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ـــا هـــدر بررســـی رابضـــه هتتتدف: ـــژوهش حاضـــر ب ـــین ســـبک دلبســـتیی ایهـــن، خـــودپ  -ی ب
در ویـان  هـابینـی زدحخـوشگـری تهایزیافتیی )ووقعی  ون( و رضای  زناشویت با ویـانشی

والــد بــه  114  روش:آوــوزان پایــه اد  وتوســضه شهرســتان داراب انشــام شــد. دانــش والــدین
هـای تهایزیـافتیی ای انتخـاب شـدند و پرسشـناوهای چنـد ورحلـهگیـری خوشـهی نهونهشیوه
هــا و رضــای  زناشــویت را تشهیــل بینــی زدح، ســبک دلبســتیی ایهــن، خــوش«ووقعیــ  وــن»

ها از رگرسـیون چنـد وتغیـری سلسـله وراتبـی ههنوـان بـه یوش ونرور تحلیل داده کردند. به
هـا در وـورد یافتـه یافتته هتا:بایدن و کنی برای بررسی دو ود  طراحـی شـده، اسـت اده شـد. 

کـه بـین سـبک دلبسـتیی ایهـن و رضـای  زناشـویت، بـین خـوش  ود  فرضـی اد  نشـان داد 
ی ویبـ  رابضـههـا  بسـتیی ایهـن و خـوش بینـی زدحو رضای  زناشویت، بـین دلها  بینی زدح

یـک وتغیـر ویـانشی در ارتبـاب بـین سـبک دلبسـتیی ایهـن و ها  بینی زدحوجود دارد و خوش
کـــه بـــین تهایزیـــافتیی رضـــای  زناشـــویت اســـ . یافتـــه هـــای وـــد  فرضـــی دوم نشـــان داد 

و بــین و رضــای  زناشــویت هــا  بینــی زدحبــین خــوش هــا، بینــی زدح)ووقعیــ  وــن( و خــوش
هـا  ی ویبـ  وجـود دارد، ههینـین خـوش بینـی زدحووقعی  ون و رضـای  زناشـویت رابضـه

هـا از ایـن بـادر ایـن یافتـه گحتری:نتحجتهویانشی بین ووقعی  ون و رضای  زناشـویت اسـ . 
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گیـری سـبک دلبسـتیی ی افـراد در وحـی  خـانواده بـه شـشلکند که یواب  اولیـهحهای  وی
گردد و این تشـارب اولیـه بـر یوابـ  بـین ین تهایزیافتیی ونشر ویخاص و سضوح باال یا پای

دارای نقـش هـا  بینـی زدحگ ارد. ههینین خوشها در بزرگسالی تأثیر وستقین ویفردی زدح
 ای بین سبک دلبستیی ایهن و ووقعی  ون با رضای  زناشویت اس .واسضه
هـا، بینـی زدح  وـن(، خـوشتهایزیـافتیی )ووقعیـ-سبک دلبستیی ایهن، خودها:  کلحدواژه

 رضای  زناشویت.

 وقدوه
کمه در شمک  وةمری و شمکوفایی خکی اػ ارکان اساسی ضاوعه حشری، نهاد ظانواده اس  

کارکردهمای (. این نهاد ومی3126حاشد )اظالقی، فرد و ضاوعه نقش حنةادین را دارا وی توانمد 
وون حةمات فمردی و اوثب ، ساػنده و بی وونما ضتهماعی انسمان اػ ضهلمه در حدخلی در احعماد 
ظممواه، همما و شممکوفایی اسممتعداها و بهداشمم  روانممی داشممته حاشممد )ولکمموتیکسممب ووفقةمم 

کمممه سمممبب اسمممتحکام و قممموام ایمممن نهممماد 3126 (. لمممغا اههةممم  شمممناظ  و بررسمممی عمممواولی 
وماوی وفةمد در راسمتای ارتقمای سمطح ضاوعمه حاشمدوردند، ویاضتهاعی وی . عواوم  توانمد 

که اػ ضهله آن کام و دوام ظانواده تأثةر ویوصتلفی بر استح هما  ها رضماخ  بمین یوح وغارند 
 (.3177اس  )حسةنی بیرضندی، 

بممر روی پاخگمماه ظالصممه ادبیممات  1وقالممه در وممورد رضمماخ  ػناشممویی 1266بررسممی بممیش اػ 
شناسی )ضستسوی وسالت الکترونةکی در ػوةنه علوم اضتهاعی( نشمان پژوهشی در روان

کممه رضمموممی اخ  ػناشممویی خمم  ووضمموع وهممن در وطالعممات ػناشممویی و ظممانواده اسمم  دهممد 
( و حمه صمورت وةمزان ابمراػ شمادی و رضماخ  شمصر نسمب  حمه ههسر/شمرخ ، 2636، 2)ریو

 (.3111، ترضهه: احهدی، اظوی و رحةهی، 2667، 3شود )هارویتعرخف وی
کممه در سممال پژوهشممگران های اظةممر اػ سمموی وشمماوران، دروممانگران و  خکممی اػ عواومم  وهممن 

ورفتممه اسمم ، تسممارب اولةممه ی هةسممانی فممرد حمما  ی فممرد خمما نمموع راحطممه ظممانواده وممورد توضممه قممرار 
                                           

1. marital satisfaction. 

