
گری تمایزیافتگی دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی رابطه سبک
گناه در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز  خود و احساس 
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هدددای دلبسدددتیی بدددا تعهدددد زناشدددوی  بدددا سدددبکحاضدددر بررسدددی رابطددده  هددددپ پدددژوهش: هیییرف
 رو  خود و احساس گناه در دانشجویان زن وتأهل شدهر اهدواز بدود. گری تهایزیافتییویانجی

نفدددر از  111کننددددگان در ایدددن پدددژوهش شدددرکت، ایدددن وطالعددده یدددک پدددژوهش ههبسدددتیی بدددود
گیددری دردسددترس انتخدداب شدددند. دانشددجویان زن وتأهددل شددهر اهددواز بودنددد کدده بدده روش نهوندده

 تعهد پرسشناوه(، BSQهای رفتاری ) شیوهارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشناوه ابز

گددداهو  (، DSIپرسشدددناوه تهایزیدددافتیی خدددود )(، MCQزناشدددوی  )  پرسشدددناوه عاطفددده خودآ
بودند. ارزیاب  الیوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیدل وسدیر انجدام گرفدت. جهدت آزودون 

وسدیر  10نتایج نشان داد که از  ها یاهتهروابط غیروستقین از روش بوت استراپ استفاده شد. 
(، سدبک دلبسدتیی 0p=/115وستقین چهار وسیر سدبک دلبسدتیی ایهدن بدا تهایزیدافتیی خدود )

( و 0p=/156(، احسدددداس گندددداه بددددا تعهددددد اخال ددددی )p=512/0احسدددداس گندددداه )ندددداایهن بددددا 
( وعنادار نشد. ههچنین نتدایج نشدان داد کده p=522/0تهایزیافتیی خود با تعهد ساختاری )

گدری های دلبستیی )ایهن، نداایهن( و تعهدد زناشدوی  بدا ویدانجیههه اثرات غیروستقین سبک
از سدوی دییدر اثدرات غیروسدتقین (. p=661/0شددند )خدود و احسداس گنداه وعنادارتهایزیافتیی

( و اثددرات p=115/0گددری احسدداس گندداه )سددبک دلبسددتیی ایهددن و تعهددد اخال ددی بددا ویددانجی
( بددددا تعهددددد سدددداختاری بدددددا p=111/0( و نددددداایهن )p=111/0غیروسددددتقین دلبسددددتیی ایهددددن )

ثیرگدذاری بدر أبدا تسدبک دلبسدتیی  گییری نتیجیه. خود وعندادار نشددندگری تهایزیافتییویانجی
 گذارد. ثیر ویأتهایز خود و احساس گناه بر تعهد زناشوی  ت
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 مقدمه
کیفیمم  و ثبممات کننممدهبینممیتممرین و پاخممدارترین عاومم  پممیشقمموی، 1تعهممد ػناشممویی  ی 
کرخهیممان؛ 2662، 2ووسممکو) ی ػناشممویی اسمم راحطممه (. 3126، کرخهممی و بههنممی، حممه نقمم  اػ 

5اظالقمی تعهمد، 4تعهمد شصصمی حعمد سمه شماو  را ػناشمویی تعهمد، 3ضانسمون
 تعهمد و 

 یبمرا فمرد و تهایم  عالقمه وعنمی حمه، شصصمی تعهمد(. 2661، 7راویمرػ) دانمدومی6یسماظتار
 حمه نسمب  فمرد یهما تلقی یکننمده ومنعک  ایمن تعهمد. اسم  ػناشمویی یراحطمه تمداوم

، آرون) اسم  فمرد هوخم  یراحطه بمرا اههی  ویزان طور ههین و اشراحطه و شرخک ػندگی
 اظالقمی تعهمد، ػناشویی دخگر تعهد حعد(. 2661، حه نق  اػ راویرػ؛ 3222، 8آرون و اسهولنی

 و هماارػش. اسم  راحطمه اداومه حمه فمرد تعهمد احسماس ویمزان ی دهنمدهنشمان کمه اسم 
 قرار اظالقی تعهد وحورخ  بر، راحطه در رفتار صحیح وسیر یدرحاره فرد حنیادین یحاورها

 فمرد کمه ایمن وعناسم  حمه یسماظتار تعهمد(. 2633، 9آنمگ و سمرخ ، کرخمک، نلسمون) دارد

کمارن) حهانمد حماقی راحطمه در حاخمد عواوم  ظمارضی دلیم  حمه کنمدومی احسماس ، 10تانمگ و 
2631  .) 
کممه طممه عممواولی در تعهممد ػناشممویی دظیمم  هسممتند؟  اػ ضهلممه  سممثال وهممن ایممن اسمم  

تممموان حمممه وتغیرهمممای ظمممانوادگی و عواوممم  ومممثثر در تعیمممین ویمممزان تعهمممد ػناشمممویی افمممراد ومممی
کردویژگی تعهمد ػناشمویی سمبک  کننمده خکمی اػ  عواوم  وهمن تعیمین. های فردی افراد اشاره 

 ومادر و ککمود بین که اس  یپاخدار نسبتا   هیسانی پیوند دلبستگی. حاشددلبستگی وی

، 11اولمدػ و فلمدون، پاپالیما) شمودومی اخسماد ها اس آن حا ونظن که نوػاد در تعاو  یافراد خا
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های فردی در سبک دلبستگی ناشی اػ تسمارب افمراد در تفاوت، براساس این نظرخه(. 3226
 شممودفرػنممد و وراقبممان اولیممه شممروا وممیرواحممط نزدخممک قبلممی اسمم  و حمما رواحممط دلبسممتگی بممین 

 دلبسممتگی یدارا بزرگسممالن، ی دلبسممتگیبراسمماس نظرخممه(. 2636، 1وکالینسممر و شممیور)

2اخهمن
 اػ وثبتمی کدر و ظمود حمه نسمب  وثبم  حم  خمک کمه هسمتند یافمراد آن دسمته 

کمالهون، نمورون، کمان) دارنمد دخگران  داشمتن حمه گمراخش بزرگسمالن ایمن(. 2661، 3ولبمورن و 

 اسمتقالل حما هن و تعل  حا هن افراد این، دارند و ههسرشان ظودشان اػ وثب  یهادخدگاه

افمراد (. 2661، 4بوسمشهن و کیونسم ، کنماپ، دالمدر، بوگمارتز) کننمدومی راحتمی احسماس
افممراد دارای دلبسممتگی  -3شمموند: حممه دو دسممته تقسممین وممی 5دارای سممبک دلبسممتگی نممااخهن

 دلبسممتگی سممبک یدارا بزرگسممالن. 7افممراد دارای دلبسممتگی اضممطرابی -2 6اضتنممابی

، سممبک ایممن یدارا افممراد و بیننممدوممی ظودحسممنده صممورت حممه را ظودشممان، اضتنممابی
 و تهایم  ندارنمد نزدخمک رواحمط حمه ینیاػ که کنندوی ادعا و کنندوی را انکار یپغیرآسیب

پمژوهش (؛ 2661، 8لیورسماخد و حاروکالوحی، بر، پترػ، ویردن) دارند اػ صهیهی  اضتناب حه
کمه آنمان  حنمابراین، دارنمد تردخمد شمانرووانتیمک رواحمط در یگمغارسمرواخه یبمرا نشمان داده 

 سمبک یدارا بزرگسمالن(. 3222، 9شمور و وورگمان) هسمتند دارا را تعهمد تمرین سمطحپمایین

آنهما . دارنمد ظودشمان ومورد در وثبتمی کهتمر دخمدگاه داشمتن حمه گمراخش دلبستگی اضطرابی
فقمدان  یبمرا را ظودشمان و دارنمد شمک ههسر خک عنوان حه ظودشان ارػش وورد در اغلب
، حنمد، طمن، پژوهش هو(. 2661، ههکاران و بوگارتز) کنندسرػنش وی ههسرشان یگرپاسز
کممه دلبسممتگی اضتنممابی و دلبسممتگی اضممطرابی (، 2632) 10طممن و فرخممدون، همموی نشممان داد 
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کمه اثمر (، 2633) 1ههشنمین پمی  و ػاپمال. حما تعهمد شصصمی داردی ونفمی راحطه نشمان دادنمد 
، پژوهش اسمتانلی. قاب  توضهی اػ تعاو  بین سبک دلبستگی اضتنابی و تعهد وضود  دارد

کمه تعهمد ومی(، 2636) 2رهونر و وختون توانمد دلبسمتگی عاشمقانه اخهمن را افمزاخش نیز نشان داد 
گمممر طمممه دلبسمممتگی د(، 2662) 3تمممرن و سیهپسمممون. دهمممد کمممه ا ر پمممژوهش ظمممود نشمممان دادنمممد 

کنش نشمان دادن سماػنده حمه حمواد  تهدخمدآویز اضطرابی وی تواند وانع اػ تهای  وردم حه وا
تمر در رواحمط وهکمن اسم  حعنموان خمک سمپر در برابمر اثمرات ونفمی اوا تعهد هر طه بمیش، شود

کاهش احساسمات طمرد کند وث   افمزاخش احساسمات ، وربوی حه دلبستگی نااخهن ظدو  
 .  پغیرش
کممه نقممش وممثثری در تعهممد ػناشممویی دارد  گمماهعاطفممه، اػ ضهلممه عواومم  فممردی   4ی ظودآ

گنمماه گنمماه زیرحنممای حسممیاری اػ ، براسمماس حسممیاری اػ تحقیقممات. اسمم  5احسمماس  احسمماس 
گممماه، همممای روانمممی اسممم  و آػاردهنمممدهآسمممیب خاحانمممه) ظودآ کمممه حممما ( ظودارز و اظالقمممی اسممم  
که در خک ػوینه اشتباه خا، تصلف  شموندفراظوانمده ومی، دهمد وی ی بین فردی ردشکستی 

