیدند که    .نمودند سئوال این پرسشنامه توانستند به نحو معنی داری بین زوجین با    35سئوال 

ده  دست آوردن روایی این خر  برای به(  1389صفوت )  ،در ایران  . (18)رضایت زناشویی ، تفکیک قائل شونددرجات باال و پایین  

انریچ به دست آورد که عبارتمقیاس از پرسشنامه رضایت زناشویی  % بود که    74  ، همبستگی نمرات آن را با نمرات حاصل 
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( پایایی این پرسشنامه را برآورد 1993( و هیوی و همکاران )1990کرتسینس و هیوی )  (19)دار است% معنی  1سطح آلفای  

(، 1993. هیوی و همکاران )زارش شده است% گ  78% تا    50ای این پرسشنامه از  نمودند و آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ه 

میزان ثبات درونی را برای خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل هفت سئوالی به دست آوردند .آلفای کرونباخ برای مردان و زنان  

 .  (20)% بود 81% و  84ترتیب عبارت از  در این خرده مقیاس به

الگوهای ارت1382شرفی نیز ) پایایی پرسشنامه  آلفای(  از روش  ارتباط  مقیاس  کرونباخ به ترتیب برایباطی را با استفاده  های 

اجتنابی متقابل ارتباط  توقع زن/ کنارهسازنده متقابل،  ارتباط  توقع مرد/ کنار،  ارتباط   ، / هگیری مرد  توقع  ارتباط  گیری زن و 

یایی این پرسشنامه به  . در مطالعه حاضر پا (25)به دست آورده است  72/0،    59/0،    62/0،    74/0،    78/0گیر را به ترتیب  کناره

متقابل ، ارتباط توقع    کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .این ضریب برای ابعاد ارتباط سازنده متقابل ، ارتباط اجتنابی شیوه آلفای

به    87/0،    80/0،    78/0،    62/0،    81/0گیر به ترتیب  ارهتوقع/ کن  گیر زن و ارتباط یر مرد ، ارتباط توقع مرد/ کنارهگزن/ کناره

 دست آمد . 

 :هایافته

 های توصیفی پژوهش بیان شده است در جداول ذیل یافته 

Table2: description of sample group based on education level 

 

  میزان تحصیالت  فراوانی درصد

 دیپلم و پایین تر 78 8/31

 کاردانی  30 2/12

 کارشناسی  78 8/31

 کارشناسی ارشد و دکتری 43 6/17

 بی پاسخ  16 5/6

 کل 245 100

  

( کاردانی،   2/12نفر )  30درصد(  دیپلم،    8/31کنندگان)نفر از شرکت  78دهد که میزان تحصیالت  ( نشان می 2جدول ) 

 و دکتری بود.    ارشد درصد( کارشناسی 6/17نفر ) 43ی و درصد( کارشناس 8/31نفر ) 78

Table3: Description of sample group based number of children 

 

  تعداد فرزندان  فراوانی درصد

 بدون فرزند  68 8/27

 یک فرزند  71 29

 دو فرزند  81 1/33

 سه فرزند و بیشتر 25 2/10

 کل 245 100



 ل آوری در زنان متاههای دلبستگی، تاب بینی الگوهای ارتباطی خانواده براساس سبکپیش

  1/33نفر )  81( یک فرزند،   29نفر )  71بدون فرزند،  صد(  در  8/27کنندگان)نفر از شرکت  68دهد که  ( نشان می 3جدول )

 درصد( بیشتر از دو فرزند داشتند.   2/10نفر ) 25درصد( دو فرزند و 

Table4: The correlation matrix of research variables 
 

 1 2 3 4 5 

     - اجتنابی  -.سبک دلبستگی1

    - -349/0** ایمن -.سبک دلبستگی2

   - -099/0 053/0 دوسوگرا -گی.سبک دلبست3

  - -184/0** 283/0** -146/0* .تاب آوری4

 - 300/0** -455/0** 290/0** -058/0 .الگو های ارتباطی خانواده 5

10/0>  P**      ،50/0>  P * 

  دیده می شود، سبک دلبستگی ایمن به صورت مثبت و سبک دلبستگی نا ایمن به صورت منفی   ( 4)همچنان که در جدول  

آوری و الگوهای ارتباطی خانواده نیز  واده همبسته اند. همچنین بین تاببا الگوهای ارتباطی خان  01/0و در سطح معناداری  

 همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شد.  