2. Rio, C. M. 
3. Harvey, M. 
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کمه بمر روی رواحم  ػناشمویی و ظمانوادوی وی تأثةرومغار اسم .  کمودکی اسم   والدین ظود در 
کممممدام حمممه تبةمممین رواحممم  یوضممممةن  های در ایمممن راسمممتا ومممدل کمممه همممر  وونی وضمممود دارد  وونمممما

کمه اػ نظرخمه حمالبیهای ضهله وی توان حمه ومدلاند؛ اػ  پرداظته و   2، نظرخمه بمون1ی اشماره نهمود 
خکمممرد روانشناسمممی وثبممم  نگمممر اسمممتفاده نهممموده انمممد. برظمممی اػ حممما اسمممتناد حمممه  هممما پژوهش رو

کرده های نظرخه  بکمه طگونمه تسمار اند حه ایمن سمؤال اساسمی پاسمز دهنمدفوق الغکر تالش 
کودکی فرد اولةه  و عةمدی) همددوران بیروسالی تح  تأثةر قمرار د در را یو تواندوی ی دوران 

کمرده و رو بر که هایینظرخه ضهله اػ(. 3111 ظانسانی، کةمد  اح  اولةمه در وحمة  ظمانواده تأ
حاشمممند ومممی 4و تهاییخمممافتگی 3دلبسمممتگی های داننمممد، نظرخمممه آن را بمممر رواحممم  حعمممدی ومممؤثر وی

ولمممدنبر  واتمممی، نقشمممبندی و ارضهنمممد، ، ترضهمممه: حسمممةن شممماهی بر2661، 5)ولمممدنبر  و 
کممه توسمم  3111 (. سمماػه ی دلبسممتگی خکممی اػ وفمماهةن وهممن در حمموػه علمموم رفتمماری اسمم  
وردخممد و حممه پیونممد 3211حممالبی ) ودک و وممراقبش وممی پممرداػد. نظرخممه کمم وةممانعمماطفی ( وطممرح 

همای وعقمولی ها در حةطه رواحم  انسمانی، پاسمزترین سؤالدلبستگی برای برظی اػ اساسی
که او را اػ عشمق حمه ههسمر ثهری ویکرده اس ؛ طگونه آدوی اسةر راهبردهای بی اراجه وردد 

سماػ ویخنمی تالبمًا ووضمب سمردی و تعماوالت تعمار کند؟ طمرا فاصملهو ظانواده وحروم وی
دهممی حممه تعمماوالت ارتبمماطی، هممای نمموخنی ضهمم  بررسممی و شممک شممود؟ ایممن نظرخممه، افممقوممی

وسترد  (.3112، ترضهه: حسةنی، 2665ه اس  )ضانسون، فراروی  ػناشو دروانگران 
کممودکی فممرد بممر رواحمم  عاشممقانه ی حممالبی، سممب براسمماس نظرخممه هممای دلبسممتگی دوره 

وغارد. در بیروسالی، افراد حا سب  دلبستگی اخهن نسمب  حمه سمب  بیروسالی وی تأثةر وی
کردند و رواحم  آن وزارش  هما پاخمدارتر بموده نااخهن صهةهة  و ساػواری ػناشویی بیشتری را 

(. سب  دلبسمتگی اخهمن حما سمطوح حما تر 2661، 6اس  )پیالؼ، لوتوخسةنگ، فرانم و وخلن
                                           
1. Bowlby, J. 

2. Bowen, M. 
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5. Goldenberg, H., & Goldenberg, I. 
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تمممری اػ رضممماخ  همممای نمممااخهن سمممطوح پمممایینرضممماخ  ػناشمممویی راحطمممه دارد و بمممرعکم یوح
وممزارش داده وسسممتن پیونممد ػناشممویی را تمما ػناشممویی را  کممه احتهممال  درصممد  11انممد؛ تمما آنسمما 

کانو، هارتر، حارکةنا و وارواندافزاخش وی د کوکم،   (2661، 1هند )پالی، 
که وتعدد  های بر اساس بررسی ی  رواحم  آخنمده طگونگی یکننده تعةینعواو  دخگری 

( 3211) بمموجن نظممر حممه. حاشممد ، تهاییخممافتگی ویاسمم   دویظممانوااشممویی و ػن نظممام در فممرد
ضداسمماػی فرآخنممد  یابممر فممرد وانمماییت وةممزان بیممانگر تهاییخممافتگی در هممر فممرد وضممود یجهه در

کممممه فممممرد تسرحممممه وی  و ولممممدنبر ) کنممممد شممممناظتی اػ فرآخنممممد احساسممممی )هةسممممانی( اسمممم  
تهمایز ظمود حمه وعنمای (. 3111حسمةن شماهی برواتمی و ههکماران،  :ترضهه ،2661ولدنبر ،

ضدایی بین عق  و هةسان و اسمتقالل ظمود اػ دخگمران اسم . ایمن تهاییخمافتگی اػ ظمانواده 
و اعهمال ظمود هما  ظواهد ساظ  تا وسمجولة  افکمار،  احساسمات، ادراکفرد را قادر  اصلی

 (.  3112، ترضهه : سةد وحهدی، 2661، 2را بپغیرخد)کری
خممافتگی افممراد ی سممطوح تهممایزدهنممدهبممر طبممق نظرخممه بممون، حممداق  طهممار عاومم  نشممان

وسملش عماطفی3پمغیری هةسمانیحاشد: واکنشوی و توانمایی  5نآوةصتگمی حما دخگمرا، همن4، 
(. خکممی دخگممر اػ 2661، 8، حممه نقمم  اػ پلممگ3221و بمموجن،  7)کممر 6«ووقعةمم  وممن»حدسمم  آوردن 

اس ؛ این ساػه حه توانایی شصر بمرای  «ووقعة  ون»وفاهةن اساسی در پژوهش حاضر، 
ػا بممودن شممراخ  اشمماره اش، علةممرتن اسممترسهمما خمما دخممدواه شصصممیاظهممار اعتقممادات، ارػش

