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تاریخ دریافت _ 94/4/22 :تاریخ پذیرش94/8/6 :

ــهی بـــین ســـبک دلبس ــتیی ایه ــن ،خ ــود-
ه تتدف :پ ــژوهش حاض ــر ب ــا هـــدر بررس ــی رابضـ 
تهایزیافتیی (ووقعی ون) و رضای زناشویت با وی
خـوشبینـی زدحهـا در ویـان

ـانشیگـری

والــدین دانــشآوــوزان پایــه اد وتوســضه شهرســتان داراب انشــام شــد .روش 114 :والــد بــه
شیوهی نهونهگیـری خوشـهای چنـد ورحلـهای انتخـاب شـدند و پرسشـناوههـای تهایزیـافتیی

«ووقعیـ وــن» ،ســبک دلبســتیی ایهــن ،خــوشبینــی زدحهــا و رضــای زناشــویت را تشهیــل
کردند .به ونرور تحلیل دادهها از رگرسـیون چنـد وتغیـری سلسـله وراتبـی ههنوـان بـه یوش
بایدن و کنی برای بررسی دو ود طراحـی شـده ،اسـت اده شـد .یافتته هتا :یافتـههـا در وـورد
ود فرضـی اد نشـان داد کـه بـین سـبک دلبسـتیی ایهـن و رضـای زناشـویت ،بـین خـوش
بینی زدحها و رضای زناشویت ،بـین دلبسـتیی ایهـن و خـوش بینـی زدحهـا رابضـهی ویبـ
وجود دارد و خوشبینی زدحها یـک وتغیـر ویـانشی در ارتبـاب بـین سـبک دلبسـتیی ایهـن و
رضــای زناش ــویت اسـ ـ  .یافتـــههـــای وـــد فرض ــی دوم نشـــان داد کـــه ب ــین تهایزی ــافتیی
(ووقعی ـ وــن) و خــوشبینــی زدحهــا ،بــین خــوشبینــی زدحهــا و رضــای زناشــویت و بــین
ووقعی ون و رضـای زناشـویت رابضـهی ویبـ وجـود دارد ،ههینـین خـوش بینـی زدحهـا
نتحجتهگحتری :ایـن یافتـههـا از ایـن بـادر

ویانشی بین ووقعی ون و رضای زناشـویت اسـ .

 .1دانشةار وروه وشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهةد طهران اهواػ (نوخسنده وسجول).

E-mail: rajabireza@scu.ac.ir

 .2دانشآووظته کارشناسی ارشد وشاوره ظانواده ،دانشگاه شهةد طهران اهواػ.
 .3عضو هةات علهی وروه وشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهةد طهران اهواػ.
ایممن وقالممه وسممتصرح اػ پاخممان ناوممه وقطممع کارشناسممی ارشممد رشممته وشمماوره ظممانواده اس م کممه اػ سمموی وعاون م
پژوهشی و تحصةالت تکهةلی دانشگاه شهةد طهران اهواػ حه تصوخب رسةد.
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حهای ویکند که یواب اولیـهی افـراد در وحـی خـانواده بـه شـشلگیـری سـبک دلبسـتیی
خاص و سضوح باال یا پایین تهایزیافتیی ونشر ویگردد و این تشـارب اولیـه بـر یوابـ بـین
فردی زدحها در بزرگسالی تأثیر وستقین ویگ ارد .ههینین خوشبینـی زدحهـا دارای نقـش
واسضهای بین سبک دلبستیی ایهن و ووقعی ون با رضای زناشویت اس .

کلحدواژهها :سبک دلبستیی ایهن ،خود-تهایزیـافتیی (ووقعیـ وـن) ،خـوشبینـی زدحهـا،
رضای زناشویت.

وقدوه
خکی اػ ارکان اساسی ضاوعه حشری ،نهاد ظانواده اس

کمه در شمک وةمری و شمکوفایی

فرد و ضاوعه نقش حنةادین را دارا ویحاشد (اظالقی .)3126 ،این نهاد ومیتوانمد کارکردهمای
وثب  ،ساػنده و بیحدخلی در احعماد وونما وون حةمات فمردی و اضتهماعی انسمان اػ ضهلمه در
کسممب ووفقةم همما و شممکوفایی اسممتعداها و بهداش م
 .)3126ل ممغا اههةم م

ش ممناظ

روانممی داشممته حاشممد (ولکمموتیظممواه،

و بررس ممی ع ممواولی کمممه سمممبب اس ممتحکام و قممموام ایمممن نهممماد

اضتهاعی ویوردند ،ویتوانمد وماوی وفةمد در راسمتای ارتقمای سمطح ضاوعمه حاشمد .عواوم
وصتلفی بر استحکام و دوام ظانواده تأثةر وی وغارند که اػ ضهله آنها رضماخ
اس

بمین یوحهما

(حسةنی بیرضندی.)3177 ،
بررسممی بممیش اػ  1266وقالممه در وممورد رضمماخ

ػناشممویی 1بممر روی پاخگمماه ظالصممه ادبیممات

پژوهشی در روان شناسی (ضستسوی وسالت الکترونةکی در ػوةنه علوم اضتهاعی) نشمان
وممیدهممد کممه رض ماخ

ػناشممویی خ م

ووضمموع وهممن در وطالعممات ػناشممویی و ظممانواده اس م

(ریو )2636 ،2و حمه صمورت وةمزان ابمراػ شمادی و رضماخ

شمصر نسمب

حمه ههسر/شمرخ ،

تعرخف ویشود (هاروی ،2667 ،3ترضهه :احهدی ،اظوی و رحةهی.)3111 ،
خکممی اػ عواوم وهممن کممه در سممالهای اظةممر اػ سمموی وشمماوران ،دروممانگران و پژوهشممگران
ظممانواده وممورد توضممه قممرار ورفتممه اس م  ،تسممارب اولةممهی فممرد خمما نمموع راحطممهی هةسممانی فممرد حمما
1. marital satisfaction.
2. Rio, C. M.
3. Harvey, M.

48

 ............. ................................ ................................پژوهشهای وشادره ،جلد  ،14شهاره  ،56زوستان 1194

والدین ظود در کمودکی اسم

کمه بمر روی رواحم ػناشمویی و ظمانوادوی وی تأثةرومغار اسم .

در ایمممن راسمممتا ومممدلهای وونممما وونی وضمممود دارد کمممه همممر کمممدام حمممه تبةمممین رواحممم یوضممممةن
پرداظتهاند؛ اػ ضهله وی توان حمه ومدلهایی اشماره نهمود کمه اػ نظرخمه حمالبی ،1نظرخمه بمون 2و
روخک ممرد روانشناس ممی وثبم م

نگ ممر اس ممتفاده نه مموده ان ممد .برظ ممی اػ پژوهشهممما حممما اسمممتناد حمممه

نظرخههای فوق الغکر تالش کردهاند حه ایمن سمؤال اساسمی پاسمز دهنمد کمه طگونمه تسمارب
ویتواند و ی را در دوران بیروسالی تح
اولةهی دوران کودکی فرد 