به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع تک متغیر مقادیر کشیدگی و چولگی و به منظور ارزیابی مفروضه همخطی بودن 

( کشیدگی، چولگی، ضریب تحمل و تورم  5مورد بررسی قرار گرفت. جدول )  2( و ضریب تحمل VIF)  1امل تورم واریانس ع 

 ( متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.  VIFواریانس )

 

Table5: Elongation, skewness, toleration rate, variance inflation of research variables 

 

 ( VIFتورم واریانس) حمل ضریب ت کشیدگی  چولگی 

 142/1 876/0 199/0 037/0 اجتنابی  -سبک دلبستگی

 217/1  821/0  169/0 -446/0 ایمن -سبک دلبستگی

 038/1 964/0 -053/0 304/0 دوسوگرا -سبک دلبستگی

 119/1  893/0  442/0 -011/0 تاب آوری

 ک متغیر مال متغیر مالک  078/1 -679/0 الگو های ارتباطی خانواده

 

  2های مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کدام از متغیرهای پژوهش خارج از محدود  دهد که، شاخصجدول فوق نشان می

که شاخص    دادهمچنین نتایج نشان  نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که توزیع تک متغیری آن متغیرها نرمال است.  ±

است. این مطلب نشان دهنده    10و کوچک تر از    1/0ترتیب بزرگتر از  ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش به  

 
1 - variance inflation factor 

2 - tolerance 
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( ارزش 2006آن است که پدیده همخطی بودن در متغیرهای پژوهش وجود ندارد. براساس دیدگاه مایر، گامست و گوارینو)

 .باشد نشان دهنده هم خطی بودن است 1/0و ارزش ضریب تحمل کمتر از   10عامل تورم واریانس باالتر از 

به منظور آزمون استقالل خطاها در بین متغیرهای پیش بین، ارزش شاخص دوربین واتسون مورد بررسی قرار گرفت، ارزش 

نشان دهنده عدم استقالل  2( اعتقاد دارد که ارزش شاخص دوربین واتسون باالتر از 2006بود. فایلد )  458/1شاخص مذکور 

دوربین واتسون محاسبه شده، می توان گفت مفروضه استقالل خطاها نیز   براین اساس با توجه به ارزش شاخص  . خطاهاست

 در بین داده های پژوهش برقرار است.

از تحلیل اطالعات مربوط به   ازریابی برقراری یا عدم برقراری مفروضه نرمال بودن توزیع چند متغیری،  » فاصله  به منظور 

کننده ای   اطالعات مربوط به هیچ شرکت  همچنین نتایج نشان دادد.  « و ترسیم منحنی توزیع آن استفاده ش1(D) مهلنوبایس

های چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر ا نزدیک به نرمال است. ارزش شاخصهرهمتغیری تشکیل نداده و توزیع نمپرت چند

 بود، که خود بیانگر نرمال بودن توزیع اطالعات چند متغیری است.   -160/0و  839/0با  

 

 

Table6: Multi-variable hierarchical regression in predicting the communications pattern of 

family based on tolerance and  attachment styles 
 

 ∆b SE β 2R 2R  متغیرهای  

      گام اول )تاب آوری( 

   172/0 ** 160/0 479/0 تاب آوری

      

001/0>P ،117/24(=243 ،1)F ** 009/0 - 

   

      گام دوم)سبک های دلبستگی( 

   068/0 695/0 816/0 اجتنابی

   228/0 ** 685/0 614/2 ایمن 

   -404/0 ** 581/0 -264/4 دوسوگرا 

      

001/0>P ،481/25(=240 ،4)F 

001/0>P ،684/23=∆F 

 ** 298/0 ** 

208/0 

10/0>  P**      ،50/0>  P *      

 

  فرضیه های پژوهش به قرار زیر پاسخ داده شدند.  ( 6)ارائه شده در جدول حال براساس نتایج  

 
1 - Mahalanobis  distance (D)  