که دهمی حما یی دارنمد و حمه ضهم -حما یی برظوردارنمد، ظمود «ووقعة  ومن»اػ  دارد. افرادی 
ظمود هسمتند  های ضای ههنوایی حا عقاخد و انتظارات دخگمران، وتکمی حمه افکمار و احسماس

کمممه حمممه وسمممةله2633، 9سمممر ی)وممم ی دخگمممران بمممرای (. ایمممن افمممراد، توانمممایی ایمممن را دارنمممد ػومممانی 
                                           
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. 
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کردن» وروهمی»حا  «ههنوایی  وةرنمد، بمر وبنمای عقةمده و فشمار و اضبمار قمرار ومیتحم   «1فکمر 
کمردن نظر ظودشان تصهةن وةری نهاخند و وال  افکمار و احساسمات ظمود حمدون ههنموایی 
کمه بمین 2665) 2اسمکورن و دنمدی (.2661حاشند )پلمگ، حا انتظارات دخگران وی ( وعتقدنمد 

همما بممر ایممن حمماور بودنممد حمما  و سمماػواری ػناشممویی راحطممه وثبمم  وضممود دارد. آنتهاییخممافتگی 
کنشی هستند و سطح تهایز آنیوح کهتر وا که  ها حا  اس ، در رواح  ظمود حما دخگمران هایی 
کمه ظود را حفد و ظشمنودی ػناشمویی بیشمتری را تسرحمه ومی «ووقع  ون» کننمد. در حمالی 

اس کننمد. بمر اسمافراد حا تهاییخافتگی پمایین اسمترس و فشمار ػناشمویی بیشمتری را تسرحمه ومی
که واکنشهای ( یوح2633سر ) یپژوهش و وسلش عماطفی، همنی  آوةصتگمی پمایینی پغیری، 
برتمری در رواحم  داشمته حاشمند، سمطح حما تری اػ رضماخ   «ووقعةم  ومن»تواننمد دارند و وی

که یوحػناشویی را تسرحه وی هایی حما سمطح تهاییخمافتگی پمایین، آشمفتگی کنند، در حالی 
 ن دادند.ػناشویی بیشتری را نشا

اسم ؛ ونظمور اػ  3بینمی یوح هماخکی دخگمر اػ وت ةرهمای در پمژوهش حاضمر، سماػه ظموش
کمه یوضمةن در ارتبماط حما اومور ػناشمویی دخمد وثبتمی نسمب  حمه ها  ظوش بینی یوح این اس  

اساسممی در ادبیممات  های هوؤلفممخکممدخگر دارنممد )رضبممی، طمماپ نشممده(. ایممن وفهمموم اػضهلممه 
که اظةرًا اػ سموی پژوهشمگران شناظتی وثب وانپژوهشی حوػه ی ظوش بینی ر نگر اس ؛ 

ایمن وت ةمر، ظرفةم  فمرد  .(2631، 4و دروانگران وورد توضه ظاصمی قرارورفتمه اسم  )وشماتی
همای بینمی حما ویژومیظوش .(3227، 5ی وثب  را نشان وی دهد )رخکربینی آخندهبرای پیش

کدام ویروان که هر  وونی راحطه دارد  وونا وانند نقشی وههی در احسماس رضماخ  تشناظتی 
کمه افمراد 2662، 6اػ ػندوی داشته حاشند )ضانسون کی اػ این اس   (. ههشنةن شواهدی حا

کلی نسب  حه افراد حدبین،  رواحم  بهتمری حما دخگمران دارنمد )کمارور، شمایر و ظوش بین حه طور 
                                           
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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عنمموان خمم   بینممی را حممه(؛ روی هممن رفتممه در حممال حاضممر وحققممان ظمموش 2636، 1سگرسممتروم
کانگرونبع وفةد در رواح  بین فردی وی (. حنمابراین ایمن سماػه 2667، 2دانند )اسد، دانالن و 

وةرد.   درحوػه رواح  بین فردی ػناشویی وی حاخس  وورد توضه قرار 

وونةگممال، رخشممارد، حمم سممر وممراوسممتاو، ومم   (،  حممه بررسممی ایممن ووضمموع 2660) 3سوتلر و 
کممه آخمما افممراد ظمموش ی ترای حمما ن و ههسرانشممان اػ رضمماخ  ػناشممویی خمما راحطممهبممیپرداظتنممد 

کممه رضمماخ  اػ  نسممب  حممه افممراد حممدبین برظوردارنممد؟ نتمماخذ حاصمم  اػ ایممن وطالعممه نشممان داد 
همما نةممز حمما  بممود. ههشنممةن  اسممد و راحطممه نممه تنهمما در افممراد ظوشممبةن، حلکممه در ههسممران آن

کممه ظمموش2667ههکمماران ) کننممدهببینممی خمم  پممیش(، نشممان دادنممد  ی وناسممب بممرای ینممی 
 رضاخ  اػ راحطه حا دخگران اس .
خممم کةفةمم  و دوام اػدواح بممر 2666) 4بررسممی واتسممون، هوحممارد و و کممه  (  وبممةن ایممن اوممر بممود 

وممغر ػوممان، افممزاخش و شممناظتی افممراد تممأثةر وممیبهیخسممتی و سممالو  روان وممر طممه در  وممغارد؛ ا
کممارنیکمماهش رضمماخ  اػ راحطممه در اػدواح اوممری طبةعممی اسمم   (؛ بممرای 2665، 5)برادبمموری و 

هممای وثبمم  بیشممتر اسمم  و هممای ونفممی نسممب  حممه تعاومم همما، تعممداد تعاومم حسممةاری اػ یوح
(. توضمه علهمی 3222، 6رسمد )وماتهن و لوخنسمونهما حما طمالق حمه پاخمان ومیػندوی وشترک آن