تأثةر قمرار دهمد (عةمدی و

نظرخههایی که بر رواح اولةمه در وحمة ظمانواده تأ کةمد کمرده و

ظانسانی .)3111 ،اػ ضهله
آن را بممر رواحمم حعممدی وممؤثر ویداننممد ،نظر خممههای دلبسممتگی 3و تهایی خممافتگی 4ومممیحاشمممند
(ولمممدنبر و ولمممدنبر  ،2661 ،5ترضه ممه :حس ممةن ش مماهی برواتمممی ،نقش ممبندی و ارضهنمممد،
 .)3111سمماػه ی دلبسممتگی خکممی اػ وفمماهةن وهممن در حمموػه علمموم رفتمماری اسم

کممه توسم

حممالبی ( )3211وطممرح وردخممد و حممه پیونممد عمماطفی وةممان کمودک و وممراقبش وممی پممرداػد .نظرخممه
دلبستگی برای برظی اػ اساسیترین سؤالها در حةطه رواحم انسمانی ،پاسمزهمای وعقمولی
اراجه کرده اس ؛ طگونه آدوی اسةر راهبردهای بیثهری ویوردد که او را اػ عشمق حمه ههسمر
ً
و ظانواده وحروم ویکند؟ طمرا فاصملهویخنمی تالبما ووضمب سمردی و تعماوالت تعمار سماػ
وممیشممود؟ ایممن نظر خممه ،افممقهممای نمموخنی ضهم
فراروی ػناشو دروانگران وسترده اس

بررسممی و شممک دهممی حممه تعمماوالت ارتبمماطی،

(ضانسون ،2665 ،ترضهه :حسةنی.)3112 ،

براسمماس نظر خممهی حممالبی ،سممب هممای دلبسممتگی دوره کممودکی فممرد بممر رواح م عاشممقانه
بیروسالی وی تأثةر ویوغارد .در بیروسالی ،افراد حا سب
نااخهن صهةهة
اس

دلبستگی اخهن نسمب

حمه سمب

و ساػواری ػناشویی بیشتری را وزارش کردند و رواحم آنهما پاخمدارتر بموده

(پیالؼ ،لوتوخسةنگ ،فرانم و وخلن .)2661 ،6سب

دلبسمتگی اخهمن حما سمطوح حما تر

1. Bowlby, J.
2. Bowen, M.
3. attachment
4. Differentiation.
5. Goldenberg, H., & Goldenberg, I.
6. Peilage, S., Lutoijing, F., France, A., & Willen, M.
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رضمماخ

ػناشممویی راحطمممه دارد و ب ممرعکم یوحهممای نممااخهن س ممطوح پممایینتمممری اػ رضممماخ

ػناشممویی را وممزارش دادهانممد؛ تمما آنسمما کممه احتهممال وسسممتن پیونممد ػناشممویی را تمما  11درصممد
افزاخش وی دهند (پالی ،کوکم ،کانو ،هارتر ،حارکةنا و وارواند)2661 ،1
کنندهی طگونگی رواحم آخنمدهی

بر اساس بررسیهای وتعدد عواو دخگری که تعةین
فممرد در نظممام ػناشممویی و ظممانوادوی اس م  ،تهایی خممافتگی ویحاشممد .حممه نظممر بمموجن ()3211
درج ه ی وضممود تهایی خممافتگی در هممر فممرد بیممانگر وةممزان توانممایی فممرد بممرای ضداسمماػی فرآخنممد
ش مممناظتی اػ فرآخن مممد احساسم ممی (هةسمممانی) اس م م

کمممه فمممرد تسرح مممه وی کنممممد (ولممممدنبر و

ولدنبر  ،2661،ترضهه :حسمةن شماهی برواتمی و ههکماران .)3111 ،تهمایز ظمود حمه وعنمای
ضدایی بین عق و هةسان و اسمتقالل ظمود اػ دخگمران اسم  .ایمن تهایی خمافتگی اػ ظمانواده
اصلی فرد را قادر ظواهد ساظ

تا وسمجولة

افکمار ،احساسمات ،ادراکهما و اعهمال ظمود

را بپغیرخد(کری ،2661 ،2ترضهه  :سةد وحهدی.)3112 ،
بممر طبممق نظر خممه بممون ،حممداق طهممار عاو م نشمماندهنممدهی سممطوح تهممایزخممافتگی افممراد
ویحاشد :واکنشپمغیری هةسمانی ،3وسملش عماطفی ،4همنآوةصتگمی حما دخگمران 5و توانمایی

حدسم

آوردن «ووقعةم

وممن»( 6کممر 7و بمموجن ،3221 ،حممه نقم اػ پلممگ .)2661 ،8خکممی دخگممر اػ

وفاهةن اساسی در پژوهش حاضر« ،ووقعة

ون» اس ؛ این ساػه حه توانایی شصر بمرای

اظهممار اعتقممادات ،ارػشهمما خمما دخممدواه شصصممیاش ،علةممرتن اسممترسػا بممودن شممراخ اشمماره
دارد .افرادی که اػ «ووقعة

ومن» حما یی برظوردارنمد ،ظمود-ضهم دهمی حما یی دارنمد و حمه

ضای ههنوایی حا عقاخد و انتظارات دخگمران ،وتکمی حمه افکمار و احسماسهای ظمود هسمتند
(وممیس ممر .)2633 ،9ایمممن اف ممراد ،توانممایی ای ممن را دارنممد ػوممانی کمممه ح ممه وس ممةلهی دخگمممران بمممرای
1. Paley, B., Cox, M. J., Kano, K. W., Harter, K. S., Burkina, M., & Margand, N. A.
2. Corey, J.
3. emotional reactivity.
4. emotional cutoff.
5. fusion with others.
6. i-position.
7. Kerr, M.
8. Peleg, O.
9. Maser, M. J.

57

 .............. ................................ ................................پژوهشهای وشادره ،جلد  ،14شهاره  ،56زوستان 1194

«ههنوایی کردن» حا «فکمر وروهمی »1تحم

فشمار و اضبمار قمرار ومیوةرنمد ،بمر وبنمای عقةمده و

نظر ظودشان تصهةنوةری نهاخند و وال

افکمار و احساسمات ظمود حمدون ههنموایی کمردن

حا انتظارات دخگران ویحاشند (پلمگ .)2661 ،اسمکورن و دنمدی )2665( 2وعتقدنمد کمه بمین
تهایی خممافتگی حمما و سمماػواری ػناشممویی راحطممه وثب م

وضممود دارد .آنهمما بممر ایممن حمماور بودنممد

یوحهایی که کهتر واکنشی هستند و سطح تهایز آنها حا اس  ،در رواح ظمود حما دخگمران

«ووقع

ون» ظود را حفد و ظشمنودی ػناشمویی بیشمتری را تسرحمه ومیکننمد .در حمالی کمه

افراد حا تهاییخافتگی پمایین اسمترس و فشمار ػناشمویی بیشمتری را تسرحمه ومیکننمد .بمر اسماس
پژوهش ویسر ( )2633یوحهایی که واکنشپغیری ،وسلش عماطفی ،همنآوةصتگمی پمایینی
دارند و ویتواننمد «ووقعةم

ومن» برتمری در رواحم داشمته حاشمند ،سمطح حما تری اػ رضماخ

ػناشویی را تسرحه ویکنند ،در حالی که یوحهایی حما سمطح تهایی خمافتگی پمایین ،آشمفتگی
ػناشویی بیشتری را نشان دادند.
خکی دخگمر اػ وت ةرهمای در پمژوهش حاضمر ،سماػه ظموشبینمی یوح هما 3اسم ؛ ونظمور اػ
ظوش بینی یوحها این اس