 ل آوری در زنان متاههای دلبستگی، تاب بینی الگوهای ارتباطی خانواده براساس سبکپیش

تهران   4های سالمت منطقه  کننده به خانهزنان مراجعهالگوهای ارتباطی خانواده را در  آوری به صورت معنادار  تابفرضیه اول:   

 کند.  میبینی پیش

که جدول   می(  6)همچنان  تابنشان  ا آوری  دهد،  مرحله  در  پیشکه  معادله  وارد  خانواده  بینی  ول  ارتباطی  در  الگوهای  شد، 

معناداری   خانواده    01/0سطح  ارتباطی  نمود)پیشرا  الگوهای  )p<   ،117/24  01/0  بینی   =243،1  )F  مجذور بررسی   .)

وضوع  است. این م  090/0با  ( برابر  2Rهای چند گانه )ه نشان داد که ارزش ضریب همبستگیهمبستگی چندگانه بدست آمد 

را تبیین نموده است. بررسی ضریب رگرسیون نشان  الگوهای ارتباطی خانواده  درصد از واریانس    9تاب آوری  دهد که  نشان می

که   )تابداد  معناداری  (  p<،172/0=β  01/0آوری  سطح  در  مثبت  صورت  خانواده    01/0به  ارتباطی  بینی  الگوهای  پیش  را 

آزمون فرضمی ترتیب در  بدین  اول  کند.  نتیجه گیری شد که تابه  ارچنین  الگوهای  تباطی  آوری به صورت مثبت و معنادار 

 کند. بینی میتهران پیش 4های سالمت منطقه کننده به خانهخانواده را در زنان مراجعه

دوم:   معنادار  فرضیه  صورت  به  دوسوگرا(  و  ایمن  )اجتنابی،  دلبستگی  های  در  سبک  را  خانواده  ارتباطی  زنان  الگوهای 

 کند.  تهران پیش بینی می 4سالمت منطقه های کننده به خانهراجعه م

  2Rدر مرحله دوم، ارزشالگوهای ارتباطی خانواده  بینی  د سبک های دلبستگی به معادله پیشبا ورو  ( 6)براساس نتایج جدول  

ای  298/0به   سبکرسید.  ورود  که  معناست  بدان  یافته  پیشن  معادله  به  دلبستگی  با های  تا  بینی،  شده  از    8/29عث  درصد 

بود. این یافته بدان معناست که با ورود   208/0( برابر با ∆2R) 2Rتبیین شود. ارزش تغییرات الگوهای ارتباطی خانواده  واریانس 

  8/20الگوهای ارتباطی خانواده  آوری، مقدار واریانس تبیین شده  ینی و با کنترل اثر تاببسبک های دلبستگی در معادله پیش

بررسی ضرایب رگرسیون    (.P  ،481/25=∆F<01/0معنادار است)  01/0صد افزایش یافته است که به لحاظ آماری در سطح  در

-p<،404/0  01/0به صورت مثبت و سبک دلبستگی دوسوگرا )(  p<،228/0=β  01/0نیز نشان داد که سبک دلبستگی ایمن )

=β  )  بدین ترتیب در آزمون فرضیه .  کند بینی میرا پیشی خانواده  الگوهای ارتباط  01/0به صورت منفی و در سطح معناداری

الگوهای   دوم مشخص شد که سبک دلبستگی دوسوگرا به صورت منفی و سبک دلبستگی ایمن  به صورت مثبت و معنادار 

 کند. یبینی متهران پیش 4های سالمت منطقه کننده به خانهرا در زنان مراجعهارتباطی خانواده 

 

 و نتیجه گیری:   بحث

  کرد  بیان  توانمی  آن  نتایج  به  توجه  با   و    دارد  تاکید  آوریتاب  با   خانواده  ارتباطی  الگوهای  رابطه بین  وجود  بر  اضرح  پژوهش

  افزایش  آوریتاب  چه  هر  که   دهد  نشان  و  باشد   خانواده  ارتباطی  الگوهای   برای  ای  کنندهبینیپیش  عامل   تواندمی  آوریتاب

 بهتری   آوریتاب  دارای  زنان  قدر  چه  هر  که  است  معنا   بدان  بینیپیش  این  یابد، بهبود می  نیز  خانواده  ارتباطی  الگوهای   یابد می