کمه  طمه ووقمع و طمرا برظمی اػ اػدواح خادی حمه ایمن ووضموع شمده اسم   خاحنمد و پاخمان ومیهما  ی
وغشممته، همما و اػدواح آنهمما بممر روی یوحواننممد.  تهرکممز پممژوهشبرظممی دخگممر حمماقی وممی همما در 

که ویژوی ونفی، اػ ضهله اضطراب خا افسمردوی، بمر روی رواحم   های عهدتًا بر اثرات وصربی 
کمه (؛ و وداظلمه2661، 2667، 7ریةمتواند داشته حاشد، بوده اس  )بیر و ُالها وییوح همایی 
هما عنوان نتةسه این تحقةقات حدس  آوده، عهدتًا در ضه  اضتناب اػ وصماطرات آنحه 

                                           

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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کوم (. بررسمی ادبیمات 2662، 1و بهبودی پرخشانی ػناشویی ووضود، بموده اسم  )وموردون و حما
که نقش برظمی اػ فراخنمدهای وثبم  در  کی این اس   پژوهش در ػوةنه وسای  ػناشویی حا

ورفتممه اسمم  )وشمماتی،  رواحمم  ػناشممویی وممورد تفلمم  و بممی تمموضهی اػ سمموی وحققممةن قممرار 
که  این 2631 که تسرحه ی دروانگران ػناشویی نشان وی دهد  رواحم  یوضمةن ها  هوؤلفم(. طرا 

 بهبود وی حصشد.
آدوممی اسمم  و  هممای  اػ سمموی دخگممر، نظممر حممه اخنکممه  ظممانواده، ضاخگمماهی بممرای تمماوةن نةاػ

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

توانمد بمر تأثةروغار حاشد؟ آخا سب  دلبستگی اخهن و تهایز خمافتگی )ووقعةم  ومن( ومی ها آن
حاضممر بررسممی  تممأثةر حگممغارد؟ حمما توضممه حممه وطالممب فمموق هممد  پممژوهشهمما  رضمماختهندی یوح

، بمین سمب  دلبسمتگی اخهمن و ووقعةم  ومن حما رضماخ  هما  بینمی یوحنقش وةانسی ظوش
 حاشد.آووػان پاخه اول وتوسطه شهرستان داراب ویػناشویی در وةان والدین دانش

 روش 
در ایمن پمژوهش اػ روش ههبسمتگی اػ نموع تحلةم  رورسمةون سلسمله وراتبمی ههزومان حممه 

کنمی وردخمد. ضاوعمه3210) 2روش حارون و  کلةمه( اسمتفاده  ی ی آوماری ایمن پمژوهش شماو  
آوموػان نفر اػ والدین دانمش 135آووػان پاخه اول وتوسطه شهرستان داراب بود. والدین دانش
آوممموػان پاخمممه اول %( ومممرد( اػ وةمممان دانمممش5/52نفمممر ) 311%( ػن و 0/16نفمممر ) 312پاخمممه اول )

کوکران وةری  عنوان نهونه پژوهش حا استفاده اػ روش نهونمهحه  3وتوسطه حا استفاده اػ فروول 
هممای ایممن پممژوهش ههممراه حمما ای انتصمماب شممدند؛ آنگمماه پرسشممناوهای طنممد ورحلممهظوشممه

وردخد؛ و اػ آنها  آن های دستورالعه  که پرسشناوهحه دانش آووػان  اراجه  هما ها ظواسته شد 

                                           

1. Gordon, C. L., & Baucom, D. H. 

2. Baron, R. M., & Kenny, D. A. 
3. Cochran, W. G. 
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هما را تکهةم  اػ سموی والدخنشمان، آنشان قرار دهنمد و پمم اػ ی ود نظر را در اظتةار والدین
 حه پژوهشگر در ودرسه تحوی  دهند. 

 اجاارهای پژوهش
رهمممای ومممورد وطالعمممه حمممه شمممرح عیممم  ةدر بررسمممی حاضمممر اػ طهمممار ابمممزار بمممرای بررسمممی وت 

وردخد:  استفاده 
( 3226ایممن پرسشممناوه توسمم  سةه سممون ). 1پرسشنننامه سننبب تلبسنندگی سیم سننون -3

کمرد؛ پرسشمناوه فموق3113ساظته شد و رضاػاده )  31المغکر دارای ( آن را حمه فارسمی ترضهمه 
که بر اساس خ  طةمف  ووخه اس :  کماواًل درضمه 1عبارت خا  کماواًل ووافمق تما  ای لةکرتمی )اػ 

همای وویی اس . این پرسشناوه در بروةرنده سه ظرده وقةماس حمه نماموصالف( قاب  پاسز
عبمممارت( و سمممب   5اضتنمممابی )عبمممارت(، سمممب  دلبسمممتگی  1سمممب  دلبسمممتگی اخهمممن )
کمه در ایمن وطالعمه فقم  اػ عبمارت( ومی 5دلبستگی دوسموورایی ) حاشمد. شماخان عکمر اسم  
وردخد. رضا ػاده ) 1سب  دلبستگی اخهن ) ( پاخمایی ایمن ابمزار را حمه 3113عبارت( استفاده 

کرونبممماد  01/6هفتمممه(  0یوح )حممما فاصممله ػوممانی  21آػوممایی در -روش حمماػ و ضممرخب آلفممای 
کرونبماد ظمرده وقةماس سمب   75/6 کرد. در پژوهش حاضر، ضرخب پاخمایی آلفمای  وزارش 

 و ضممممرخب روایممممی ههزوممممان آن حمممما سممممب  دلبسممممتگی اضتنممممابی  71/6دلبسممممتگی اخهممممن 
ورا(  5)  ( حه دس  آود.663/6 p) -00/6عبارتی( سةه سون )روایی وا