حمه

کمه یوضمةن در ارتبماط حما اومور ػناشمویی دخمد وثبتمی نسمب

خکممدخگر دارنممد (رضبممی ،طمماپ نشممده) .ایممن وفهمموم اػضهلممه وؤلف مههای اساسممی در ادبیممات
ً
وانشناظتی وثب نگر اس ؛ که اظةرا اػ سموی پژوهشمگران
پژوهشی حوػه ی ظوش بینی ر 
و دروانگران وورد توضه ظاصمی قرارورفتمه اسم
برای پیشبینی آخندهی وثب

(وشماتی .)2631 ،4ایمن وت ةمر ،ظرفةم

فمرد

5
ظوشبینمی حما ویژومیهمای

را نشان وی دهد (رخکر .)3227 ،

روانشناظتی وونا وونی راحطه دارد که هر کدام ویتوانند نقشی وههی در احسماس رضماخ

اػ ػندوی داشته حاشند (ضانسون .)2662 ،6ههشنةن شواهدی حا کی اػ این اس
ظوشبین حه طور کلی نسب


کمه افمراد

حه افراد حدبین ،رواحم بهتمری حما دخگمران دارنمد (کمارور ،شمایر و
1. group think.
2. Skowron, E. A., & Dendy, A. K.
3. couple optimism.
4. Machaty, A.
5. Recker, G. T.
6. Johnson, V. I.
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سگرسممتروم) 2636 ،1؛ روی هممن رفتممه در حممال حاضممر وحققممان ظمموشبینممی را حممه عنمموان خ م
ونبع وفةد در رواح بین فردی ویدانند (اسد ،دانالن و کانگر .)2667 ،2حنمابراین ایمن سماػه
درحوػه رواح بین فردی ػناشویی وی حاخس
سممر وسممتاو ،و م

وورد توضه قرار وةرد.

وونةگممال ،رخشممارد ،ح ماتلر و وممروس ،)2660( 3حممه بررسممی ایممن ووضمموع

پرداظتنممد کممه آخمما افممراد ظمموشبممین و ههسرانشممان اػ رضمماخ
نسممب

ػناشممویی خمما راحطممهای حمما تری

حممه افممراد حممدبین برظوردارنممد؟ نتمماخذ حاصم اػ ایممن وطالعممه نشممان داد کممه رضمماخ

اػ

راحطممه نممه تنهمما در افممراد ظوشممبةن ،حلکممه در ههسممران آنهمما نةممز حمما بممود .ههشنممةن اسممد و
ههکمماران ( ،)2667نشممان دادنممد کممه ظمموشبینممی خ م
رضاخ

پممیشبینممی کننممدهی وناسممب بممرای

اػ راحطه حا دخگران اس .

بررسممی واتسممون ،هوحممارد و و خممم )2666( 4وبممةن ایممن اوممر بممود کممه کةفةم
بهیخسممتی و سممالو
کمماهش رضمماخ

و دوام اػدواح بممر

روانشممناظتی افممراد تممأثةر وممیوممغارد؛ ا وممر طممه در وممغر ػوممان ،افممزاخش و

اػ راحطممه در اػدواح اوممری طبةعممی اس م

حسممةاری اػ یوحهمما ،تعممداد تعاوم هممای ونفممی نسممب

(برادبمموری و کممارنی)2665 ،5؛ بممرای
حممه تعاو م هممای وثب م

بیشممتر اس م

و

ػندوی وشترک آنهما حما طمالق حمه پاخمان ومیرسمد (وماتهن و لوخنسمون .)3222 ،6توضمه علهمی
یخادی حمه ایمن ووضموع شمده اسم

کمه طمه ووقمع و طمرا برظمی اػ اػدواحهما پاخمان ومیخاحنمد و

برظممی دخگممر حمماقی وممیواننممد .تهرکممز پممژوهشهمما بممر روی یوحهمما و اػدواح آنهمما در وغشممته،
ً
عهدتا بر اثرات وصربی که ویژویهای ونفی ،اػ ضهله اضطراب خا افسمردوی ،بمر روی رواحم
ُ
یوحها ویتواند داشته حاشد ،بوده اس (بیر و الةمری)2661 ،2667 ،7؛ و وداظلمههمایی کمه

ً
حه عنوان نتةسه این تحقةقات حدس آوده ،عهدتا در ضه اضتناب اػ وصماطرات آنهما
1. Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C.
2. Assad, K. K., Donnellan, M. B., & Conger, R. D.
3. Srivastava, S., McGonigal, K. M., Richards, J. M., Butler, E. A., & Gross, J. J.
4. Watson, D., Hubbard, B., & Wiese, D.
5. Bradbury, T. N., & Karney, B. R.
6. Gottman, J. M., & Levenson, R. W.
7. Beach, S. R. H., & O’Leary, K. D.
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(وموردون و حما کوم .)2662 ،1بررسمی ادبیمات

و بهبودی پرخشانی ػناشویی ووضود ،بموده اسم
پژوهش در ػوةنه وسای ػناشویی حا کی این اس
رواح م ػناشممویی وممورد تفل م

که نقش برظمی اػ فراخنمدهای وثبم

و بممیتمموضهی اػ سمموی وحققممةن قممرار ورفتممه اس م

در

(وشمماتی،

 .) 2631طرا که تسرحه ی دروانگران ػناشویی نشان وی دهد که این وؤلفمهها رواحم یوضمةن
بهبود وی حصشد.
اػ سمموی دخگممر ،نظممر حممه اخنکممه ظممانواده ،ضاخگمماهی بممرای تمماوةن نةاػهممای آدوممی اس م

و

تحقق این اوور در ورو ظشنودی اعضما اػ رواحم حما همن دخگمر اسم  .لمغا ایمن سمؤال حمه عهمن
وی رسد که طرا یوحها دطار نارضماختی ومی شموند ؟ طمه عمواولی ومی توانمد بمر رضماختهندی
آنها تأثةروغار حاشد؟ آخا سب

دلبستگی اخهن و تهایز خمافتگی (ووقعةم

ومیتوانمد بمر
ومن) 

رضمماختهندی یوحهمما تممأثةر حگممغارد؟ حمما توضممه حممه وطالممب فمموق هممد پممژوهش حاضممر بررسممی
نقش وةانسی ظوشبینمی یوحهما  ،بمین سمب