نشممان داد (، 2632) 7پممژوهش هارتسممن و شممرون(. 3112، حممه نقمم  اػ نظممری؛ 3221، 6تممانگنی)
کممه ػنممان در وممورد اتفاقممات کهتممری درگیممر تعهممدات ظممود وممی، ػوممانی  گنمماه  شمموند احسمماس 

گونممهکردنممد و در وقابمم  وقتممی سممناریوهای طیممده شممده وممی کممه تعهممدات آنحممه  همما را ای بممود 
گنماه بمیشانگیصم  آنبرنهی  8ویکمولنکر و هیرشمبرگر، فلمورین. کردنمدتمری ومیهما احسماس 

کنتمرل وحشم  عهم  ومی(، 2662) که تعهد ػناشویی حعنموان خمک وکانیسمن  ، کنمدوعتقدند 
کممه تفکممر در وممورد تعهممد روانتیممک حاعممث تممأثیر اظممالق و قضمماوت هممای اضتهمماعی طمموری 

کاهش تفکمر در ومورد تعهمد روانتیمک حاعمث افمزاخش شود و فرد وضدان راح یو تری دارد و 
گناه وی  .  شودنگرانی و فشار روحی و در نتیسه افزاخش احساس 
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ویمزان توانمایی در واقمع ، ظمودتهایزخمافتگی. اسم  1عاو  فردی دخگر تهایزخمافتگی ظمود 
دهممد افممراد دخگممران را نشممان وممیفممرد در تفکیممک فرآخنممدهای عقلممی و احساسممی ظمموخش اػ 

کمه در حسمیاری اػ افمراد ونسمر حمه بمروػ توانند در ووقعیم تهایزخافته وی همای شمدخدا  عماطفی 
گرفتن تصمهیهات نافرضمام ومی  کنتمرل ظمود را اػ دسم  ندهنمد، شمودرفتارهای غیرارادی و 

 و ػن. کنمدومی بررسمی اػدواح در را صمهیهی  و دوسموخه پمغیرش یهماحنیمان، تهمایزظود
 انتظمار کننمدومی اػدواح کمه ػومانی، حاشمند داشمته خمافتگی پمایینی تهمایز سمطح کمه یومرد

(. 3271، 2بموجن) حاشمند داشمته شمدن خکمی و صمهیهی  یبمرا وحمدود رود ظرفیتمیومی
کمنش کمه همایینشمان داد زوح(، 2666) 3پمژوهش اسمکورن 4عماطفی یپمغیروا

 گریمز، کهتمر 

5عاطفی
6آویصتگیهن  و کهتر 

 دفماا ظمود عقاخمد اػ قادرنمد و دارنمد دخگمرحا خک  یوحدود 

 و ومثونی، ههشنمین. کننمدرا تسرحمه ومی ػناشمویی رضماخ  و تعهمد اػ یحمالتر ویزان، کنند
 ایمن حمه وشماحه طمور حمه ظمود یهماپمژوهش در نیمز(، 1387) ولمدظانی و( 3122) علیصمانی

ػنمدگی  در برظوردارنمد حمالیی تهایزخمافتگی سمطح اػ کمه هماییزوح کمه رسمیدند نتیسمه
 .  دارند یحالتر ػناشویی تعهد آن تبع حه و تربیش یساػگار ػناشویی
کممه بممین سممبکپممژوهش  گنمماه راحطممه همما بیممانگر ایممن هسممتند  هممای دلبسممتگی و احسمماس 

کمممه ظودشممممان را نشمممان داد (، 2635) 7پمممژوهش وممممورخ  و ههکممماران. وضمممود دارد کودکممممانی 
کودکان دلبستهدر وقاخسه ، دانستنددلبسته نهی گنماه ، حا  سطوح حمالتری اػ انمواا ناسماػگار 

کبمما  و اخهاوممگ لممو پممژوهش. نشممان دادنممد اػ ظممود نشممان داد حمما افممزاخش سممبک (، 2636) 8ا
کمماهش وممی، دلبسممتگی اخهممن گنمماه  کبمما  و اخهاوممگ لممو) خاحممداحسمماس  پممژوهش (. 2636، ا

 یدلبسمتگ کسمب یدارا افمراد هکم دانشمسو نشمان داد ػنمان در( 2663) 9رتکلیشم و دونخها
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سمطوح  یاضتنماب اضمطرابی و یدلبسمتگ کسمب یدارا و افمراد تمرنییپما گناه احساس، هنخا
، ههشنمین(. 2663، رتکلیشم هاخمدون و و) نمدخنهایوم گمزارش را گنماه احسماس اػ یحمالتر

که فقمط  11ای شاو  حا نهونه( 2663) 1پژوهش سیهون و شیلکرت  20ػن ػندانی نشان داد 
دارای سبک دلبستگی اخهمن و حقیمه دارای سمبک دلبسمتگی نمااخهن هسمتند و  ها  درصد آن

گناه را نشان وی که افراد نااخهن سطوح حالتری اػ احساس   .دهندحه این نتیسه رسیدند 

کمممه بمممین سمممبکپمممژوهش، عمممالوه بمممر ایمممن  همممای دلبسمممتگی و هممما بیمممانگر ایمممن هسمممتند 
کرخهمممی، در ههمممین راسمممتا. تهایزخمممافتگی راحطمممه وضمممود دارد  2ػکیمممی و علیصمممانی، پمممژوهش 

کممه افممراد دارای سممبک دلبسممتگی اخهممن اػ سممطح حممالیی اػ تهایزخممافتگی (، 2635) نشممان داد 
. ی ونفممی داردظممود برظوردارنممد و سممبک دلبسممتگی اضتنممابی حمما تهایزخممافتگی ظممود راحطممه

کممه دارای سممطوح حممال(، 2660) 3پممژوهش تمموربر  و لیممورػ، ههشنممین یی اػ نشممان داد افممرادی 
عمالوه . تری اػ ظمود تهمایزی و صمهیهی  نشمان دادنمددلبستگی نااخهن بودند سطوح پایین

کمموپر، بممر ایممن گروتوانمم  و  گیممب ، ضرالممد فیتممز، و پممژوهش راخمم ( 3211) 4پممژوهش   5والممی و 
که سبک دلبستگی اخهن حا تهایزخافتگی راحطه(، 3221)  .  ی وثب  داردنشان دادند 

نبممودن ، همای بمین زوضممین و در نهاخم  طمالقو ضممر و ححمثعلم  حسمیاری اػ وشمکالت 
گمر طممه در سمالتعهمد نسمب  حممه ػنمدگی و خکمم کممه ایمن وشممک  ا گغشمته نیممز دخگر اسم   هممای 

کهمی ووضممود بموده اوما حممه تماػگی حسممن حسمیاری را حمه ظممود اظتصماب داده  اسمم  و تاحمدود 
کثمر  ووضموعات پژوهشمی بمر عل  حسیاری اػ وشکالت ػناشویی اس  تا طنمد ومدت قبم  ا

کهمی وطالعمه وتوضمه ومی کمه نبمودن وحور رضاخ  ػناشویی وتهرکز بوده اسم  اوما حما  شموخن 
تحقیقممات و . گممرددتعهممد در ػنممدگی وشممترک حاعممث عممدم رضمماخ  در ومموارد حسممیاری وممی

گرفتمه اسم  ، های حسیار اندکی روی ووضوا تعهدپژوهش طه در ایران و طه ظارح صورت 
حما توضمه حمه ، وسهموا در. اههی  پرداظتن حه این ووضوا اساسمی اسم  که این ظود بیانگر

                                           
1. Simone, R. , & Shilkret, R.  
2. Karami, J. , Zakiei, A. , & Alikhani, M.  
3. Thorberg, F. A. , & Lyvers, M.  
4. Grotevant, H. D. , & Cooper, C. R.  
5. Rice, K. G. , FitzGerald, D. P. , Whaley, T. J. , & Gibbs, C. L.  
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هد  پاسمز حمه ، تعهد ػناشویی یساػه یدرحاره ینظر یهاطارطوب و پیشین یهاخافته
 گمریویمانسیحما ، تعهد ػناشویی حا دلبستگی هایسبک راحطه علی آخا که این سوال اس 

گناه براػنده ظود ومدل پیشمنهادی در نهمودار  حاشمد؟ومی هماداده یتهایزخافتگی و احساس 
 . اس  اراجه شده 3

 
، تعهد زناشوی  با دلبست ی سبک ودل پیفنهادی رابطه عّلی. 1نهودار 

گناه گری خودبا ویانجی  تهایزیاهت ی و احساس 

 روش پژوهش
ی کلیمممهشممماو   پمممژوهش ایمممن ضاوعمممه. اسممم  طمممرح پمممژوهش حممماظر اػ نممموا ههبسمممتگی

 233. بمود 3125-3121همای شمهر اهمواػ در سمال تحصمیلی دانشمگاهدانشسوخان ػن وتأهم  
دانشمگاه آػاد ، علموم تحقیقمات احمدو، شهید طهران اهواػ نفر اػ دانشسوخان اػ بین دانشگاه

 گیری دردسممترس نممور اهممواػ حمما اسممتفاده اػ روش نهونممهاسممالوی واحممد اهممواػ و دانشممگاه پیممام
کمه اطالعمات آنکنندگان حه تهاوی شرک انتصاب شدند.  هما وحروانمه اطهینان داده شمد 

کلی ونتشر ظواهند شد  . ظواهد بود و نتاخذ فقط حه صورت 
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 گحری ابزارهای اندازه
افمراد حمه ههسمر و  یپایبنمد ویمزان این پرسشناوه(. MCQ) 1زناشوی  تعهد یپرسفناوه