کمه بمر ووخمه خما  35وقةماس وتشمک  اػ  ها. ایننبینی زوحمقیاس  وش  -2 عبمارت اسم ؛ 
وردخممده اسمم  )رضبممی، طمماپ بینممی در رواحمم  یوحاسمماس ادبیممات وت ةممر ظمموش همما، تممدوین 

خماد = درضمه 1این وقةاس در خ  طةف لةکرتی  های ووخهنشده(.  تما ظةلمی  5ای )ظةلمی ی
هما حمه خکمدخگر اسم  و بینمی یوح( تنظمةن شمده اسم ؛ نهمره حما  نشمان دهنمده ظموش6کن = 

ووخمممه حممالعکم. ضمممهنًا ع شمممود. در ایمممن ومممغاری ومممیحمممه صممورت وعکممموس نهمممره 2بمممارت خممما 

                                           
1. Simpson Attachment Style Questionnaire. 
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کرونباد، وقةاس فوق  حه دس  آود. 13/6الغکر پژوهش، ضرخب پاخایی آلفای 
کمه حمه وماده 51ی ایمن ابمزار خم  پرسشمناوه  وت.-پرسشنامه تمایز افدگی -1 ای اسم  

کممار وممی ه نقمم  اػ اسممکةان و ، حمم2661رود )اسممکورن، ونظممور سممنسش تهممایز خممافتگی افممراد حممه 
کممر،   33(. در بررسممی حاضممر فقمم  اػ ظممرده وقةمماس ضاخگمماه خمما ووقعةمم  وممن )3117ثنممایی عا

ویخنمهووخه )احمدًا در ومورد  3ای درضمه 0ی ایمن ابمزار در خم  طةمف لةکرتمی هما( استفاده شد. 
)تما  5)تا حدی درسم  نةسم (،  1)تا حد یخادی درس  نةس  (،  2ون درس  نةس (، 

خممادی درسمم  اسمم ( و  1اسمم  (، حممدی درسمم   )کمماواًل در وممورد وممن صممحةح  0)تمما حممد ی
همای حما  و پمایین در ایمن وقةماس، حمه ترتةمب بیمانگر سمطح اس ( تنظةن شده اسم . نهمره
( ضمرخب پاخمایی آلفمای 3221) 1حاشمند. اسمکورن و فرخمد لنمدرتهاییخافتگی حا  و پمایین ومی
کمم  پرسشمممناوه  کممنشه وقةممماسو بمممرای ظممرد 11/6کرونبمماد بمممرای  پمممغیری عممماطفی همممای وا

وریممز عماطفی 11/6، ووقعةم  وممن 11/6 وممزارش  76/6آوةصتگممی حما دخگممران ، و هممن72/6، 
کرونبمماد ظممرده وقةمماس ووقعةمم  وممن داده انممد. در پممژوهش حاضممر، ضممرخب پاخممایی آلفممای 
)رضبممی و  2روػنبممر  ای ووخممه 36و ضممرخب روایممی ههزوممان آن حمما وقةمماس عممزت نفممم  12/6

 ( حه دس  آودند. 663/6 p) 6/ 77( 3110بهلول، 
حمه ونظمور سمنسش رضماخ  ػناشمویی یوضمةن اػ وقةماس  مقیاس یغا ت زنا نوی..  -5

کوتاه رضاخ  ػناشمویی )وحرابیمان وردخمد. 3111، حمه نقم  اػ رضبمی، 2661، 3فرم  ( اسمتفاده 
خابی و شناسایی ػوةنه همای پمر حمار هػا و شناسمایی ػوةنمهای حمالقوه وشمک این ابزار برای اری

کمه  ووخه 31رضاخ  ػناشویی تهةه شده اس . پرسشناوه وورد نظر اػ  تشکة  شده اسم ، 
= نه ووافمق، نمه 1= وصالفن، 2=کاواًل وصالفن، 3ای )بر اساس خ  طةف لةکرتی پنذ درضه

کمماواًل ومموافقن( قابمم  پاسممز1= ومموافقن و 5وصممالفن،   =( روایممی 3111وممویی اسمم . رضبممی )
کارونمدان وماده 57ةاس را حا پرسشناوه ههزوان این وق ای رضماخ  ػناشمویی انمرخر بمر روی 

                                           

1. Friedlander, M. L.  

2. Rosenberg Self-esteem Scale-10-items. 
3. Mehrabian, A. 
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( p<663) 13/6و بمرای ػنمان  15/6و بمرای ومردان  11/6وتأه  دانشگاه شهةد طهران اهواػ، 
کمم  نهونممه  کرونبمماد ایممن وقةمماس در  و وممردان  23/6، ػنممان 26/6وممزارش داد؛ و ضممرخب آلفممای 

کرونبمماد وقةمماس فمموق در ایممن پممژوهش، ضممر حدسمم  آورد. 12/6 و  12/6خب پاخممایی آلفممای 
کورکموران 1روایی آن حا استفاده اػ وقةاس رضاخ  اػ راحطمه  663/6) 77/6( 2667، 2)فةشمر و 

p.حدس  آود ) 

 هایافته
نفمر دارای شم   اداری و  11دارای ش   آػاد، ها  کننده نفر اػ شرک  321در این وطالعه 

فرػنممد،  2نفممر دارای  10فیرنمد،  3نفممر دارای  5؛  فمر ظانممه دارن 26و  نفمر دارای شمم   فرهنگممی 53
 37نفمر حما  32سمال سماحقه اػدواح،  30نفر حا  3فرػند؛  1فرػند، ... و ا نفر دارای  1نفر دارای  17

 سال ساحقه اػدواح بودند. 22نفر حا  22سال ساحقه اػدواح، ... و 
کولهمموور  ، z=22/2رهممای ووقعةمم  وممن )اسممهةرنف در وممورد وت ة-آػوممون نروممال بممودن 