دلبسمتگی اخهمن و ووقعةم

ومن حما رضماخ

ػناشویی در وةان والدین دانشآووػان پاخه اول وتوسطه شهرستان داراب ویحاشد.
روش
در ایمن پمژوهش اػ روش ههبسمتگی اػ نموع تحلةم رورسمةون سلسمله وراتبمی ههزومان حممه
روش حارون و کنمی )3210( 2اسمتفاده وردخمد .ضاوعمهی آوماری ایمن پمژوهش شماو کلةمهی
والدین دانشآووػان پاخه اول وتوسطه شهرستان داراب بود 135 .نفر اػ والدین دانمشآوموػان
پاخمممه اول ( 312نفممر ( )%16/0ػن و  311نفممر ( )%52/5وممرد) اػ وةممان دانممشآوممموػان پاخمممه اول
وتوسطه حا استفاده اػ فروول کوکران 3حه عنوان نهونه پژوهش حا استفاده اػ روش نهونمه وةری
ظوشممهای طنممد ورحلممهای انتصمماب شممدند؛ آنگمماه پرسشممناوههممای ایممن پممژوهش ههممراه حمما
دستورالعه های آنها حه دانش آووػان اراجه وردخد؛ و اػ آنها ظواسته شد که پرسشناوههما
1. Gordon, C. L., & Baucom, D. H.
2. Baron, R. M., & Kenny, D. A.
3. Cochran, W. G.
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ی ود نظر را در اظتةار والدینشان قرار دهنمد و پمم اػ تکهةم اػ سموی والدخنشمان ،آنهما را
حه پژوهشگر در ودرسه تحوی دهند.
اجاارهای پژوهش
در بررسممی حاضممر اػ طهممار ابممزار بممرای بررسممی وت ةرهممای وممورد وطالعمممه حمممه شمممرح عیممم
استفاده وردخد:
 -3پرسشنننامه سننبب تلبسنندگی سیم سننون .1ایممن پرسشممناوه توس م سةه سممون ()3226
ساظته شد و رضاػاده ( )3113آن را حمه فارسمی ترضهمه کمرد؛ پرسشمناوه فموقالمغکر دارای 31
ً
ً
عبارت خا ووخه اس  :که بر اساس خ طةمف  1درضمهای لةکرتمی (اػ کماوال ووافمق تما کماوال
وصالف) قاب پاسز وویی اس  .این پرسشناوه در بروةرنده سه ظرده وقةماس حمه نمامهمای
سمممب

دلبسمممتگی اخهمممن ( 1عب ممارت) ،سمممب

دلبسمممتگی اضتن ممابی ( 5عبمممارت) و سمممب

دلبستگی دوسموورایی ( 5عبمارت) ومیحاشمد .شماخان عکمر اسم
سب

کمه در ایمن وطالعمه فقم اػ

دلبستگی اخهن ( 1عبارت) استفاده وردخد .رضا ػاده ( )3113پاخمایی ایمن ابمزار را حمه

روش حمماػ -آػوممایی در  21یوح (حمما فاصممله ػوممانی  0هفتممه)  6/01و ضممرخب آلفممای کرونبممماد
 6/75وزارش کرد .در پژوهش حاضر ،ضرخب پاخمایی آلفمای کرونبماد ظمرده وقةماس سمب
دلبس مممتگی اخه مممن  6/71و ض مممرخب روای مممی ههزو مممان آن ح ممما س مممب
( 5عبارتی) سةه سون (روایی واورا)  )p <6/663( -6/00حه دس

دلبسممممتگی اضتنممممابی
آود.

 -2مقیاس وشبینی زوحها .اینن وقةماس وتشمک اػ  35ووخمه خما عبمارت اسم ؛ کمه بمر
اسمماس ادبیممات وت ةممر ظمموشبینممی در رواحم یوحهمما ،تممدوین وردخممده اسم
نشده) .ووخههای این وقةاس در خ

(رضبممی ،طمماپ

طةف لةکرتی  1درضمهای (ظةلمی یخماد =  5تما ظةلمی
و

کن =  )6تنظمةن شمده اسم ؛ نهمره حما نشمان دهنمده ظموشبینمی یوحهما حمه خکمدخگر اسم
ً
حممالعکم .ضمممهنا عبممارت خمما وو خمممه  2حمممه صممورت وعکمموس نهممرهوممغاری ومممیشمممود .در ایمممن

1. Simpson Attachment Style Questionnaire.

 .............. ................................ ................................ 54پژوهشهای وشادره ،جلد  ،14شهاره  ،56زوستان 1194

پژوهش ،ضرخب پاخایی آلفای کرونباد ،وقةاس فوقالغکر  6/13حه دس
 -1پرسشنامه تمایز افدگی -وت .ایمن ابمزار خم

آود.

پرسشمناوهی  51ومادهای اسم


کمه حمه

ونظممور سممنسش تهممایز خممافتگی افممراد حممه کممار وممیرود (اسممکورن ،2661 ،ح مه نق م اػ اسممکةان و
وممن (33

ثنممایی عا کممر .)3117 ،در بررسممی حاضممر فقم اػ ظممرده وقةمماس ضاخگمماه خمما ووقعةم
ً
ووخه) استفاده شد .ویخنمههمای ایمن ابمزار در خم طةمف لةکرتمی  0درضمهای ( 3احمدا در ومورد
نةسم )( 5 ،تما

ون درس نةس )( 2 ،تا حد یخادی درس نةس )( 1 ،تا حدی درسم
ً
حممدی درس م اسم )( 1 ،تمما حممد ی خممادی درسم اس م ) و ( 0کمماوال در وممورد وممن صممحةح
اس ) تنظةن شده اسم  .نهمرههمای حما و پمایین در ایمن وقةماس ،حمه ترتةمب بیمانگر سمطح
تهاییخافتگی حا و پمایین ومیحاشمند .اسمکورن و فر خمد لنمدر )3221( 1ضمرخب پاخمایی آلفمای
کرونبمماد بممرای ک م پرسشمممناوه  6/11و بممرای ظممرده وقةمماسهممای واکممنشپمممغیری عممماطفی
 ،6/11ووقعةم

وممن  ،6/11وریممز عماطفی  ،6/72و هممنآوةصتگممی حما دخگممران  6/76وممزارش

دادهانممد .در پممژوهش حاضممر ،ضممرخب پاخممایی آلفممای کرونبمماد ظممرده وقةمماس ووقعة م


وممن

 6/12و ضممرخب روایممی ههزوممان آن حمما وقةمماس عممزت نفممم  36وو خممهای روػنبممر ( 2رضبممی و
بهلول )p <6/663( 6/ 77 )3110 ،حه دس

آودند.

 -5مقیاس یغا ت زنا نوی ..حمه ونظمور سمنسش رضماخ
فرم کوتاه رضاخ

ػناشمویی یوضمةن اػ وقةماس

ػناشمویی (وحرابیمان ،2661 ،3حمه نقم اػ رضبمی )3111 ،اسمتفاده وردخمد.

این ابزار برای اریخابی و شناسایی ػوةنههای حمالقوه وشمک ػا و شناسمایی ػوةنم ههمای پمر حمار
رضاخ ػناشویی تهةه شده اس  .پرسشناوه وورد نظر اػ  31ووخه تشکة شده اسم  ،کمه
ً
بر اساس خ طةف لةکرتی پنذ درضهای (=3کاوال وصالفن =2 ،وصالفن =1 ،نه ووافمق ،نمه
ً
وصممالفن =5 ،ومموافقن و  =1کمماوال ومموافقن) قاب م پاسممزوممویی اس م  .رضبممی ( )3111روایممی
ههزوان این وقةاس را حا پرسشناوه  57ومادهای رضماخ

ػناشمویی انمرخر بمر روی کارونمدان
1. Friedlander, M. L.
2. Rosenberg Self-esteem Scale-10-items.
3. Mehrabian, A.
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وتأه دانشگاه شهةد طهران اهواػ 6/11 ،و بمرای ومردان  6/15و بمرای ػنمان )p>663( 6/13
وممزارش داد؛ و ضممرخب آلفممای کرونبمماد ایممن وقةمماس در کم نهونممه  ،6/26ػنممان  6/23و وممردان
 6/12حدس م

آورد .در ایممن پممژوهش ،ضممر خب پاخممایی آلفممای کرونبمماد وقةمماس فمموق  6/12و

روایی آن حا استفاده اػ وقةاس رضاخ
 )pحدس

اػ راحطمه( 1فةشمر و کورکموران

�6/663( 6/77 )2667 ،

2

آود.