(، 3227) وضمونز آداومز توسمط پرسشمناوه ایمن. کنمدومی یگیمرانداػه را آن احعاد و شاناػدواح
گون بمرای رسمیدن حمه پاخممایی و  0در ( 3227) آداومز و ضمونز. سماظته شمده اسم  گونما پمژوهش 
کردنمد 50نفر وسمرد و  157، نفر وتأه  537آن را در ، روایی پرسشناوه در . نفمر وطلقمه اضمرا 

ک  پرسشمناوه حمال و وعنمادار بمود و پاخمایی  کم  این وطالعات ههبستگی هر پرسش حا نهره 
کمممه عاوممم  اول، تعهمممد  . نتممماخذگمممزارش شمممد 12/6پرسشمممناوه   تحلیممم  عممماولی نشمممان داد 
خممان ، عاومم  دوم، تعهممد اظالقممی حمما  7/21شصصممی حمما  خممان  و  1/1درصممد وار درصممد وار

خمان  توانسمتند تعهممد ػناشمویی را تبیممین  2/1عاوم  سموم، تعهممد سماظتاری حما  درصممد اػ وار
خمممان  پاسمممزدرصمممد  5/10کننمممد. در وسهممموا ایمممن عواوممم   کننمممدگان را همممای شمممرک اػ وار

کرونبمماد حممه 3227تصهممین ػدنممد. آداوممز و ههکمماران ) ( پاخممایی ایممن احعمماد را حممه روش آلفممای 
کردنممد.  10/6و  12/6، 23/6ترتیممب بممرای هممر حعممد   در پممژوهش ػارعممی و حسممینقلیگممزارش 

کرونبماد (، 3122) خمابی آػومون. حمه دسم  آومد 16/6نیز ضرخب آلفمای  توسمط شماه  در اعتبار
روایی وحتوایی توسمط اسماتید دانشمگاه اصمفهان تاییمد و (، 3111) بهراوی و وحبی، سیاه

کرونباد  در پژوهش حاضر ضمرخب پاخمایی حما اسمتفاده اػ روش آلفمای . حدس  آود 11/6آلفای 
 26/6و  10/6، 72/6تعهد اظالقمی و تعهمد سماظتاری حمه ترتیمب  ، کرونباد برای تعهد شصصی

  .حه دس  آود
حمه ، 3222) 3توسط فمارون و وهنمر این پرسشناوه(. BSQ) 2های رهتانی شیوه  یپرسفناوه
. تممممدوین شممممده اسمممم (، 3123، غممممواحش و نکمممموجی، تشممممکر، اصممممالنی، الهممممی نقمممم  اػ اوممممان
کمه ویمزان ووافقم  آػومودنی 22های رفتاری خک ابمزار  ی شیوه پرسشناوه هما حما  سمثالی اسم  
کممه افممراد طممه سممبک دلبسممتگی وهکممن اسمم  در  وممورد همما در  هممایی اػ حالمم  وسهوعممه ایممن 

گیرنممد را نشممان وممی رواحممط عاشممقانه کممار  ایممن پرسشممناوه دارای سممه ظممرده  . دهممد ی ظممود حممه 
                                           
1. Marital Commitment Questionnaire.  
2. Behavioral Systems Questionnaire.  
2. Furman, W. , & Wehner, E. A.  



 1530 بهار، 01شهاره ، 10جلد ، پژوهشهای وشاوره ................................................................................... 130

کمه بمر ، اخهن وقیاس دلبستگی گسسته اس   دلبستگی پرخشان و ظرده وقیاس دلبستگی 
ی های دلبسمممتگ نهمممرات سمممبک. ای لیکمممرت تنظمممین شمممده اسممم درضمممه 7اسممماس طیمممف 

داری  ی وعنممیراحطممه( 3221، 1کممالرک و شمماور، برنممان) ی نزدخممک عاشممقانه حمما وقیمماس راحطممه
کرونبمماد بممرای سممبک (، 3123) الهممی و ههکمماران در پممژوهش اوممان. داشممتند ضممرخب آلفممای 

گسسمته حمه ترتیمب ، اخهن دلبستگی   71/6و  15/6، 05/6دلبسمتگی پرخشمان و دلبسمتگی 
در پمژوهش حاضمر ضمرخب پاخمایی بمرای ظمرده (. 3123، ناومان الهمی و ههکمارا) حه دسم  آومد

کرونبمماد حممه ترتیممب بممرای وقیمماس هممای پرسشممناوه سممبک دلبسممتگی حمما اسممتفاده اػ روش آلفممای 
 . حه دس  آود  11/6نااخهن و سبک دلبستگی  73/6اخهن سبک دلبستگی 
 3221ایمممن پرسشمممناوه نصسمممتین حمممار در سمممال (. DSI) 2خرررودی تهایزیررراهت یپرسفرررناوه

، 4اسکورن و اسمهی ) سثال طراحی و اضرا شد 51حا (، 3221) 3توسط اسکورن و فرخدلندر
کمنش-3. وقیماس اسم  ظرده 5و شاو  ( 2661 ای دهنمده درضمهحاػتماب، پمغیری عماطفیوا

که فرد حه وحرک وحیطی حا حساسی  بیش اػ حد خا حما  تغییمر پمغیری عماطفی پاسمز اس  
کنممار تعرخممف واضممح حمم  ظممود 5وممنوقیمماس ضاخگمماه ظممرده -2. دهممدوممی ویممزان ، کممه در 

کمه فمرد وسبمور حمه انسمام ظمال  عقاخمد ظمود اسم  ، وفاداری حه عقاخد شصصی را در ػوانی 
گریز عاطفی نشان-1. کندوشصص وی دهنده احساس تمرس اػ صمهیه  و ظرده وقیاس 

یمن ظمرده های ورتبط حا اآختن. پغیری بیش اػ حد در ارتبای حا دخگران اس احساس آسیب
-5سممرانسام . حاشممدرفتارهممای دفمماعی وممی، دهنممده تممرس اػ رواحممط صممهیهانهوقیمماس نشممان

دهنممده درگیممری در رواحممط بممیش اػ حممد عمماطفی حمما دخگممران نشممان، آویصتگممی حمما دخگممرانهممن
کلی این پرسشناوه نهرات آختن ضه  وحاسبه نهره. حاشدوی های هر خک اػ ظمرده گغاری 

کم  (، 3221) اسمکورن و ههکماران. شموندحما همن ضهمع ومی هاوقیاس ههسمانی درونمی بمرای 
گزارش دادند و روایمی صموری ایمن پرسشمناوه را نیمز تأییمد   11/6وقیاس تهایز خافتگی ظود 

                                           
1. Brennan, K. A. , Shaver, P. R. , & Clark, C. A.  
2. Differentiation of Self Inventory.  
3. Skowron, E. A. , & Friedlander, M. L.  
4. Skowron, E. A. , & Schmitt, T. A.  
5. I-position.  
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این وقیماس را حما اسمتفاده اػ تحلیم  عماولی تأییمدی ومورد بررسمی و ها روایی ساػه آن. کردند
کردنمد.  23/6پاخایی این پرسشمناوه را  (2661) اسکورن و ههکارانتأیید قرار دادند.  گمزارش 

خهمماک  حمما ایممن آػوممون را اػ طریمم   سمماػه روایممی(، 3111) یونسممی  تحلیمم  عمماولیطممرظش وار
خمان  سماػه  07/17 توانسم وورد بررسی قرار داد. در وسهوا وتغیرها ومی کم  وار درصمد اػ 

کنممد. یونسممی ) کرونبمماد ایممن آػوممون را 3111را تبیممین  کممرد.  11/6( آلفممای  ، فصمماریگممزارش 
کممه ههبسممتگی عاومم ( 3122) لطیفیممان و اعتهمماد کردنممد  کمم  بیممانگر روایممی بیممان  همما حمما نهممره 

  ی ایممن پرسشممناوه اسمم  و در روایممی ههزوممان ایممن پرسشممناوه حمما پرسشممناوه احعمماد سممالوسمماػه
 گزارش شد.  -57/6( ههبستگی این دو پرسشناوه 3272گلدبر  و هیلر ) عهووی

گاهی عاطیهپرسفناوه گاه خک ابزار ظمود سمنسی و ومداد. 1ی خودآ -آػوون عاطفه ظودآ
که  کنمد و شمراخط ػنمدگی روػومره را حمه آػومودنی اراجمه ومی( سمناریو) ووقعیم  30کاغغی اس  

هما را رتبمه فتاری ظوخش و احتهال پاسز ظود حمه آنهای هیسانی و رپاسز دهندگان پاسز
گنمماه و اشممتغال عهنممی حمما تهممام سممناریوهای ایممن آػوممون دارای آخممتن. دهنممدوممی هممای شممرم و 

گناه هستند که حعضی اػ آختن، احساس  ، های شصصی ضداساػیشاو  دفااها  در حالی 
کردن اس بی گنر ، این پرسشناوه توسط تانگنی. تفاوتی و برونی  گراوزوا  3222در سمال  2وو 

خهماک  اػ عاوم  ساظته شد . تسزخه و تحلی  اضمزای اصملی ایمن پرسشمناوه حما طمرظش وار
کممرد و بممیش اػ  گنمماه را تبیممین  56/6گنمماه پشممتیبانی  درصممد اػ اضممزای ایممن پرسشممناوه وتغیممر 

طنین روایی ههزوان این پرسشناوه حا پرسشناوه افسردگی حک، وقیماس ههمدلی نهود. هن
حدس  آود )لوختن، فمونتین و  -36/6و  10/6، 65/6تفکیک حه ترتیب ههبستگی  و وقیاس
همای وشماوره ها وورد تأییمد اسماتید رشمتهروایی صوری این آػوون، در ایران(. 2662، 3کرولین