663/6>p( رضاخ  ػناشمویی ،)67/2=z ،663/6>p( و دلبسمتگی اخهمن )35/1=z ،663/6>p )
خمع نرومال نةسمتند. حمه همر حمال  خع این سه وت ةر در ضاوعه وورد نظر تماحع توی که توی نشان داد 

خمع د 16طون حسن نهونه وورد وطالعه حا تر اػ  را هما  ادهنفر اسم  تصطمی اػ ایمن وفروضمه توی
کند )وان هما  (. اوا وت ةر ظموش بینمی یوح3122، ترضهه: رضبی، 2665، 3دطار وشک  نهی 

خمع نرومال اسم . آومارهz ،362/6=p=26/3)ها  یوحها  یوح ونسهلمه  4ظطمیهمای همن( تماحع توی
و ظمموش  52/6، دلبسممتگی اخهممن 06/6وت ةرهممای پمیش بممین ووقعةمم  ومن  5ب تحهمم خضمر

و  11/2، 05/3حممه ترتةممب همما  آ ن 6انمخممو عاومم  تممورم وار11/6همما  یوحهمما  یوحهمما  بینممی یوح
کممه ههبسممتگیممانگر ایممب 17/2  یرهمماةر وت ین حمما سممایبممشیر پممةممك وت خممن یبمم ین هسممتند 

                                           
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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کمه سمه وت یر نشمان ومین وقمادیا  ، گرخن اس . حه عبارت دیین تا حدی پایبشیپ ر ةمدهنمد 
 یرهماةهما حمه عنموان وت حووقعة  ومن، دلبسمتگی اخهمن وظموش بینمی یو یسبك دلبستگ

 وناسب هستند.  ین ههگیبشیپ

 ، انحراف معیای  و غرا ب همبسدگی بین مد یرهاخ مویت مطالعهمیانگین :1جدول 

 رضایت زناشاح  ارحانحراف وع نحانخحو رهاحوتغ

 72/6* 71/7 12/13   ونةووقع

 01/6* 00/1 10/37 هنخا یسبك دلبستگ

 71/6* 00/2 62/53 هایوح ینیبظوش

 - 27/7 06/13 رضاخ  ػناشویی

 63/6 یدر سطح آوار یب ههبستگخداری ضرا وعنی >p 

 
که در ضدول ههان  یرهماةار وت ةوع یهاها و انحرا نةانگةشود، ویوشاهده و3طور 

و  10/37همن خا ی، سمبك دلبسمتگ71/7و  12/13ب ةم  ون( حمه ترتة)ووقع یافتگخییتها
حاشمند. ومی 27/7و  06/13 یی  ػناشموخو رضا 00/2و  62/53ها  یوح ینیب، ظوش00/1

کلةمممه ضمممراخب ههبسمممتگی بمممین وت ةرهمممای وسمممتق  )ووقع   ومممن، سمممبك ةمممههشنمممةن، 
 ییوح ها( حا وت ةر والک )رضماخ  ػناشمویی(  در سمطح آومار ینیبهن و ظوشخا یدلبستگ

663/6>p وعنادار هستند. 
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ت من، سبب تلبسدگی ا من و یقعمو یون س س ه مراتبی: یگرسیج تح  ندا :2جدول 
 ها به روش بارون و کنیزوح ینی وش ب خگریانجیبا م ی.ت زنا و یغا

 
سممبك ووقعةمم  وممن حمما ظمموش  یرهاةشممود، بممین وسمم یوالحظممه ومم 2طنانشممه در ضممدول 

ط اول و دوم )شمممر 71/6حممما رضممماخ  ػناشمممویی هممما  و ظممموش بینمممی یوح 06/6هممما  بینمممی یوح
کن یشنهادیپ نقمش  ی( ههبستگی وثبم  و وعنمادار وضمود دارد. در بررسم3210، یحارون و 

ون ةحممه روش رورسمم یی  ػناشمموخ  وممن و رضمماةممووقع یبممرا ینممیبر ظمموشةمموت  یوممرواسممطه
 یبمممر رو یی  ػناشممموخ( رضممماβ) یاول وقمممدار حتممما یههزومممان، در ورحلمممه یسلسمممله وراتبممم

ورد( وحیافتگخیی  ون )تهاةووقع که ضرخاسبه  ب حه دسم  آومده حمه صمورت وثبم  و خد 
کمه ووقعیافته نشان ومخن ی(. اβ ،663/6 >p=72/6وعنادار اس  )  ینمیبشی  ومن پمةمدهمد 

 ینممیبشیرا پمم یی  ػناشمموخانم رضمماخمم% وار01اسمم  و  یی  ػناشمموخکننممده وعنممادار رضمما
کمه ید ومییاول تأ یذ ورحلهخ(. نتاt ،663/6 >p=11/21کند )یو ر واحسمته و ةمن وت یبمکنمد 

  B β ها شاخص
t 
P 

12/6 :  ووقعة  ون3وام  72/6  01/6  
11/21  
663/6P < 

 ووقعة  ون : 2وام
 هابینی یوحظوش

17/6  
12/6  

11/6  
12/6  

71/6  

31/1-  
662/6P < 
12/1  
663/6P < 

53/6 تگی اخهن: دلبس3وام  01/6  01/6  
37/31  
663/6P < 

 : دلبستگی اخهن2وام
 هاظوش بینی یوح

16/6  
50/6  

21/6  
11/6  

10/6  

35/5  
663/6P < 
23/2  
663/6P < 
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کن یشنهادیوستق  راحطه وعنادار وضود دارد )شرط سوم پ کنتمرل  ی(. برا3210، یحارون و 
ههزومان  یون سلسمله وراتبمةرورسم هما، یوح ینمیبن وةانسی ظموشةی  ون و تعةنقش ووقع