 . کرد خواهد تجربه  زندگی بهتری در خانواده ارتباطی الگوهای باشد

برزگر  با  یافته  این ندائی،  1395)  سامانی  و  تحقیقات  جزایری  (،   و  جزایری  محمدی (  1395)  بهرامی،  فوالدچنگ،   صبری، 

و حسینی    (، صیدی1393گلزار)  ودهاقانی   امینی  فرهند،  فیتزپاتریک(1392)سارویی،  و    فیتزپاتریک  و  (2004)2کوئرنر  و  1، 

  ( 20)دارند  را  آوریازتاب  باالتری  میزان  الگو های ارتباطی مثبت،  با   هایی  خانواده  در  که   افرادی  اینکه  بر  ( مبنی1994)3ریتچی

 . کنندمی مطابقت

 
1 Fitzpatrick 

2 Koener 

3 Ritchie 
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  و   آزاد  طور  به  خانواده  اعضای  یعنی  گیرند،بیشتری می  نمرات  ارتباطی   الگوهای  در   که  هایی   خانواده  در  کندمی  بیان  ها  یافته

ارتباط  هیچ  بدون  دیگران  با  مکرر و    کندمی  بیان  خانواده  ی  اعضا  دیگر  با  راحت  را  احساساتشان  افراد  و  دارند  محدودیتی 

  و   کرده  مشورت  یکدیگر   با  ها   گیری  در تصمیم  و   هستند  عواطف  و   احساسات  بیان   در  ای  آزادی  چنین  پذیرای  خانواده  همچنین

به  هستند  آزاد  تصمیمات  و  عقاید   انتخاب  در از   باالتری  میزان  و  است  خود   اوج  در  تعامالت  و  ارتباطات  میزان   دیگر  عبارت  و 

 .دارند را ها آسیب و حوادث برابر در پذیری  انعطاف و  مقابله و آوریتاب

  که   همچنان  شرط  بدون  پذیرش  بیان و   آزادی  یعنی   آن  ویژگی های  که ارتباط مثبت در خانواده و   گفت  توان  می   کلی   طور  به

مثبت  قوی  کنندةبینیپیش  عنوان  به  شد  بیان  تحقیقات  در   زندگی   مشکالت  و  حوادث  با  رویارویی  در  افراد  آوریتاب  در  و 

  که  هستند  هایی  خانواده  به  ، متعلق  بیشتر  آوریتاب  با  افراد  رسدمی  نظر  به  که  است  آن  از  حاکی  نتیجه  این  پس  .(28)است

 .  دارد وجود باال میزان  به آنها در ارتباطات

ارتباطی مثبت،    های  خانواده  به  متعلق  افراد الگو های    اجتماعی،   اجتماعی، حمایت  شایستگی  زمینة  در  تر  یافته  رشد  دارای 

  باعث   که  هستند  دارا  را  کمتر  تعارضات  و  دیگران  با  ی خصومتها  حالت  کمی  و  نبود  و  بحران  مدیریت   و  مسأله  حل  مهارت های

  بر  تکیه با  خطرزا و عوامل مشکالت  حوادث، و  ضربات برابر در  و  باشند  داشته مناسبی  عملکرد های مختلف موقعیت در شود  می

  مستقالنه   گیری  تصمیم  به  دادن  بها  و  خانواده  در  تعامالت  و  باز  دیگر ارتباط  عبارت  به.  بیاورند  تاب  مشکالت  برابر  در  عوامل  این

 .است آوریکنندگان تاب  فراهم جملة از که  عاملی  کند،می  فراهم مسؤوالنه پذیرش برای را زمینه الگو های ارتباطی مطلوب در

با الگوهای    خانواده های   ویژگی های غیرقابل انکار  از  یکی   که  گفت  باید  مبانی نظری  نتایج به دست آمده و تأکید   راستای  در

گری حمایت  مثبت  ها   این  در .  است  آنها   ارتباطی  خاطر  با   زوجین    خانواده  صدر   و   آرامش  ها،   به  سعه    و  تمایالت  خواسته 

توجه    احساسات عاطفی  همدیگر    از  سختی،  و  تنش  مواقع  در  و  کنندمی  یکدیگر   انتظار   توانمی  درنتیجه  کنند؛می  حمایت 