گرفتمممه اسممم  در پمممژوهش روشمممن (. 3117، هممموون و عالقهنمممد، ثنمممایی) و روانشناسمممی قمممرار 
، ونظمور بررسممی اعتبمار سمماػه ایمن پرسشممناوهه حم( 3110) عطمری فممرد و نموری وقممدم، طسملی

گشمتاوری بممی  11/6دانشممسو  10بمر روی  GHQ-28 پرسشممناوهحما  وقیمماسایمن ن ههبسمتگی 
                                           
1. Self-Conscious Emotion Questionnaire.  
2. Tangney, J. P. , Wagner, P. , & Gramzow, R.  
3. Luyten, P. , Fontaine, J. R. , & Corveleyn.  
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 . حدس  آود

 هایافته
 وورد وطالعه ان راف وعیار و ضرایب ههبست ی ویان وتغیرهای، ویان ین. 1جدول 

انحراف  میانگین متغیر ردیف
 معیار

1 2 3 4 5 6 7 8 

        - 01/0 20/12 تعهد شصصی 1

       - 137/6 00/1 13/50 تعهد اظالقی 2

      - 750/6 167/6 17/31 27/11 تعهد ساظتاری 3

      111/6 211/6 253/6 12/20 61/317 تعهد ػناشویی 4

    - 011/6 763/6 710/6 770/6 31/0 32/27 دلبستگی اخهن 5

   - -025/6- 023/6- 101/6- 160/6- 011/6 12/31 26/51 دلبستگی نااخهن 6

7 
تهایزخافتگی 
  - 110/6 152/6 202/6 255/6 160/6- 152/6 27/32 15/313 ظود

گناه 1  - 113/6 156/6 561/6 121/6 212/6- 236/6 535/6 53/36 72/13 احساس 

         01/0p ≤ 
**   

 یواحسمته وتغیر ههبستگی ضراخب، دهدوی نشان 2 ضدول یهاخافته که گونه ههان
کثمر در وتغیرهما سمایر حما( تعهمد ػناشمویی) ودل  یدار وعنمی. اسم  بموده دار وعنمی وموارد ا

 .  آورد فراهن را تحلی  ودل یبرا لػم شری پیش ضراخب
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 اصالح شده برازندگی ودل پیفنهادی و ودلهای  شاخص. 2جدول

 هاودل
2 

df 
2 

 

Df 

GFI AGFI IFI CFI NFI RMSEA 

ودل 
 39/0 84/0 84/0 85/0 16/0 83/0 39/34 4 59/137 پیشنهادی

ودل اصالح 
 000/0 99/0 97/0 99/0 97/0 99/0 713/0 4 85/1 شده

 

کممه در ضممدول ههممان هممای وممدل پیشممنهادی اػ شمماظص، نشممان داده شممده اسمم  2گونممه 
بممر روی وممدل پیشممنهادی اصممالحاتی ، لممغا. همما برظمموردار نیسممتندوناسممبی حمما دادهبراػنممدگی 

گرف   (. 2نهودار ) صورت 

 
تعهد  با دلبست ی هایسبک ی علیرابطه: ودل اصالح شده. 2نهودار 

گناه گری خود با ویانجی، زناشوی    تهایزیاهت ی و احساس 
وممدل اصممالح شممده دواػده وسممیر کممه اػ ویممان تهممام وسممیرها در ، دهممدنشممان وممی 3نهممودار 

سمبک ، 10/6دار  هستند: ضراخب وسیر سمبک دلبسمتگی اخهمن حمه تعهمد شصصمی  وعنی
گنماه  ، 50/6 سمبک دلبسمتگی اخهمن حمه تعهمد اظالقمی، 10/6دلبستگی اخهمن حمه احسماس 
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سمممبک دلبسمممتگی نمممااخهن حمممه تعهمممد ، 06/6سممماظتاری     سمممبک دلبسمممتگی اخهمممن حمممه تعهمممد
سممبک دلبسممتگی ، -51/6گی نممااخهن حممه تعهممد اظالقممی سممبک دلبسممت، -51/6شصصممی 

، -16/6سبک دلبسمتگی نمااخهن حمه تهایزخمافتگی ظمود ، -21/6 نااخهن حه تعهد ساظتاری
گنمممماه حممممه تعهممممد شصصممممی  گنمممماه حممممه تعهممممد سمممماظتاری ، 36/6احسمممماس  ، 36/6احسمممماس 
و ( 36/6تهایزخممافتگی ظممود حممه تعهممد اظالقممی ، 31/6تهایزخممافتگی ظممود حممه تعهممد شصصممی 

طهمار وسممیر وعنممادار نیسممتند: ضممراخب وسممیر سممبک دلبسممتگی اخهممن حممه تهایزخممافتگی ظممود 
گنماه ، 332/6 گنماه حمه تعهمد اظالقمی ، -67/6سبک دلبستگی نااخهن حه احسماس  احسماس 
نتاخذ ضراخب غیروسمتقین ومدل اصمالح . 62/6تهایزخافتگی ظود حه تعهد ساظتاری، 61/6

کرو 1پهمای بموت اسمتراشمده حما اسمتفاده اػ روش و   1در ضمدول ( 2661، 3پرخشمر و هیمز) 2وما
 . نشان داده شده اس  5بوت استراپ درضدول 

 نتایج ضرایب غیروستقین بوت استراپ به نوش پریچر و هیز در ودل اصالح شده. 3جدول 

 سوگیری او  داده هرضیه
 خطای
 استانرارد

 95/0سطح ا میخاد 

 حر  ایین          حر باال
بین سبک دلبستگی اخهن و تعهد شصصی اػ راحطه -3

گناه  طری  احساس 
0491/0 0477/0 0014/0- 0272/0 0013/0     1111/0 

راحطه بین سبک دلبستگی نااخهن و تعهد شصصی اػ -2
گناه  طری  احساس 

0239/0- 0243/0- 0004/0- 0091/0 0097/0-       0449/0- 

شصصی اػ راحطه بین سبک دلبستگی اخهن و تعهد  -1
 طری  تهایزخافتگی ظود

0597/0 0600/0 0003/0 0202/0 1049/0      0252/0 

راحطه بین سبک دلبستگی نااخهن و تعهد شصصی اػ  -5
 طری  تهایزخافتگی ظود

0240/0- 0241/0- 0001/0- 0091/0 0100/0-         0469/0- 

راحطه بین سبک دلبستگی اخهن و تعهد اظالقی اػ  -1
گناهطری    احساس 

0282/0 0282/0 0001/0 0315/0 0941/0           0379/0- 

راحطه بین سبک دلبستگی نااخهن و تعهد اظالقی اػ  -0
گناه  طری  احساس 

0250/0- 0264/0- 0014/0- 0112/0 0504/0-           0078/0- 

                                           
1. Bootstrapping.  
2. Macro.  
3. Preacher, K. J. , & Hayes, A. F.  



 161 ............................................... .. . گری تهایزیافتیی خود ودلبستیی با تعهد زناشوی  با ویانجی رابطه سبک

 سوگیری او  داده هرضیه
 خطای
 استانرارد

 95/0سطح ا میخاد 

 حر  ایین          حر باال
راحطه بین سبک دلبستگی اخهن و تعهد اظالقی اػ -7

 طری  تهایزخافتگی ظود
0626/0 0628/0 0002/0 0236/0 1195/0           0241/0 

راحطه بین سبک دلبستگی نااخهن و تعهد اظالقی اػ -1
 طری  تهایزخافتگی ظود

0245/0- 0252/0- 0006/0- 0114/0 0066/0-         0521/0- 

راحطه بین سبک دلبستگی اخهن و تعهد ساظتاری اػ  -2
گناه  طری  احساس 

1043/0 1048/0 0006/0 0496/0 2216/0           0178/0 

راحطه بین سبک دلبستگی نااخهن و تعهد ساظتاری اػ  -36
گناه  طری  احساس 

0685/0- 0697/0- 0011/0- 0256/0 0269/0-           1295/0- 

راحطه بین سبک دلبستگی اخهن و تعهد ساظتاری اػ  -33
 طری  تهایزخافتگی ظود

0373/0 0380/0 0008/0 00284/0 1032/0           0090/0- 

راحطه بین سبک دلبستگی نااخهن  و تعهد ساظتاری   -32
 اػ طری  تهایزخافتگی ظود

0178/0- 0195/0- 0017/0- 0185/0 0151/0       0545/0- 

 
که در ضدول ههان گناه، شودوالحظه وی 1طور  سمبک ویانسی ارتبای بمین ، احساس 

سمممبک ، سمممبک دلبسمممتگی نمممااخهن و تعهمممد شصصمممی، شصصمممیدلبسمممتگی اخهمممن و تعهمممد 
سمممبک ، سمممبک دلبسمممتگی اخهمممن و تعهمممد سممماظتاری، دلبسمممتگی نمممااخهن و تعهمممد اظالقمممی
. بین سبک دلبستگی نااخهن و تعهد ساظتاری اس و دلبستگی اخهن و تعهد ساظتاری 

سمبک ، سمبک دلبسمتگی اخهمن و تعهمد شصصمیطور تهایز خافتگی ظود واسطه بین ههین
سمممبک ، سمممبک دلبسمممتگی اخهمممن و تعهمممد اظالقمممی، دلبسمممتگی نمممااخهن و تعهمممد شصصمممی
، اػ دخگممر سممو. شمموندعنمموان ویممانسی وحسمموب وممیدلبسممتگی نممااخهن و تعهممد اظالقممی حممه 
گنممماه واسمممطه ارتبمممای بمممین . سمممبک دلبسمممتگی اخهمممن و تعهمممد اظالقمممی نیسممم  احسممماس 