وردینممیب  وممن و ظمموشةممووقع یرو یی  ػناشمموخرضمما ن ورحلممه تمموان یممد. در اخمم، وحاسممبه 
ون شمد ةوارد وعادلمه رورسم ییکه حه تنهما یا  ون نسب  حه ورحلهةر ووقعةوت  ینیش بیپ

اول حممه  یدر ورحلممه  β=72/6افمم  اومما هنمموػ وقممدار وعنممادار اسمم  )اػ خکمماهش  یتمما حممدود
11/6=β کنمم یشممنهادین ورحلممه، شمرط طهممارم پةدر دووم کمه بممر اسمماس 3210، یحمارون و   ،)
کنممیپ وممر حمما ورود وت 3210) یشممنهاد حممارون و  ب خون، ضممرةای حممه وعادلممه رورسمم ر واسممطهةمم( ا

کند، وةر وستق  حه سه  صفر وةوت  رد ةمویوورد تأییمد قمرار وم یورا واسطهخ یوریانسة  
کممه اثممر وةممانسی ظمموش بینممی یوح 3)شممک   همما  ببةنةممد(. ههشنممةن آػوممون سمموب  نشممان داد 

 (.t ،11/2=z=77/1وابین ووقعة  ون و رضاخ  ػناشویی وعنی دار اس  )
 

B = 12/6  

71/6=B                                      06/6 =B 

 
 

 ن تمایز  افدگی )موقعیت من  و یغا ت زنا وی.یب یانجیبه عنوان مها  مدل  وش بینی زوح :1 ك: 
 

وونممه در ضممدول  سممبك دلبسممتگی اخهممن حمما  یرهاةشممود، بممین وسممیوالحظممه ومم 2ههممان 
)شمرط اول و دوم  71/6حا رضاخ  ػناشمویی ها  یوحو ظوش بینی  75/6ها  ظوش بینی یوح

کن یشنهادیپ نقمش  ی( ههبستگی وثبم  و وعنمادار وضمود دارد. در بررسم3210، یحارون و 
ون ةحمه روش رورسم یی  ػناشموخهمن و رضماخا یدلبسمتگ یبمرا ینمیبر ظموشةوت  یورواسطه

 یبمممر رو یی  ػناشممموخ( رضممماβ) یاول وقمممدار حتممما یههزومممان، در ورحلمممه یسلسمممله وراتبممم
سمه نشممان ةن نتیم(. اβ ،663/6>p=01/6همن حمه صمورت وثبمم  وعنمادار اسم  )خا یدلبسمتگ

 رضایت زناشاح  خوش جینی زوج ها زوج ها ووتعحت ون
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کممه دلبسممتگیومم % 52اسمم  و  یی  ػناشمموخکننممده وعنممادار رضمما ینممیبشیهممن پممخا یدهممد 
 یذ ورحلمهخ(. نتماF ،663/6>p=22/216کنمد ) یوم ینیش بیرا پ یی  ػناشوخانم رضاخوار

کممه بممید وممییمماول تا واحسممته و وسممتق  راحطممه وعنممادار وضممود دارد )شممرط سمموم  رةممن وت یکنممد 
کن یشنهادیپ  (. 3210، یحارون و 

ون سلسمله ة، رورسمینمیبظموش یومرن واسمطهةمیهمن و تعخا یکنترل نقش دلبسمتگ یبرا
، وحاسممبه شممد. در ینممیبهممن و ظمموشخا یدلبسممتگ یرو یی  ػناشمموخههزوممان رضمما یوراتبمم
وارد  ییکمه حمه تنهما یاهمن نسمب  حمه ورحلمهخا یگر دلبسمتةموت  ینمیبشین ورحله توان پمیا

در  β=01/6اف  اوا هنوػ وقدار وعنمادار اسم  )اػ خکاهش  یون شد تا حدودةوعادله رورس
ن یم، ایانسةمر وةمگمر، حما ورود وت خن ورحله(. حه عبمارت دةدر دوو β=21/6اول حه  یورحله 

کنمم حممارون یشممنهادیافتممه اسمم  )شممرط طهممارم پخکمماهش  یراحطممه تمما حممدود ( 3210، یو 
کممه اثممر وةممانسی ظمموش بینممی یوح 2)شممک   همما  ببةنةممد(. ههشنممةن آػوممون سمموب  نشممان داد 

 (.t ،11/2=z=33/1وابین سب  دلبستگی اخهن و رضاخ  ػناشویی وعنی دار اس  )

B = 53/6  

 
71/6=B                                           75/6 =B 

 

 ن تلبسدگی ا من و یغا ت زنا وی.یب یانجیبه عنوان مها  مدل  وش بینی زوح :2 ك: 

 گحریبحث و نتحجه
پممژوهش حاضممر حمما هممد  بررسممی راحطممه ی بممین تهاییخممافتگی )ووقعةمم  وممن(، سممب  

ومری ظمموش بینممی یوح ورفمم . هما  دلبسمتگی اخهممن و رضمماخ  ػناشمویی حمما وةممانسی  صممورت 
که بین ظوش که  اشمویی راحطمه وثبم  وضمود دارد؛ و رضاخ  ػنها  بینی یوحنتاخذ نشان داد 

 رضایت زناشاح  خوش جینی زوج ها زوج ها دلجیتخی ایهن
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کمموین2631(، وشمماتی )3111هممای وردانممی حهولممه و حةممدری )خافتممه ( ههسممو حمما  2633) 1( و 
ی افممزاخش انتظممارات وطلمموب، حاعمما بینممی بواسممطهظمموش سممه فمموق الممغکر اسمم .ةن نتیمما