  و  ترس  بدون  بوده و  برخوردار  و برونگرایی  وظیفه شناسی  و  خوش بینی  نظیر  های  ویژگی     این خانواده ها  که زوجین در    داشت

 آوری را تجربه نمایند.سطح باالتری از تابدرت خود سخن بگویند و قمالحظه ار نقاط ضعف و  

  توان می  آن  نتایج  به  توجه  با  و   دارد  تاکید  دلبستگی  های  سبک  با  خانواده  ارتباطی  الگوهای  رابطه بین    وجود  بر  حاضر  پژوهش

 چه  هر  که  دهد   نشان  و   باشد  خانواده  ارتباطی   الگوهای  برای  ای   کننده  بینیپیش  عامل   تواندمی  دلبستگی  های   سبک  کرد  بیان

افزایش  دلبستگی  های  سبک می  نیز  خانواده  ارتباطی  الگوهای   یابد می  ایمن  هربهبود  و     دوسوگرا   دلبستگی   سبک  چه   یابد 

 یابد. می بهبود انوادهخ ارتباطی  الگوهای کاهش یابد 

  ، جهانی(1390)  مهدویان  آشتیانی و   فتحی   ، شاکر،  (1396)بیات    ، (1391)های خسروی    پژوهش  نتایج   با   همسو  ها  یافته  این

  3سالتالی   و  دنیز  هامارتا،   (،1389)  طهرانی  محمد  (، آزادی و2004)  (، کفتسیوس2003)  2یادائون  و  1، کفتسیوس (1391)زنگیر  

الکی) 2013)  قلندری  و  خیرخواه  گروسی،  خلدیان،   (،2009) رویزمن 2006همکاران)  و  4پیالگ   (،2008(،  همکاران   و  5(، 

   (.38-37-36-35-34-33-32-31-30-29 -28-13) باشد ( می2002) 6( و فینی 1375ی)مظاهر (،2005)
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زنان  گفت  چنین  توانمی  ها،  یافته  این  تبیین  در عواطف  ی توانای  خود،  ارتباطات  در  ایمن،  دلبسته  که    را  مقابل  طرف  درک 

 ابراز   را  خود  هیجانات  ایمن،  دلبسته  افراد  براین،  عالوه  .کنند  صمیمیت  و   همدردی  احساس  دیگران  با   کنندمی  تالش  و  داشته

 . (29) دارند بیشتری توانایی هیجانی،  تنظیم در ایمن، نا  با زنان   مقایسه  در و دارند  هیجانات از بهتری درک کنند، می

همدلی   فردی  بین  ارتباطات  در  داشته،  تری  یافته  سازش  هیجانی   تنظیم  های   سبک  ایمن،  دلبستگی  سبک  یدارا  زنان   از 

 اهمیت  برای هم   و   کنندمی  درک  را  ارتباطات باال، زوجین همدیگر  با  های  خانواده  در  گفت  توانهستند. می  برخوردار  بیشتری

 شوند. می برخوردار تری قوی ارتباطی  هایمهارت   از یافته و رشد آنها نفس عزت نتیجه  در قائلند،

هایی    خانواده   چنین  در.  دارد  وجود  انگیخته  خود  و  باز  ارتباطات  ،   الگو های ارتباطی مطلوب    با  های  خانواده   در  براین،  عالوه 

احساسات  افکار  آرزوها،  گیرد،می  صورت  مختلف  موضوعات  با  رابطه  در  و   گسترده  هایی  بحث توجه  همسران    و    رار ق  مورد 

  و   عواطف  مورد  در  بیشتر  نیز  هایی، زوجین  در چنین خانواده  همدیگرند    پذیرش  مورد  که   کنندمی  گیرند، زوجین احساسمی

  معتقد   (11996)   بامریند   راستا،  همین   در  می شود.    تر  وسیع  ارتباطات   باعث  ایجاد    مساله  این  و   کنند می  صحبت  احساساتشان

 ابراز   و   ها   مخالفت  و   کرده  ایجاد   بین خودشان    در  باز   ارتباطاتی   معموال  مطلوب  رتباطیا  های  الگو  با   های  که خانواده   است