اخهن و تعهد سماظتاری  سبک دلبستگیارتبای بین  واسطه، تهایز خافتگی ظود، ههشنین
 .  نیس سبک دلبستگی نااخهن و تعهد ساظتاری و 

 گحریو نتحجه بحث
هممای دلبسممتگی حمما تعهممد ػناشممویی حمما هممد  پممژوهش حاضممر بررسممی وممدل علممی سممبک
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گنممماه و تهمممایز خمممافتگی ظمممود بمممودویمممانسی ی سمممبک  در ایمممن وطالعمممه راحطمممه. گمممری احسممماس 
ن ایمن یدر تبیم. دار شمدند گنماه وعنمی دلبستگی اخهمن حما تعهمد شصصمی اػ طریم  احسماس

گفمم  افممراد دارای سممبک دلبسممتگی اخهممن در رواحممط ظممود رضمماخ خافتممه وممی تعهممد و ، تمموان 
برنمد بمرون ، حلو) کنندتر تفسیر ویهای ههسران ظود را وثب تری را درک و پیاماعتهاد بیش
نیماػ ضمروری را افراد دارای سبک دلبستگی اخهمن در رواحمط ظمود خمک (. 2661، 1و راضسدل
انمد و حمه راحتمی ها در رواحمط ظمود پاخمدارترآن. کنند و آن طیزی ضز تعهد نیس احساس وی

تمر تعهمد کنند و این اور حمه تقوخم  همر طمه بمیشگاهی اون تکیه ویحه دخگران حه عنوان تکیه
کوحماک) انساومدها ومیآن کمه وسمجولی (. 2663، 2داولمر و  ترنمد پغیرافمراد اخهمن حمه ایمن دلیم  

گناه بیش گناه حاعث ههمدلی بمیش. تری نیز هستنددارای احساس  تمروین ، تمراین احساس 
لهممی ضممر و ، طیممرم، اورال) گممرددتممر و در نتیسممه حممال بممردن تعهممد وممینزدخکممی بممیش، رواحممط
کمه بمیافراد اخهن در ػندگی ػناشویی ظود ػومان(. 2635، 3هاووند کمنهمایی  کماری تموضهی خما 
گنمماه در آنحممه دلخلممی اػ ههسممر ظممود غافمم  وممی کننممد و خمما حنمماوممی همما اخسمماد شمموند احسمماس 
گناه ػوینهوی افمراد اخهمن . گرددها ویای برای افزاخش ویزان تعهد در آنشود و این احساس 

گنماه پغیرند و افراد وسجولی وسجولی  پغیر حاح  رفتارهای ناوناسب ظود دطار احسماس 
همممال ) اد در ػنمممدگی ػناشمممویی ظممود وتعهمممدتر هسمممتندحمممه ههممین دلیممم  ایمممن افممر. گردنمممدوممی

گناه خک پاخه و اساس وناسب برای افمراد وسمجولی (. 2631، 4وکالرک  پمغیر اسم احساس 
کبا  و ) . شمودشمان ومیهما اػ رواحمطکه حاعث افزاخش رضاخ  و تعهد آن( 2636، اخهاوگ لوا

عهمد شصصمی وضمود داری ویان سبک دلبسمتگی اخهمن حما تی وثب  وعنیراحطهههشنین 
کمممه حممما پمممژوهش حلمممو و (، 2636) اسمممتانلی و ههکممماران(، 2632) همممو و ههکمممارانهمممای داشممم  

گفممم  در تبمممین ایمممن خافتمممه ومممی. ههسمممو اسممم ( 2662) و تووممماس( 2661) ههکممماران تممموان 
که در طول سال اول ػندگی اخساد ومی کمودکی الگوهایی  شموند حمه عنموان ویژگمی پاخمداری اػ 

                                           
1. Bello, R. S. , Brandau-Brown, F. E. , & Ragsdale, J. D.  
2. Duemmler, S. L. , & Kobak, R.  
3. Overall, N. C. , Girme, Y. U. , Lemay Jr, E. P. , & Hammond, M. D.  
4. Hale, M. A. , & Clarck, D. A.  
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افمراد اومن خمک . واندخاحد و در اداوه حه شک  رواحط عاشقانه حاقی ویویحه بزرگسالی انتقال 
دخدگاه وثب  اػ ظود و ههسرشان و احساسات نسبتا  قوی نسب  حه ارػش ظود دارنمد و حمه 

شوند حنابراین در ػندگی ػناشویی ظمود نیمز وتعهدانمه راحتی در رواحط عاشقانه صهیهی وی
همما نشممان داد عممالوه بممراین خافتممه(. 2632، 1برتسممن و پرخنگمم را، ارنبممر ) نهاخنممدتممر برظممورد وممی

گنماه وضمود دارد و حما ی وثب  و وعنیراحطه داری ویان سمبک دلبسمتگی اخهمن حما احسماس 
 2اسممشیرون و خسممهن، سمموجر، لسممکال، گمماور، و لمموپز( 2635) وممورخ  و ههکمماران هممایپممژوهش

در تبیمین وثبم  شمدن . هسمو اسم ه( 2635) ناههسو  و حا نتماخذ اورال و ههکماران( 3227)
گناه ویراحطه گناه برای فرهنگ وا خمک اومر ی سبک دلبستگی اخهن و احساس  گف   توان 

گنماه خما ههمان عمغاب و . نگمر اسم وثب  و قاب  پغیرش حا دخد وثبم  در واقمع وما احسماس 
گغاشتن خا انسام ندادن حسیاری اػ تصطی کنار  نگمرخن های اظالقی ومیضدان را راهی برای 

که در غمرب حمه  گنماه حصشمی اػ . کننمدآن حمه طشمن خمک وشمک  نگماه ومیدر حالی  احسماس 
 گنماه احسماس. دهد و قاب  سمتاخش و سمتوده اسم دخنی وا را تشکی  وی-هوخ  اسالوی

 ومورد در. دارد آن را کنتمرل توانمایی فمرد کمه شمودومی ومرتبط ظماب یرفتارهما برظمی حمه

کنترلوی حاقی نصورده دس  ظود و  اس رفتار یتهرکز رو گناه احساس  شصصی واند و 

افمراد اخهمن نیمز افمرادی حما (. 3126، فمرحبصش و اسمهعیلی، ػارعمی) اسم  حمال حسمیار آن در
کمه ظمود را اػ رفتمار ضمدا ومی گمر رفتمار ناوناسمبی اػ کنترل شصصی حال هسمتند  داننمد خعنمی ا

ومورخ  ) دهنمدرا وورد سرػنش قرار ویکنند حلکه رفتار ظود ػد ظود را شهات  نهی ها سرآن
کممه در وعممر  فعمم  ناوناسممب قممرار(، 2635، و ههکمماران گیرنممد و  وممی ایممن افممراد در هنگمماوی 

کار ناشاخس  حمه عهمن گنماه ومیشمان ومیحتی فکر انسام خک  شموند و افتمد دطمار احسماس 
که حه آن عه  دسم  نزننمدههین حاعث وی سمبک ی علمی راحطمههما نشمان داد خافتمه. گردد 

گنمماه بممرای افممراد . وعنممی دار اسمم  دلبسممتگی نممااخهن حمما تعهممد شصصممی اػ طریمم  احسمماس 
ایممن افممراد . شممان وهممن اسمم وشمماهده اسممتقالل ظممود در رواحممط نزدخممک حسممیار بممرای، نممااخهن

                                           
1. Ehrenberg, M. F. , Robertson, M. , & Pringle, J.  
2. Lopez, F. G. , Gover, M. R. , Leskela, J. , Sauer, E. M. , & Schirman, L. W yssmann, J.  
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حنممابراین . ترسممندتهایمم  حممه نزدخکممی حمما دخگممران دارنممد اومما اػ صممدوه دخممدن در ایممن رواحممط وممی
(. 2662، حلممو و ههکمماران) فعمم  و انفعممالت صممهیهی حمما دخگممران دارنممدتهایمم  حممه ظممروح اػ 

کنممدارتبممای نممااخهن و انتظممارات ونفممی وممی کیفیمم  راحطممه را واؼگممون  ضممای . توانممد حممه راحتممی 
که نگرانی وزون در وورد طرد شدن حا سطوح پایین در . تمر تعهمد ههمراه اسم تعسب نیس  

کهتمممر در راحطمممه واقمممع ترکیمممب انتظمممارات ونفمممی اػ شمممرخک راحطمممه د ر افمممراد نمممااخهن حمممه تعهمممد 
طون تعهد شصصی خک تعهد ههراه حما ویم  و عالقمه (. 2662، ترن و سیهپسون) انساودوی

کنمار  کمه فمرد ظمود را اػ رواحمط صمهیهی و عاشمقانه  و تهای  حه شمصص و راحطمه اسم  ػومانی 
کیفیم ، کشد و در ظن و ترس اػ دسم  دادن شمرخک ظمود اسم وی راحطمه  وطهنما  تعهمد و 

کماهش ومی کنمد و دسم  حمه روػ حه روػ  کمه فمرد وهکمن اسم  ههسمرش را رهما  خاحمد تما ضمایی 
کمه حمه وسمیله آن افمراد پغیری نشانوسجولی . ظیان  بزنند گماهی اسم   دهنده خمک ظودآ

کنتمممرل و تنظمممین ومممی اوممما افمممراد نمممااخهن سمممطح پمممایینی اػ . کننمممداحساسمممات ونفمممی ظمممود را 
حنمابراین (. 2631، 1ومک وخلیمان  و پاترسمون، همولهبر ) اشمندحپغیری را دارا ومیوسجولی 