یافتهها

در این وطالعه  321نفر اػ شرک کنندهها دارای ش
 53نفمر دارای شم

آػاد 11 ،نفمر دارای شم

اداری و

فرهنگممی و  26نفمر ظانممه دار ؛  5نفممر دارای  3فیرنمد 10 ،نفممر دارای  2فرػنممد،

 17نفر دارای  1فرػند ... ،و ا نفر دارای  1فرػند؛  3نفر حا  30سمال سماحقه اػدواح 32 ،نفمر حما 37
سال ساحقه اػدواح ... ،و  22نفر حا  22سال ساحقه اػدواح بودند.
آػوممون نروممال بممودن کولهمموور -اسممهةرنف در وممورد وت ةرهممای ووقعةم
 ،)p>6/663رضاخ

وممن (،z=2/22

ػناشمویی ( )p>6/663 ،z=2/67و دلبسمتگی اخهمن ()p>6/663 ،z=1/35

نشان داد که تویخع این سه وت ةر در ضاوعه وورد نظر تماحع تویخمع نرومال نةسمتند .حمه همر حمال
طون حسن نهونه وورد وطالعه حا تر اػ  16نفر اسم

تصطمی اػ ایمن وفروضمه تویخمع دادههما را

دطار وشک نهی کند (وان ،2665 ،3ترضهه :رضبی .)3122 ،اوا وت ةر ظموش بینمی یوحهما
یوحها یوحها ( )p=6/362 ،z=3/26تماحع تویخمع نرومال اسم  .آومارههمای همنظطمی 4ونسهلمه
ضمر خب تحهم  5وت ةرهممای پمیش بممین ووقعةم

ومن  ،6/06دلبسممتگی اخهممن  6/52و ظمموش

بینممی یوحهمما یوحهمما یوحهمما 6/11و عاو م تممورم وار خ مانم 6آ نهمما حممه ترتةممب  2/11 ،3/05و
شب مین حمما سممایر وت ةرهممای
 2/17بی مانگر ای من هسممتند کممه ههبسممتگی ب مین خ مك وت ة مر پ می 
1. Satisfaction of Relationship Scale .
2. Fisher, J., & Corcoran, K. J.
3. Mann, P. S.
4. colinearity statistics.
5. tolerance coefficient.
6. variance inflation factor.
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یدهنمد کمه سمه وت ةمر
شبین تا حدی پایین اس  .حه عبارت دخگر ،این وقمادیر نشمان وم 
پی 
حهما حمه عنموان وت ةرهمای
ومن ،دلبسمتگی اخهمن وظموش بینمی یو 

سبك دلبستگی ووقعة

شبین ههگی وناسب هستند.
پی 
جدول  :1میانگین ،انحراف معیای و غرا ب همبسدگی بین مد یرهاخ مویت مطالعه
وتغحرها

وحانخحن

انحراف وعحار

13/12

7/71

*

سبك دلبستگی اخهن

37/10

1/00

*

یوحها
ظوشبینی 


53/62

2/00

6/71

*

ػناشویی

13/06

7/27

-

ووقعة

رضاخ

ون

رضایت زناشاح
6/72
6/01

� وعنیداری ضراخب ههبستگی در سطح آوار ی p> 6/63

نها و انحرا های وعةار وت ةرهمای
یشود ،وةانگة 
ههانطور که در ضدول 3وشاهده و 

تهایی خافتگی (ووقعة

ون) حمه ترتةمب  13/12و  ،7/71سمبك دلبسمتگی اخهمن  37/10و

 ،1/00ظوشبینی یوحها  53/62و  2/00و رضاخ

ومیحاشمند.
ػناشمویی  13/06و  7/27

ههشن ممةن ،کلة ممه ض ممراخب ههبسمممتگی ب ممین وت ةره ممای وس ممتق (ووقعةممم
دلبستگی اخهن و ظوشبینی یوح ها) حا وت ةر وال ک (رضماخ
 p>6/663وعنادار هستند.

ومممن ،سمممبك

ػناشمویی) در سمطح آومار ی
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جدول  :2ندا ج تح ی :یگرسیون س س ه مراتبی موقعیت من ،سبب تلبسدگی ا من و
زوحها به روش بارون و کنی
یغا ت زنا وی .با میانجیگرخ وش بینی 
B

β

شاخصها
وام :3ووقعة

ون

6/12

6/72

وام :2ووقعة

ون

6/17

6/11

ظوشبینی یوحها


6/12

6/12

وام :3دلبستگی اخهن

6/53

6/01

وام :2دلبستگی اخهن

6/16

6/21

ظوش بینی یوحها

6/50

6/11

t

P
21/11

6/01

P <6/663
-1/31

P <6/662

6/71

1/12
P <6/663
31/37

6/01

P <6/663
5/35

P <6/663

6/10

2/23
P <6/663

ی شممود ،بممین وسمةرهای سممبك ووقعةم
طنانشممه در ضممدول  2والحظممه وم 
بین ممی یوحه مما  6/06و ظ مموش بین ممی یوحه مما ح مما رض مماخ
پیشنهادی حارون و کنی )3210 ،ههبستگی وثبم
واسممطهوممری وت ة مر ظمموشبین می بممرای ووقعة م

ػناش ممویی ( 6/71شمممرط اول و دوم
و وعنمادار وضمود دارد .در بررسمی نقمش

وممن و رضمماخ

ػناشممویی حممه روش رورس مةون

سلس ممله وراتبم می ههزو ممان ،در ورحلمممهی اول وق ممدار حت ممای ( )βرض مماخ
ووقعة

ون (تهایی خافتگی) وحاسبه وردخد که ضر خب حه دسم

وعنادار اس

کننممده وعنممادار رضمماخ

و  %01وار خ مانم رضمماخ

ػناشمممویی بمممر رو ی

آومده حمه صمورت وثبم

یدهمد کمه ووقعةم
( .)p> 6/663 ،β=6/72این خافته نشان وم 
ػناشممویی اس م

وممن حمما ظمموش

و

شبینمی
ومن پمی 

شبین می
ػناشممویی را پ می 

یکنمد کمه بمین وت ةمر واحسمته و
یکند ( .)p> 6/663 ،t=21/11نتاخذ ورحلهی اول تأیید وم 
و 

58
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وستق راحطه وعنادار وضود دارد (شرط سوم پیشنهادی حارون و کنی .)3210 ،برای کنتمرل
نقش ووقعة
رضمماخ

ون و تعةین وةانسی ظموشبینمی یوحهما ،رورسمةون سلسمله وراتبمی ههزومان
وممن و ظمموشبین می ،وحاسممبه وردخ مد .در ایمن ورحلممه تمموان

ػناشممویی رو ی ووقعةم

حه ورحلهای که حه تنهمایی وارد وعادلمه رورسمةون شمد

پیش بینی وت ةر ووقعة

ون نسب

تمما حممدودی کمماهش خاف م

اومما هنمموػ وقممدار وعنممادار اسم

(اػ  β=6/72در ورحلممه ی اول حممه

 β=6/11در دوومةن ورحلممه ،شمرط طهممارم پیشممنهادی حمارون و کنمی ،)3210 ،کمه بممر اسمماس
پیشممنهاد حممارون و کن می ( )3210ا وممر حمما ورود وت ةمر واسممطهای حممه وعادلممه رورسمةون ،ضممر خب
وت ةر وستق حه سه

یوةمرد
یوری خا واسطهوری وورد تأییمد قمرار وم 
صفر وة کند ،وةانس 

(شممک  3ببةنةممد) .ههشنممةن آػوممون سمموب نشممان داد کممه اثممر وةممانسی ظمموش بینممی یوحهمما
وابین ووقعة

ون و رضاخ

(.)z=2/11 ،t=1/77

ػناشویی وعنی دار اس
B = 6/12

B =6/71

رضایت زناشاح

B= 6/06

خوش جینی زوج ها زوج ها

ووتعحت ون

ك :1 :مدل وش بینی زوحها به عنوان میانجی بین تمایز افدگی (موقعیت من و یغا ت زنا وی.