  به   را  ارتباطات  این  در  شدن  درگیر  و  دیگران  با  وسیع  و  باز  ارتباطات  ایجاد  از  لذت  امر  این  که   کنند،می  را تشویق  احساسات

 . دنبال دارد

  متفاوتی   ارتباطی  الگوهای  دلبستگی متفاوت،  سبک های  با  گساالنبزر  که  است  آن  از  پژوهش حاکی  این  در  شده  گزارش  نتایج

عملکرد  پیش   برای  قوی  عاملی   دلبستگی  و  دارند  نیز  عنوان  به .  آیدمی  شمار  به  آنها   بین  ارتباطی   رفتارهای  و   زناشویی  بینی 

حالی   نمونه صمیمیت  دنبال   به   مضطرب  ناایمن  و   ایمن  دلبستگی   سبک  با   زوجین  رفتارهای  که  در    طرق  به  البته)  کسب 

پس   اجتنابی  دلبستگی  سبک  با  زوجین  است،(  مختلف سبک   با  زوجینی  در  دارند. همچنین  گزین  دوری  و  رونده  رفتارهای 

  پژوهش های  نتایج است باالتر  نیز سازگاری آنها میزان نتیجه  در و بیشتر زوجین بین مثبت تعامل کاربرد میزان ایمن دلبستگی

  تمایز  برای  مناسبی  تشخیصی  معیار  منفی  یا   مثبت  تعامالت  از  استفاده  میزان  که  است  آن  از  کیحا  زمینه  این  در  گسترده ای

 ( 10)باشد. می   ناسازگار و سازگار زوجین بین

مسائل و مشکالت در زندگی جزء طبیعی از رابطه زناشویی است ، اما آن چه اهمیت دارد واکنش زوجین به این مسائل است؛  

تفاده از روش های نامناسب حل مشکل باعث آشفته تر شدن اوضاع و سست شدن رابطه صمیمانه و به دنبال آن طوری که اس

از جمله خانواده هایی که دارای   پر مشکل  این موضوع در مورد خانواده های   . زناشویی می شود  کاهش سازگاری و رضایت 

تر است ؛ زیرا در بین زوجینی که  آوری هستند محتملگی و تابخانواده و سبک های دلبستمیزان پایینی از الگوهای ارتباطی  

ارتباطی پائینی دارند مسائل و مشکالت خاصخانواده و سبکهای دلبستگی و تاب  الگوی  به بار میآوری  آورد که اگر این  ی را 

باعث تشدید مشکالت   تنها  نه  مقابله کنند  این مسائل  با  نتوانند به طور مناسب و کارآمد  رابطه ای زوجین  به  بلکه  می شود 

 .(22) زناشویی آنها نیز آسیب می زند 

زوجین      آوریتاب  میزان  در   سازد  می  فراهم  را  بیشتر  سازگاری  موجبات  که  حفاظتی  عوامل  از  یکی  عنوان  به  دلبستگیدر واقع  

  لمس  داشتن،  توجه  شامل  رفتارها   این.  است  دلبستگی   نگاره  به  نزدیکی   سبب  که  میشود  شامل  را  رفتارهایی  و  میباشد  موثر

گوید که مشکل اساسی زوج ها و خانواده  نظریه دلبستگی می.است  طردشدگی   به   اعتراض  و   بودن  وابسته  کردن،  نگاه   کردن،

دهد که چگونه این ناایمنی  ا نشان میهای ناراحت همان نا ایمنی در دلبستگی است و چگونه این ناایمنی رشد کرده و به م

 
1 Baumrind 
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دهد  د .و نشان میکنند نشان داده می شوم تجربه میعالئم ناراحتی هیجانی که بعضی از اعضای سیستبصورت مجموعه ای از  

چگونه ناایمنی در دلبستگی را با تسهیل یک گفتگوی صحیح درباره  نیازهای دلبستگی بین اعضا سیستم و با تشویق پاسخگو 

با این تغییر توان افراد را در سازگاری با حوادث زندگی )تاب  بودن مظاهر دلبستگی که قبال در دسترس نبودند ،تغییر دهیم و  

 آوری ( افزایش دهیم . 
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