گنمماه در آن گنمماه در آناحسمماس  تممر حاشممد تعهممد همما پممایینهمما پممایین اسمم  و هممر طممه احسمماس 
کهتری را در ػندگی وشترک ظود دارا وی حمه طمور (. 2635، اورال و ههکاران) حاشندشصصی 

گفمم  افممراد نممااخهنکلممی وممی . وسممجولی  و حمما وضممدان ضممعیف هسممتندافممرادی بممی، تمموان 
گنمماه در آن کیفیمم  ػنممدگی حنممابراین احسمماس  همما پممایین اسمم  و بممر ههممین اسمماس اػ سممطح 

کن و تعهد ػناشویی ضمعیفی برظوردارنمد، پایین هما نشمان داد راحطمه خافتمه. رضاخ  اػ راحطه 
همای شپژوه اخهن حا تعهد شصصی وضود دارد وداری ویان سبک دلبستگی ناونفی وعنی

خمال(، 2636) اسمتانلی و ههکماران(، 2633) پی  و ػاپمالو(، 2635) ارول و ههکاران  2اسمتار و دو
در تبیین ایمن خافتمه . در ههین راستا هستند( 2661) 3اسکاطنر و وکالینسر، و شاور( 2661)

گفمم  دلبسممتگی اضممطرابی اػ طریمم  اشممتغال و نشممصوار عهنممی اضممطرابی در وممورد وممی تمموان 

                                           
1. Holmberg, D. , McWilliams, L. A. , & Patterson, A.  
2. Starr, L. R. , & Davila, J.  
3. Shaver, P. R. , Schachner, D. A. , & Mikulincer, M.  
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کممه کمماهش  طیزهممایی  وهکممن اسمم  حممه اشممتباه در راحطممه ووضممود حاشممد رضمماخ  اػ راحطممه را 
ترس اػ رها شدن و نگرانمی در ومورد ، در واقع افراد اضطرابی اغلب توسط حسادت. دهدوی

کمه ههمین احساسمات تمأثیر وسمتقیهی را در رضماخ  اػ راحطمه طرد شدن وحاصمره شمده انمد 
نارضمماختی اػ راحطممه ػوینممه ظیانمم  ػناشممویی را کممه ههممین ( 2632، هممو و ههکمماران) گممغاردوممی

کاهش تعهمد . کندفراهن وی این افراد حه دلی  داشتن طنین رفتارهایی در دراػ ودت ػوینه 
افمراد دارای سمبک دلبسمتگی (. 2635، ارول و ههکماران) کنند در ظود و دخگری را فراهن وی

 همما حممه اػدواح پممایین اسمم نممااخهن تممرس اػ وتعهممد شممدن دارنممد حممه ههممین ظمماطر پایبنممدی آن
کممه راحطممه ونفممی بممین سممبک دلبسممتگی نممااخهن و خافتممه(. 2665، 1ولممف و حتممز) همما نشممان داد 

گنمماه تأییممد نشممد هاخممدون و (، 2635) حمما پممژوهش وممورخ  و ههکمماران ایممن خافتممه. احسمماس 
( 2635) ناههسممو و حمما نتمماخذ اورال و ههکمماران( 3227) و لمموپز و ههکمماران( 2662) ههکمماران

گنماه را در افراد دارای سبک دلبستگی نااخهن اغلب سعی وی. ههسو اس  کنند احسماس 
کنند گفته وی، دخگران اخساد  گناه القایی  و ومادام سمعی در اخسماد احسماس ، شمودکه حه آن 

کممار سممعی وممیآن. گنمماه در شممرکای ظممود دارنممد کممه احسمماس تعهممد بممیشهمما حمما ایممن  ، تممرکننممد 
کنند و حاعث افزاخش احساس اونیم  در ظمود پشتیبانی و وراقب  را در  شرخک ظود اخساد 

کار حه عنوان حرحهآن. شوند هما اػ آن. کننمدای برای حف  شرخک ظود استفاده ویها اػ این 
ایمممن راه سمممعی در ومممدیرخ  تهدخمممد دارنمممد اوممما ظودشمممان وعهمممول  حمممه ایمممن احسممماس پاسمممز 

گنمماه نهممیوشصصممی نهممی کممه آن کننممد شمماخد حممه ایممندهنممد و احسمماس  همما احسمماس دلیمم  
راحطمه سمبک دلبسمتگی هما نشمان دادنمد خافتمه(. 2635، اورال و ههکماران) وسجولی  ندارند

در تبیمین ایمن خافتمه . دار هسمتنداخهن حما تعهمد شصصمی اػ طریم  تهایزخمافتگی ظمود وعنمی
گفمم  افممراد اخهممن سمماػگاری ػناشممویی حممالیی دارنممدوممی حممه راحتممی حمما دخگممران رواحممط ، تمموان 
خماد اسم  و انسمسام ظمانوادگی، شموندهما نزدخمک ومیکنند و حه آنیهانه برقرار ویصه شمان ز

 یهمماانیممحنی، افتگخممزیتها(. 2636، 2اػوممن و اتیممک) عاشمم  شممرخک ػنممدگی ظممود هسممتند

                                           
1. Wolfe, J. B. , & Betz, N. E.  
2. Özmen, O. , & Atik, G.  
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 هکم یومرد و رود ػنیوم انتظمار. نمدکیوم یبررسم اػدواح در را هخسمو دو رشیو پمغ  یهیصه
 یتمیظرف و هتمرک یسمانیه حلموغ، ػومان اػدواح در، حاشند داشته ینییپا یافتگخزیتها سطح
 ییػناشمو یهمانظمام در، وقابم  در. حاشمند داشمته شمدن خکمیو   یهیصمه یبمرا وحمدود

 یاو راحطمه رتریپمغنمروش ینقشم هکم دهنمدیوم اضماػه گرخدخکم حمه ههسمران، افتمهخزیتها
 را یهتمرک یسمانیه نشکموا و تحهم  را گرخدخکم دخمعقا تفاوت و حاشند داشته ترهانهیصه

، حما زوح ارتبمای در ییػناشمو یهماتعمار  در نییپما یافتگخمزیتها حما افمراد. ننمدک تحهم 
 دهنمدیوم نشمان یسمانیه ییضمدا اخم یسمانیه یهمانشکموا و نندکیو ضغب را اضطراب

کالیممی، فهیهممی، بیراوممی) کبممری و  حنممابراین افممراد اخهممن تهایزخافتممه نسممب  حممه افممراد (. 3123، ا
کهتممری دارنممدتهایزخممافتگی پممایین ػنممدگی ووفمم اخهممن دارای  پمم  . تممر و وشممکالت ػناشممویی 
که سطح تعهمد شصصمی آننتیسه وی نتماخذ . هما نیمز حمالتر اسم  و وتعهمدتر هسمتندگیرخن 

داری ویممان سممبک دلبسممتگی اخهممن حمما تهایزخممافتگی ظممود راحطممه وعنممیههشنممین نشممان داد 
کروممی و . وضممود نممدارد (، 2660) تمموربر  و ههکمماران(، 3121) ههکممارانایممن خافتممه حمما نتمماخذ 

گیمب ، فیتزضرالمد، و راخم ( 2665) 1اسکورن و دندی و حما نتماخذ  ههسمونما( 3221) 2والمی و 
کلممی گممر طممه سممبک در تبیممین ایممن خافتممه وممی. ههسممو اسمم ( 2633) 3تیهمما و  کممه ا گفمم   تمموان 

کممه افممرادی ناوتهممایز و درگیممر ضممو و وشممکالت عمماطفی  دلبسممتگی نممااخهن قممدرت ایممن را دارد 
ح  نشمده پمرورش دهمد اوما سمبک دلبسمتگی اخهمن حمه تنهمایی بمرای اخسماد افمرادی حما تهمایز 

کافی نیس  کمه خمک اػ لحماو نظمری ایمن ونطقمی حمه نظمر ومی. خافتگی لػم و وناسب  رسمد 
کممافی حاشممدفممرد دارای سممبک دلبسممتگی اخهممن دارای تهممایز اومما ههیشممه ایممن اوممر . خممافتگی 

ک. صادق نیس  نار سبک دلبستگی اخهن شراخط و ضو اقتصمادی و اضتهماعی نیمز حاخمد در 
کمه همر فمرد در ػنمدگی ومی گیمری و گغرانمد نیمز نقمش وههمی در شمک وناسب حاشد و وراحلی 

دلبسممتگی اخهممن حممه عنمموان تهایمم  پاخممدار بممرای حفمم  نزدخکممی و . حفمم  تهایزخممافتگی دارد

                                           
1. Skowron, E. A. , & Dendy, A. K.  
2. Rice, K. G. , FitzGerald, D. P. , Whaley, T. J. , & Gibbs, C. L.  
3. Timm, T. M. , & Keiley, M. K.  
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  ولممی تهممایز حممه وعنممای داشممتن اسمم تهمماس حمما افممراد وهممن و ظمماب در ػنممدگی تعرخممف شممده
کممردن اسمم  گانممه در خممک راحطممه و در عممین حممال راحطممه عمماطفی برقممرار  تیهمما و ) عهکممرد ضدا

هما خما در برابمر افمرادی ظماب ناوتهمایز و در افراد وهکن اس  در برظی ووقعی (. 2633، کلی
واقممممع در . وقابمممم  در شممممراخط دخگممممر و در برابممممر افممممرادی وتفمممماوت تهایزخافتممممه ظمممماهر شمممموند

تهایزخافتگی خک ویژگی در حال تغییمر اسم  و تحم  تمأثیر ووقعیم  درضمه آن حمال و پمایین 
داری ویان تهایزخافتگی ظود حما تعهمد شصصمی وضمود ههشنین راحطه وثب  وعنی. رودوی
 و اسمکورن( 3117) ولمدظانی(، 3122) علیصمانی و ومثونیهمای ایمن خافتمه حما پمژهش. دارد
گفمم  افممراد تهایزخافتممه انعطمما  پممغیرتروممی یممین ایممن خافتممهدر تب. ههسممو اسمم ( 2666) ، تمموان 