ههممان وونممه در ضممدول  2والحظممه و میشممود ،بممین وس مةرهای سممبك دلبسممتگی اخهممن حمما
ظوش بینی یوحها  6/75و ظوش بینی یوحها حا رضاخ
پیشنهادی حارون و کنی )3210 ،ههبستگی وثبم

ػناشمویی ( 6/71شمرط اول و دوم

و وعنمادار وضمود دارد .در بررسمی نقمش

واسطهوری وت ةر ظموشبینمی بمرای دلبسمتگی اخهمن و رضماخ


ػناشمویی حمه روش رورسمةون

سلس ممله وراتبم می ههزو ممان ،در ورحلمممهی اول وق ممدار حت ممای ( )βرض مماخ
دلبسمتگی اخهمن حمه صمورت وثبم

وعنمادار اسم

ػناشمممویی بمممر رو ی

( .)p>6/663 ،β=6/01ایمن نتةسمه نشممان
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شبین می کننممده وعنممادار رضمماخ
و میدهممد کممه دلبسممتگی اخهممن پ می 
وار خانم رضاخ

ػناشممویی اس م

و %52

ػناشویی را پیش بینی ومی کنمد ( .)p>6/663 ،F=216/22نتماخذ ورحلمهی

یکنممد کممه ب مین وت ة مر واحسممته و وسممتق راحطممه وعنممادار وضممود دارد (شممرط سمموم
اول تاییمد و م 
پیشنهادی حارون و کنی.)3210 ،
برای کنترل نقش دلبسمتگی اخهمن و تعةمین واسمطهومری ظموشبینمی ،رورسمةون سلسمله
وراتبمی ههزوممان رضمماخ

ػناشممویی رو ی دلبسممتگی اخهممن و ظمموشبین می ،وحاسممبه شممد .در

شبینمی وت ةمر دلبسمتگی اخهمن نسمب
این ورحله توان پمی 
وعادله رورسةون شد تا حدودی کاهش خاف

حمه ورحلمهای کمه حمه تنهمایی وارد

اوا هنوػ وقدار وعنمادار اسم

(اػ  β=6/01در

ورحله ی اول حه  β=6/21در دووةن ورحله) .حه عبمارت دخگمر ،حما ورود وت ةمر وةمانسی ،ایمن
راحطممه تمما حممدودی کمماهش خافتممه اس م

(شممرط طهممارم پیشممنهادی حممارون و کنممی)3210 ،

(شممک  2ببةنةممد) .ههشنممةن آػوممون سمموب نشممان داد کممه اثممر وةممانسی ظمموش بینممی یوحهمما
وابین سب

دلبستگی اخهن و رضاخ

ػناشویی وعنی دار اس

(.)z=2/11 ،t=1/33

B = 6/53
B =6/71
رضایت زناشاح

B= 6/75
خوش جینی زوج ها زوج ها

دلجیتخی ایهن

ك :2 :مدل وش بینی زوحها به عنوان میانجی بین تلبسدگی ا من و یغا ت زنا وی.

بحث و نتحجهگحری
پممژوهش حاضممر حمما هممد بررسممی راحطممه ی بممین تهایی خممافتگی (ووقعة م
دلبسمتگی اخهممن و رضمماخ

وممن) ،سممب

ػناشمویی حمما وةممانسی ومری ظمموش بینممی یوحهما صممورت ورفم .

نتاخذ نشان داد که که بین ظوشبینی یوحها و رضاخ

ػناشمویی راحطمه وثبم

وضمود دارد؛
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خافتممههممای وردانممی حهولممه و حةممدری ( ،)3111وشمماتی ( )2631و کمموین )2633( 1ههسممو حمما
ای من نتةسممه فمموق الممغکر اس م  .ظمموشبینممی بواسممطهی افممزاخش انتظممارات وطلمموب ،حاعمما
پیاوممدهممای وثب م

در رواح م ػناشممویی وممیشممود ،کممه ایممن اوممر حممه نوحممهی ظممود ونسممر حممه ایممن

ویوردد که افراد در رواح شان حا خکدخگر انعطا پغیرتر حاشمند (سریوسمتاو و آنگلمو)2662 ،2

حنممابراین وی خ م

ظمموشبینممی ،خعنممی انعطمما پممغیری ،وممیتوانممد حممه ت ةیممر و اصممالح حاورهممای

یوضةن ،حه وسةلهی شناسایی و اصالح عقاخد تةرونطقی و حدبینانه در وورد ههسمر کهم
کنممد ،کممه در نتةسممه افممزاخش تعاو م هممای سممودوند حمما ههسممر و در نهاخ م
طممو نی وممدت و رضمماخ

حممه افممزاخش رواح م

حصممشتممر بممین یوضممةن ونسممر وممیشممود (سریوسممتاو و آنگلممو.)2662 ،

خکممی دخگممر اػ خافتممههممای پممژوهش حاضممر ایممن بممود کممه بممین تهایی خممافتگی «ووقعة م
رضاخ

ػناشویی راحطه وثب

وممن» و

وضود دارد ،این نتةسه حا خافتمههمای پلمگ ( )2661و لةپیم

( ،)2661ههصمموان اس م  .افممراد تهاییخافتممه اػ طةممف وسممتردهای اػ صممهةهة

3

عمماطفی در

رواح حا ههسر و دخگران برظوردارند ،حدون اخنکه نةاػ حمه فمدا کمردن ظودشمان داشمته حاشمند
(بمموجن ،3271 ،حممه نق م اػ لةپی م  .)2661 ،افممرادی کممه تهایی خممافتگی حمما یی دارنممد ،نگممرش
وثبتی در وورد رواح ظود حما ههسرشمان و دخگمران دارنمد ،و ایمن اومر ونسمر حمه افمزاخش سمطح
رضمماخ

ػناشممویی آنهمما و ههسرانشممان وممیوممردد .افممراد حمما تهایی خممافتگی حمما اػ هةسممانهممای

ظود آ واهی دارند و قادر حه تشصةر و اریخابی وتفکرانمه ووقعةم

ظمود و دخگمران هسمتند.