ػا و وشکالت ػناشمویی ظمود را بهتمر حم  وقاحله بهتر حا حواد  استرس، دارای تفکر وستق 
، 1کممین و ضانممگ) همما بمموده اسمم تممرین عاومم  در اػدواح آنوهممن، انتصمماب فممردی. کننممدوممی
گسمممتردهووفممم حمممه ههمممین دلیممم  در ػنمممدگی ػناشمممویی ظمممود (. 2631 ای اػ ترنمممد و اػ طیمممف 

برنمد حمدون اخنکمه ظمود را در ایمن راحطمه صهیهی  احساسی ووضود در راحطه ظود لغت ومی
کنند عمدم احتکمار ، شک، اعتهادیهای افراد ناوتهایز شاو  بیویژگی(. 2661، 2پلگ) فدا 
رسمون اند، ویلمر) نااویدی و نارضاختی ػناشمویی اسم ، سردرگهی، احساس حقارت، عه 
کیال و در نهاخم  حمه تشمکی  ( 2661، 4اسمشوارتز و ضانسمون، حماحلتزضر، حه نق  اػ ضنکینمز؛ 3و 
کمه ( 2661، حمه نقم  اػ ضنکینمز و ههکماران؛ 3211، بموجن) گمرددهای وتعدد ونسر ومیوثلث

هما نشمان دادنمد راحطمه بمین خافته. ای ضز شکستن تعهدات ووضود در راحطه ندارداین نتیسه
افمراد . دار اسم گی نااخهن حا تعهد شصصی اػ طری  تهایزخافتگی ظود وعنیسبک دلبست

کمه وهکمن اسم  پمیش ) نااخهن بمیش اػ حمد حمه نشمصوار فکمری حمدترین حالم  نتماخذ راحطمه
هما و وشمکالت ظمود اػ لحماو عماطفی این افراد تهای  حه توسعه ناراحتی. پرداػندوی( بیاخد

کردن صهیهی  و انکمار و سمرکوب نیماػهای دفاعی دارند و اػ استراتژی کن رنگ  همای برای 
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خمماد ایممن افممراد ، حممه دلیمم  ههممین تهمماخالت. پرداػنممدپاخممه ظممود بممرای نزدخکممی وممی حممه احتهممال ز
ههشنممین (. 2662، تممرن و سیهپسممون) تممر حممه راحطممه دارنممدتهایمم  وحممدودی بممرای تعهممد بممیش

ایمن . ظمود وضمود داردزخمافتگیداری ویان سبک دلبستگی نااخهن حا تهایراحطه ونفی وعنی
کلمی (، 2660) تموربر  و ههکماران(، 3121) کرومی و ههکماران(، 2633) خافته حا نتاخذ تیهما و 

افممراد دارای سممبک . ههسممو اسمم ( 3221) راخمم  و ههکمماران(، 2665) اسممکورن و ههکمماران
کنش اػ ظود نشان وی 2دلبستگی نااخهن  گیمری اػ دخگمران -3دهند: وا ب اػ اضتنما، فاصله 

کنماره ، همو و ههکماران) گیمری اػ بیمان احساسمات ظمود حمه دخگمریرواحط عاطفی صمهیهی و 
کنارگغاشته شدن دارند و بیش -2(. 2632 هما را حما ایمن تر ػوماناحساس ترس اػ طرد شدن و 

هممای و اػ طممر  دخگممر اػ شمماظص( 2635، ارول و ههکمماران) گغرانممداحساسممات ونفممی وممی
کمرد: دارای تهایز پایین ویتهایزنیافتگی خا افراد  اضمطراب حمال  -3توان حه دو شاظص اشاره 

کلممی) تممر در رواحممطگیممری عمماطفی بممیشفاصممله -2در رواحممط  نتمماخذ نشممان داد (. 2633، تیهمما و 
گنماه وعنمی . دار نبمودراحطه بین سمبک دلبسمتگی اخهمن حما تعهمد اظالقمی اػ طریم  احسماس 

خمدادهای اػ صمهیهی  ومی بزرگسالن اون حه راحتی حه سطوح حمالیی رسمند و نسمب  حمه رو
افمراد اومن توانمایی حم  تعارضمات ووضمود در خمک . وبهن ووضمود در راحطمه دخمد وثبتمی دارنمد

ها حه تعهمدات و آن(. 2633، 1پالرد و هاک، رخگ ، لوپز) حاشندراحطه را حصورت وثثر دارا وی
کنمممار ترنمممد و دخگمممران را حمممه راحتمممی حهمممای ظمممود وفمممادارقمممول و قمممرار صممماطر ونمممافع شصصمممی 

کافی رسیده. گغارندنهی کاری اػ نظر رشد اظالقی حه حلوغ  اند و در ػندگی وشمترک اهم  فمدا
ایمن . کنند و حه آن پایبندنمدها وعهول  در طول عهر ظود فقط خک حار اػدواح ویآن. هستند
دلیممم  تعهمممد حمممه ههمممین ( 2635، 2حمممانرضی و حاسمممیو) انمممدپمممغیر و حممما وضمممدانوسمممجولی ، افمممراد

کمه دارنمد . شان در سطح حالیی قمرار دارداظالقی طمون ایمن افمراد تحم  تمأثیر سمبک اخهنمی 
گناه در آن. تر اس ها بیشپغیری نیز در آنوسجولی  گر طه احساس  هما قموی و رشمدخافته ا

اس  اوا ایمن افمراد ظمود حمدون نیماػ حمه همیر احسماس عمغاب وضمدانی بمرای وتعهمد بمودن و 
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2. Banerjee, S. , & Basu, J.  
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کمه شان آوادههایو وسجولی  انسام وظاخف گنماه حعنموان وحرکمی  اند و نیاػی حه احسماس 
داری ویمان ههشنین راحطه وعنی. ها را حه عه  وادار خا اػ رفتاری اشتباه حاػگرداند ندارندآن

گناه حا تعهد اظالقی وضود نداش   هارتسمن و ههکماران هایاین خافته حا پژوهش. احساس 
افراد وتعهمد اػ نظمر اظالقمی خما وتعهمد حمه . ناههسو اس ( 2662) و ههکاران فلورین(، 2632)

کممه حمما شممرخک راحطممه ظممود داشممته انممد اػدواح در واقممع طبمم  اعتقممادات عهنممی و قممول و قممراری 
حنمممابراین وقتمممی اخنگونمممه عهممم  (. 3222، 1کممموگالین و هاسمممتن، ضانسمممون) کننمممدعهممم  ومممی

گنمماهی حممه آنهمما دسمم  نوممی گممر آنهممیکننممد دخگممر احسمماس  همما طبمم  ایممن دهممد ولممی حتممی ا
گنماه نهممیارػش کممه شموند طممون حمه ظممود حم  وممیهما نیممز عهم  نکننممد دطمار احسمماس  دهنمد 

گفتممه ضانسممون و ههکمماران کننممد زیممرا حممه  تعهممد اظالقممی حمما رضمماخ  اػ ( 3222) راحطممه را رهمما 
کننمد خما و افراد بین اخنکمه ظمود را ( 3222، ضانسون و ههکاران) ػندگی راحطه ونفی دارد فمدا 

که طمه در افمراد پ  نتیسه وی. کنندوعهول  طر  وقاب  را فدا وی، شانطر  وقاب  گیرخن 
که در واقع ظود را فمدای ارػش کننمد و طمه شمان ومیهما و قمول و قرارهمایحا تعهد اظالقی حال 

کممه پایبنممد حممه ارػش ای شممان نیسممتند طممون حممه نقطممههممایدر افممراد حمما تعهممد اظالقممی پممایین 
گناه دخده نهیرسیده که هیر رضاختی اػ ػندگی ندارند احساس  ههشنمین راحطمه . شموداند 

گنماه وعنمی در واقمع . دار بمودبین سبک دلبستگی نااخهن حا تعهد اظالقی اػ طری  احساس 
کنممد کممه در افممراد انگیممزه اخسمماد  گنمماه ایممن قممدرت را دارد  سمماوانی و ، پنممگ، الممی ) احسمماس 

کی  کمنش و عکمم و ( 2631، 2دخهوتما کنمد تمما رفتمار ظممود را افمراد نممااخهن را حمه وا العهم  وادار 
کیفی  راحطمه را تمروین حصشمند ویمو و ، اتشموری(، 2631) 3ضمارن  و سمو نتماخذ . اصالح و 

ی حاضممر راحطممه ونفممی بممین سممبک خافتممهههسممو حمما  ( 2632) و هممو و ههکمماران( 2631) 4وی
راحطممه بممین سممبک خذ ههشنممین بیممانگر نتمما. حاشممنددلبسممتگی نممااخهن و تعهممد اظالقممی وممی

افمراد اخهمن تهایزخافتمه . دلبستگی اخهمن حما تعهمد اظالقمی اػ طریم  تهایزخمافتگی ظمود اسم 

                                           
1. Johnson, M. P. , Caughlin, J. P. , & Huston, T. L.  
2. Ilies, R. , Peng, A. C. , Savani, K. , & Dimotakis, N.  
3. Jarnecke, A. M. , & South, S. C.  
4. Etcheverry, P. E. , Le, B. , WU, T. F. , & Wei, M.  
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کیفیم   نسب  حه افراد اخهن تهایزنیافته خا دارای سطوح پایین در تهایز رضاخ  ػناشمویی و 
کمه آن. ػندگی بهتری دارنمد کمه وشمکالت و حمه ایمن دلیم   کمه در هما قمادر هسمتند  تعارضماتی 

کممنش احساسممی و هیسممانی عهیمم  و حمما ػنممدگی وشممترک رد وممی دهممد را حممه راحتممی و حممدون وا
کننمد و  تمالش ومی ای حماقی کننمد همیر ححمث حم  نشمدهحف  ووقعی  وناسب ظود حم  

ایمن افمراد قادرنمد حمدون غمرق شمدن در وشمکالت و خما . نگغارند تا در آخنده دوحماره سمر حازػنمد
گرفتن اػ ش کنمار بزننمد، رخک راحطمهفاصله  هما قمدرت اداومه دادن و حنمابراین آن. وشمکالت را 

(، 3122) و علیصممانی وممثونیهممای خافتممه. تممروین خممک راحطممه اػ هممن پاشممیده را دارا هسممتند
دار بممین وثبمم  وعنممیی حاضممر راحطممه خافتممهههسممو حمما ( 2666) و اسممکورن( 3117) ولممدظانی

راحطمه بمین سمبک هما نشمان دادنمد شنمین خافتمههه. اس  تهایزخافتگی ظود و تعهد اظالقی
تعهممد حممه . دار اسمم دلبسممتگی نممااخهن حمما تعهممد اظالقممی اػ طریمم  تهایزخممافتگی ظممود وعنممی

کمه تعهمد راحطه حعنوان خک سپر در برابمر دلبسمتگی نمااخهن ظمدو  ومی کنمد و افمراد نمااخهنی 
، تمرن و سیهپسمون) شمودتری نیز در راحطه عاخدشان ومیتری دارند نتاخذ ونفی بیشضعیف
که تهایز خافته، اػ سوی دخگر(. 2662 اند حه راحتی تحم  تمأثیر ضمو عماطفی راحطمه قمرار افرادی 
هما وهکمن اسم  عواطمف آن. دهنمدگیرند و حا هر اظتالفی حمه ضمدایی عماطفی تمن نهمینهی

کنند اوا تح  تأثیر این عواطف تحلیم  نهمی کمنششدخدی را تسرحه  کنتمرل رونمد و وا شمان 
کممنش هیسممانی . ه اسمم شممد بممرعک  افممراد ناوتهممایز آوممادگی حسممیاری بممرای اضممطراب و وا
خمادی را صممر  تسرحمهآن. دارنمد همما خافتمه. کننممدشممان ومیبیممان و تشمدخد عواطمف، هما ػوممان ز
گنماه هسمتندبیانگر  . راحطه بین سبک دلبستگی اخهن حا تعهد ساظتاری اػ طری  احساس 

ی ػناشممویی ظممود ناراضممی هسممتند و رضمماخ  ػناشممویی افممراد دارای تعهممد سمماظتاری اػ ػنممدگ
گناه در آن(. 3222، ضانسون و ههکاران) ضعیفی دارند ها حه عنموان خمک اوا طون احساس 

ویژگی دروانی و انگیزه حصش در سطوح وناسمبی اػ عهلکمرد قمرار دارد حنمابراین فمرد اػ رواحمط 
رضمماختی حممه ػنممدگی وشممترک حمما کنمد و در عممین ناطنمد سمموخه خمما ظممروح اػ راحطممه ضلمموگیری وممی

گنماه حما راحطمه وثبم  وعنمی، عمالوه بمر ایمن. دهدشرخک ظود اداوه وی داری ویمان احسماس 
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و  فلمورین(، 2632) هارتسن و ههکماران هایاین خافته حا پژوهش. تعهد ساظتاری وضود دارد
کبما  و ( 2635) حا نتاخذ اورال و ههکماران ناههسو و( 2662) ههکاران ( 2636) لمو اخهاومگو ا

کمه طمر  وقابم . ههسو اس  که فرد در خک راحطمه ببینمد  خمادی در راحطمه ػوانی  اش هزخنمه ز
خادی برای راحطه وشترک کرده و ػوان و انرؼی ز خادی را فراهن  شمان وصمر  داشته و پاداش ز

خممادی را کممرده خمما بممرعک  ظممودش در راحطممه سممرواخه خممادی داشممته و وقمم  و انممرؼی ز گممغاری ز
کرده  کند خا خمک راحطمه دخگمر ، اس وصر   که راحطه را رها  حنابراین اػ تصهین خا فکر حه این 

گنمماه حممه او دسمم   حمما فممردی سمموم ظممارح اػ ظانممه برقممرار نهاخممد احسمماس عممغاب وضممدان خمما 
داری ویممان راحطممه وثبمم  وعنممیههشنممین . شمموددهممد و اػ فکممر و ظیممال ظممود وتممأثر وممیوممی

 هممای هممو و ههکممارانکممه حمما خافتممه ود داردسممبک دلبسممتگی اخهممن حمما تعهممد سمماظتاری وضمم
. ههسممو اسمم ( 2663) داولممر و ههکمماران(، 2660) 1ضممودی(، 2661) حلممو و ههکمماران(، 2632)

که اػ طر  وقاب  ظود دارند حه طور غیر قاب  برگشمتی بمرای او افراد اخهن حا توضه حه شناظتی 
گممغاری وممی هممای انحممالل راحطممه و هزخنممههممای حنممابراین شممراخط و وحممدودخ . کننممدسممرواخه 

حنابراین در ههمه شمراخط حمه راحطمه اداومه . غیرقاب  ضبران و فشار اضتهاعی را نیز ودنظر دارند
گابم ) کننمددهند و تعهد ظود را حه آن حف  ویوی در واقمع تموالی اػ (. 2660، 2اسمتراطهن و 

کاری و وحدودخ  حاعث تعهد افراد اخهن حه رواحمط ػناشمویی ظمود ومی اسمتانلی و ) گمرددفدا
ها نشان داد راحطه بین سمبک دلبسمتگی نمااخهن حما تعهمد سماظتاری خافته(. 2636، ههکاران

گناه وعنی دار اسم  گنماه در تبیمین ایمن خافتمه ومی. اػ طری  احساس  گفم  احسماس  تموان 
کمه قمدرت قمویی در ( 2631، همال و ههکماران) خک ضرخهه برای فکر خا عه  ناوناسب اس 

آویمز بمرای توان اػ آن حه عنوان خک دس حنابراین وی. انی و برگش  در افراد دارداخساد پشیه
کرد داری ویمان ههشنین راحطمه وعنمی. عدم انحالل ظانواده و اضتناب اػ ظیان  استفاده 
ناههسمو ( 2666) اسمکورن که حما پمژوهش تهایزخافتگی ظود حا تعهد ساظتاری وضود نداش  

گف  ویدر تبیین این خافته . اس  کلی تعهد ساظتاری خک تسرحه ظارح اػ فمرد توان  حطور 
                                           
1. Judy, B. A.  
2. Strachman, A. , & Gable, S. L.  
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کممه تممرک راحطممه را بممرای فممرد پرهزخنممه اسمم  و تمماحع برداشمم  فممرد اػ وحممدودخ  هممایی اسمم  
اوا تهایزخافتگی خک ویژگی شصصمی درونمی اسم  و (. 3222، ضانسون و ههکاران) کندوی

ی خمک حما اراجمه، پمژوهش حاضمر همایخافتمه، در وسهموا. رسمدونطقی حمه نظمر ومی عدم راحطه
ی هممای دلبسممتگی بممر عاطفممهشممواهد تسربممی وناسممبی در تأییممد نقممش سممبک، وممدل علممی

گناه و تهایزخافتگی ظود و نیز نقمش ایمن وتغیرهما در تعهمد ػناشمویی را تما  گاه احساس  ظودآ
دانممش نظممری در وممورد  تعهممد ، وممدل طراحممی شممده در پممژوهش حاضممر. حممدی روشممن نهممود

کمممرد و  تعاوممم  تعمممدادی اػ وتغیرهمممای فمممردی و ظمممانوادگی را در تعهمممد سمممیعػناشمممویی را و تمممر 
 .  ػناشویی وطرح نهود
کمرد: در ومدل ومغکور برظمی های این پژوهش ومیاػ وحدودخ  تموان حمه ایمن وموارد اشماره 
کنتممرل . . .نمموا فرهنممگ و، اقتصممادی -گممر واننممد وضممعی  اضتهمماعیوتغیرهممای وداظلممه در 

در پمژوهش ، دخگر وا حمه علم  ههکماری وحمدود دانشمسوخان ػن وتأهم اػ طر  . نبود پژوهشگر
کمه ههمین اومر تعهمین نتماخذ را حما وغکور وسبور حه استفاده اػ روش نهونمه گیمری دردسمترس شمدخن 

کمه حمه بررسمی پیشنهاد وی. کندوشک  روحه رو وی گیمرد  شود در تحقیقات آتی پژوهشی صمورت 
ههشنمممین . نتمماخذ آن حمما پممژوهش حاضممر وقاخسممه شممود در وردهمما بپممرداػد و، وممدل وممورد وطالعممه

که نقش واسمطهپیشنهاد وی گماه اػ ضهلمه غمرورشود ودلی طراحی شود  ، ای تهمام عواطمف ظودآ
کممه ومی ، حاشممندتواننمد در تعهممد ػناشمویی افمراد نقممش داشمتهظسالم  و شمرم را حممه عنموان عمواولی 

کنممد کارگمماهپیشممنهاد وممی عممالوه بممر ایممن . بررسممی  گمماهی دادن و اطممالا  هممایشممود  آووػشممی ضهمم  آ
کممودکی و سممال رسممانی حممه ظانواده ی ػنممدگی و  های اولیممه همما در وممورد اههیمم  حسمماس بممودن دوران 

 .  تأثیر آن بر روی ػندگی ػناشویی در آخنده تشکی  شود
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