این افراد توانایی رشد «ون وستق » در رواح صهةهانه دارند و وی توانند در رواحم عهةمق و
ػناشممویی ،آراوممش و راحتممی ظممود را حفممد کننممد و اػ اوتممزاح و وسمملش عمماطفی بممرای تعممدی
ت ممنشه ممای درون ممی ظ ممود اضتن مماب کننمممد (اس ممکورن و دنمممدی ،2665 ،ح ممه نقممم اػ تةهممموری
آسمممفةشی .)3123 ،نت مماخذ پ ممژوهش حاض ممر نش ممان داد کم مه ب ممین سمممب
رضمماخ

ػناشممویی راحطممه وثب م

دلبسمممتگی اخهمممن و

وضممود دارد ،خافتممههممای کممارداتزک ( ،)2662حممانم ( )2665و
1. Kevin, C. M. L.
2. Angelo. K. M.
3. Lippitt, D. N.
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یکننمممد .برظمممورداری اػ سممممب
کممماب ،داو خمممال و برادبممموری  )2663( 1ایم من خافتمممه را تأییم مد وم م 
دلبستگی اخهن ،ونسر حه این ویشود که افراد نگرشی توأم حا ههدلی نسب
هن نسب

حه ارتباط نزدخ

حه بیگانگمان و

حا اطرافةان پیمدا کننمد .ایمن نگمرش اػ طریمق انگةمزشهمای نموع

دوسممتانه و نممه اػ طریممق انگةممزشهممای ظودظواهانممه کممه هممد  شممان کمماهش اسممترسهمما و
ویآخد .ههشنةن دلبستگی اخهن وهکن اس

فشارهای فرد اس  ،حدس

حاعا افمزاخش

حها وردد (ضانسون و وخفن ،2661 ،3ترضهه :بهراومی،
حم ههدلی و نوعدوستی 2در بین یو 
ههکمماران .)3111 ،خافتممه دخگممر ایممن پممژوهش ایممن اسم
ظوشبینی راحطهی وثب


کممه بممین سممب

دلبسممتگی اخهممن و

وعمدنیپمور و

وعنادار وضود دارد ،این خافته حا نتاخذ پژوهشهای

ههکاران ( )3126و بو )2636( 4ههسو ویحاشمد .دلبسمتگی اخهمن حما احسماس وثبم
حممه ظممود ،انسممسام ظممود و ظممودنظهی در ارتبمماط اس م
 .)3112افممرادی کممه سممب

داشمتن

(ضانسممون ،2665 ،ترضهممه :حسممةنی،

دلبسممتگی آنهمما اخهممن اسم  ،احسمماسهممای ونفممی را حممه روشممی

ساػنده وهار ویکنند ،تعهد و رضاخ

در رواح آنها حا ههسر و دخگران حه طشن ومیظمورد؛

و نه تنها اػ ظود حلکه اػ دخگران نةز تصور وثبتی دارند (آندروود .)2661 ،5بر طبمق خافتمههمای
وةلممر و نممورات ،3222( 6حممه نقم اػ همماخنونن ،راخکممونن ،ضمماروخنن و اسممترنبر  )2665 ،7افممرادی
کممه سممب

دلبسممتگیشممان اخهممن اسم

دارنممد ،رو خممدادهای وثب م

در وقاخسممه حمما کسممانی کممه سممب

بیشممتری را حممه خمماد وممیآورنممد و در نتةسممه اػ ظمموشبینممی حمما تری

برظوردارند .ههشنةن وشاهده شد که بین ووقعة
دارد .ایممن وونممه وممیتمموان وف م
برظوردارند ،وسجولة

دلبسممتگی نممااخهن

ون و ظوشبینی راحطهی وثب

افممرادی کممه اػ سممطح تهایی خممافتگی و ووقعة م

وضمود

وممن حمما یی

اعهال ظود را برعهده ویوةرنمد ،عقاخمد وشمصر و وعةنمی دارنمد ،و

دارای کنترل شصصمی هسمتند .حمه نظمر ومیرسمد کمه ایمن نموع رفتارهما شمبةه حمه الگموی ومورد
1. Cobb, R. J. Davila, J., & Bradbary, T. N.
2. altruism.
3. Wiffen, V. A.
4. Boo, J. N.
5. Underwood, H.
6. Miller, J. B., & Noirot, M.
7. Heinonen, K., Raikkonen, K., Jarvinen, L. K., & Strenberg, T.
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استفادهی افراد ظوشبین اس  ،کمه فکمر ومیکننمد رو خمدادهای وثبم


توسم تصمهةنهما و

اقدامهای آنها انسام ویشود (آبراوسون ،سلةگهن و تةسدل ،3271 ،1حمه نقم اػ سماهةن،

نممالبون ،وطلممر و برسممة  .)2636 ،2عممالوهبممراین ،خافتممههمما نشممان داد کممه ظمموشبینممی یوحهمما
وة ممانسی ب ممین سمممب

دلبسمممتگی اخه ممن و رض مماخ

ػناش ممویی اسم م  .اف ممرادی کمممه سمممب

دلبسممتگی آنهمما اخهممن اس م  ،اػ ظمموشبینممی یوضممی حمما تری نسممب

حممه افممرادی کممه سممب

دلبسممتگی آنهمما نممااخهن اس م  ،برظوردارنممد؛ حممدین وعنممی کممه آنهمما عممالوه بممر اخنکممه تصممور
وثبتی اػ ظود دارنمد ،تصمویر وثبتمی اػ دخگمران نةمز دارنمد (کلمو و ،2666 ،3ترضهمه ظانسمانی و
رونقممی )3117 ،حمما توضممه حممه وفتممه وممغکور وممیتمموان اظهممار کممرد افممراد اخهممن کممه اػ ظمموشبینممی
یوضی حا تری برظوردارند و اػ آنسایی که آنها تصور وثبتی اػ دخگران اػ ضهلمه ههسمر ظمود
دارند ،اػ رضاخ

ػناشویی حا یی نةز بهمرهونمد هسمتند .ههشنمةن شمواهدی وضمود دارد کمه

نشان ویدهد افراد ظوشبین حه طور کلی نسب

حه افمراد حمدبین رواحم بهتمری دارنمد (کمارور

و ههکماران .)2636 ،در حممال حاضممر ،وحققمان ،ظمموشبینممی را حممه عنموان خم

ونبممع وفةممد در

رواح بین فردی قلهداد وی کنند (اسد و ههکاران .)2667 ،اػ آنسایی که رواحم بمینفمردی
وممؤثر خ م

عاو م وهممن در رواح م ػناشممویی و در پممی آن رضمماخ

وحسمموب وممیشممود ،حنممابراین افممراد دارای سمممب
رضمماخ

ػناشممویی در بممین یوحهمما نةممز

دلبسمممتگی اخهممن و ظمموشبمممین اػ سمممطح

ػناشممویی حمما یی برظوردارنممد .در نهاخم  ،نتةسممه ایممن پممژوهش نشممان داد کممه وت ةممر

ظوشبینی یوحها ،وت ةر وةمانسی بمین ووقعةم


ومن و رضماخ

ایمممن خافتمممه و ممیت مموان وفم م  ،اف ممراد ظ مموشب ممین نسمممب

ػناشمویی اسم  .در تبةمین

حمممه اف ممراد حمممدبین رواحممم ػناشمممویی

حصشتری را تسرحه ویکنند (سریوستاو و ههکاران .)2660 ،ههشنةن افمرادی کمه اػ

رضاخ 
سممطح تهایی خممافتگی و ووقعة م

وممن حمما یی برظوردارنممد ،اػ آنسممایی کممه وممیتواننمممد ادراک

وشصر شده ظموبی اػ ظمود حمه عنموان خم

شمصر داشمته حاشمند ،اػ بمودن در خم

راحطمه
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صهةهی احساس راحتی ویکنند (بموجن ،3221 ،حمه نقم اػ حمه نقم اػ سماهةن و ههکماران،
 .)2636حا توضه حه این ووضوع کمه رواحم رضماخ حصمش و صمهةهی خم

عاوم حسمةار وهمن و

تممأثةروممغار در راحطممه بممین یوحهمما وحسمموب وممیشممود ،حنممابراین افممرادی کممه اػ ووقعة م
ظمموشبینممی یوضممی حمما تری برظوردارنممد ،در نتةسممه رضمماخ
تحقةق ممات نش ممان داده اسم م

وممن و

ػناشممویی حمما تری نةممز دارنممد.

یوحه ممایی کمممه اػ س ممطح تهایی خ ممافتگی پ ممایینی برظوردارنمممد،

پرخشانی ػناشویی بیشتری را تسرحه ویکنند (اسکورن.)2666 ،
وحدودخ

عهده وطالعه حاضر ایمن اسم

یوحهما (ػن و
کمه نهونمه آوماری ایمن پمژوهش 

شوهر) نبودند ،حلکه هر ػن و وردی ضداوانه وورد بررسی قرار ورفتند .عالوهبر ایمن ،پمژوهش
تفاوتهای ضنسةتی بین شرک

حاضر حه

کنندهها توضمه ننهموده اسم  .در اخنسما توصمةه

وی شود ظوشبینی یوضی ،که ساػه ضدخدی در ادبیمات روانشناسمی و وشماوره ظمانواده در
ایممران اسمم  ،حمما وت ةرهممای دخگممر اػ ضهلمممه ظممانواده اصمملی ،کةفةمم

ػناشمممویی ،ظةانممم

ػناشویی و تهای حه طالق و تةره وورد بررسی قرار وةرد .ههشنةن ،پیشنهاد ویشود کمه در
پممژوهشهممای آتممی ،حممه تفمماوتهممای ضنسممةتی و نهونممههممای یوضممی (ػن و شمموهر) در راحطممه حمما
وت ةرهای این پژوهش توضه شود.
وناجع

� اظالقی ،ا .)3126( .عواو ظوشبصتی در ظانواده اػ نظر قرآن و رواخات .واهناوه پیام ػن.5-2 ،216 ،

� اسممکةان ،پ؛ ثنممایی عا کممر ،ب و نمموابی نممژاد ،ش .)3117( .بررسممی تممأثةر سمماخکودرام (روان نهاخشممگری) بممر افممزاخش

تهایی خممافتگی فممرد اػ ظممانواده اصمملی در دانممش آومموػان دظتممر دبیرسممتانی ونطقممه  1تهممران .تمماػههمما و پممژوهشهممای

وشاوره.2-22 ،32 ،1 ،

� تةهمموری آسممفةشی ،علممی؛ تالوعلممی لواسممانی ،وسممعود و حصشمماخش ،علةرضمما .)3123( .راحطممه بممین سممب هممای
دلبستگی و ظود وتهایزساػی حا رضاخ

.553

ػناشویی در بین دانشمسوخان .فصملناوه ظمانوادهپژوهمی-501 ،12 ،1 ،

یوحدروانی هةسان وحور .ترضهه :بیتا حسةنی ( .)3112تهران :انتشارات ضنگ .
� ضانسون ،س .ام .)2665( .

� ضانسون ،س .ام و وخفن ،و .ای .)2661( .فراخندهای دلبستگی در یوح دروانی و ظانواده درومانی .ترضهمه :فاطهمه
بهراوممی ،عممغری اعتهممادی ،سممعةده حطالنممی ،رونمماک عشممقی؛ وهنمماػ ضوکممار؛ وحهممد وسممعود دخار خممان؛  ....و پرخسمما
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نةلفروشان صالحی ( .)3111تهران :نشر دانژه.

� حسةنی بیرضندی ،سةدوهدی ( .)3177وشاوره و اػدواح در ظانواده .طاپ اول ،تهران ،انتشارات آوای نور.
� رضبی ،غ .)3111( .ساظتار عاولی وقةاس رضاخ

ػناشویی در کارکنان وتأه دانشمگاه شمهةد طهمران .وسلمه

روان زشکی و روانشناسی حالةنی ایران.113-111 ،5 ،31 ،

� رضبی ،غ .بررسی پاخایی و روایی وقةاس ظوش بینی یوح ها .طاپ نشده.

� رضبممی ،غ و بهلممول ،ن .)3110( .سممنسش پاخممایی و روایممی وقةمماس عممزت نفممم روػنبممر دانشممسوخان سممال اول
دانشگاه شهةد طهران اهواػ .پژوهشهای تربیتی و روانشناظتی.11-51 ،)1( 2 ،2 ،

� رضاػاده ،م .)3113( .راحطه سب های دلبسمتگی و وهارتهمای ارتبماطی حما ههسماػی ػناشمویی در دانشمسوخان.
رساله دکتری روانشناسی ،دانشگاه تربی

ودرس تهران.

� عة ممدی ،ر و ظانس ممانی ،ػ .)3111( .بررس ممی رض مماخ

ػناش ممویی در س ممب ه ممای وصتل ممف دلبس ممتگی .فص مملناوه

علهی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،سال اول 2 ،و .371 -263 ،1

 −کلممو و ،ک .) 2666 ( .دلبسممتگی بیروسممال و یوح دروممانی .ترضهممه :یخنممب ظانسممانی و سممةهةن رونقممی ( .) 3117
تبریز ،انتشارات فروػش.

� کوری ،ح .)2661 ( .نظرخه و کارحس
ارسباران.

وشاوره و روان دروانی .ترضهمه :خحةمی سمةد وحهمدی (  .)3112تهمران :نشمر

� ولممدنبر  ،ا و ولممدنبر  ،ه .)2661( .ظممانواده دروممانی .ترضهممه حهةدرضمما حسممةن شمماهی برواتممی؛ سممةاو
حندی؛ الهام ارضهند ( ،)3111تهران ،انتشارات روان.

نقممش

� وممان ،پممرخن اس .)2665( .وقدوممه ای بممر آوممار ( .)3122ترضهممه :تالورضمما رضبممی .انتشممارات دانشممگاه آػاد اسممالوی
واحد وسسد سلةهان ،طاپ اول.

� وع ممدنی پ ممور ،ک؛ رنسب ممر ،؛ کاکون ممد ،ع و ثن ممایی عا ک ممر ،ب .)3126( .راحط ممه س ممب

دلبس ممتگی ح مما ظوش ممبةنی و

احساس تنهایی در دانش آووػان  2-32سال شهر کرح .روانشناسی سالو . 21-336 ،3 ،3 ،

ولکوتیظواه ،ا .)3126( .وعناشناسی «وةثاق تلةد» در پیهان ههسری و بررسی وؤلفههای حنةمادین وفماداری حمه

�
آن .وطالعات اسالوی :فقه و اصول.311-315 ،52 ،

�

وردانمی حهولمه ،م و حةمدر ی ،ه .)3112 ( .ارتبماط ظوشمبةنی و سمب های دلبسمتگی حما رضماخ

کارکنان بیهارستان .وسله دانشکده پرستار ی و واوایی ارووةه.50-12 ،3 ،1 ،

ػناشمویی در

� هاروی ،م .)2667( .یوح دروانی .ترضهه :ظمداحصش احهمدی ،ػهمرا اظموی و علمی اکبمر رحةهمی ( . )3111تهمران:
انتشارات دانژه.
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