کممه ایممن اوممر حممه نوحممههممای وثبمم  در رواحمم  ػناشممویی وممیپیاوممد ی ظممود ونسممر حممه ایممن شممود، 
که افراد در رواح ووی ( 2662، 2پغیرتر حاشمند )سریوسمتاو و آنگلموشان حا خکدخگر انعطا ردد 

توانممد حممه ت ةیممر و اصممالح حاورهممای پممغیری، وممیبینممی، خعنممی انعطمما حنممابراین ویخمم  ظمموش
کهم  یوضةن، حه وسةله ی شناسایی و اصالح عقاخد تةرونطقی و حدبینانه در وورد ههسمر 

کممه در نتةسممه افممز هممای سممودوند حمما ههسممر و در نهاخمم  حممه افممزاخش رواحمم  اخش تعاومم کنممد، 
(. 2662شممود )سریوسممتاو و آنگلممو، تممر بممین یوضممةن ونسممر وممیطممو نی وممدت و رضمماخ  حصممش

کممه بممین تهاییخممافتگی خکممی دخگممر اػ خافتممه و  «ووقعةمم  وممن»هممای پممژوهش حاضممر ایممن بممود 
 3( و لةپیم 2661همای پلمگ )تمهسه حا خافةرضاخ  ػناشویی راحطه وثب  وضود دارد، این نت

وسممترده2661) ای اػ صممهةهة  عمماطفی در (، ههصمموان اسمم . افممراد تهاییخافتممه اػ طةممف 
کمردن ظودشمان داشمته حاشمند  رواح  حا ههسر و دخگران برظوردارند، حدون اخنکه نةاػ حمه فمدا 

کممه تهاییخممافتگی حمما یی دارنممد، ن2661، حممه نقمم  اػ لةپیمم ، 3271)بمموجن،  گممرش (. افممرادی 
وثبتی در وورد رواح  ظود حما ههسرشمان و دخگمران دارنمد، و ایمن اومر ونسمر حمه افمزاخش سمطح 

هممای وممردد. افممراد حمما تهاییخممافتگی حمما  اػ هةسممانهمما و ههسرانشممان وممیرضمماخ  ػناشممویی آن
خابی وتفکرانمه ووقعةم  ظمود و دخگمران هسمتند.  واهی دارند و قادر حه تشصةر و اری ظود آ

در رواح  صهةهانه دارند و وی توانند در رواحم  عهةمق و  «ون وستق »ایی رشد این افراد توان
وسمملش عمماطفی بممرای تعممدی   کننممد و اػ اوتممزاح و  ػناشممویی، آراوممش و راحتممی ظممود را حفممد 

کننمممد )اسمممکورن و دنمممدی، تمممنش ، حمممه نقممم  اػ تةهممموری 2665همممای درونمممی ظمممود اضتنممماب 
کممم3123آسمممفةشی،  ه بمممین سمممب  دلبسمممتگی اخهمممن و (. نتممماخذ پمممژوهش حاضمممر نشمممان داد 

کممارداتزک )رضمماخ  ػناشممویی راحطممه وثبمم  وضممود دارد، خافتممه ( و 2665(، حممانم )2662هممای 

                                           

1. Kevin, C. M. L. 

2. Angelo. K. M. 
3. Lippitt, D. N. 



 61 ........................................................................  ...تهایزیافتیی - ی بین سبک دلبستیی ایهن، خودرابضه

 

خممممال و برادبمممموری  کننممممد. برظممممورداری اػ سممممب  ید وممممییممممافتممممه را تأخن یمممم( ا2663) 1کمممماب، داو
که افراد نگرشی توأم حا ههدلی نسب  حه بیگانگمادلبستگی اخهن، ونسر حه این وی ن و شود 

کننمد. ایمن نگمرش اػ طریمق انگةمزش همای نموع هن نسب  حه ارتباط نزدخ  حا اطرافةان پیمدا 
کممه هممد دوسممتانه و نممه اػ طریممق انگةممزش کمماهش اسممترس هممای ظودظواهانممه  همما و شممان 
آخد. ههشنةن دلبستگی اخهن وهکن اس  حاعا افمزاخش فشارهای فرد اس ، حدس  وی

وردد )ضانسون و وخفنحدر بین یو 2دوستیحم ههدلی و نوع ، ترضهه: بهراومی، 2661، 3ها 
کممه بممین سممب  دلبسممتگی اخهممن و 3111ههکمماران،  (. خافتممه دخگممر ایممن پممژوهش ایممن اسمم  

پمور و وعمدنی  های افته حا نتاخذ پژوهشخی وثب  وعنادار وضود دارد، این بینی راحطهظوش
حما احسماس وثبم  داشمتن  حاشمد. دلبسمتگی اخهمن( ههسو وی2636) 4( و بو3126ههکاران )

، ترضهممه: حسممةنی، 2665حممه ظممود، انسممسام ظممود و ظممودنظهی در ارتبمماط اسمم  )ضانسممون، 
کممه سممب  دلبسممتگی آن3112 هممای ونفممی را حممه روشممی همما اخهممن اسمم ، احسمماس(. افممرادی 

ظمورد؛ ها حا ههسر و دخگران حه طشن ومیکنند، تعهد و رضاخ  در رواح  آنساػنده وهار وی
همای (. بر طبمق خافتمه2661، 5اػ ظود حلکه اػ دخگران نةز تصور وثبتی دارند )آندروودو نه تنها 

( افممرادی 2665، 7، حممه نقمم  اػ همماخنونن، راخکممونن، ضمماروخنن و اسممترنبر 3222) 6وةلممر و نممورات
کممه سممب  دلبسممتگی نممااخهن کممه سممب  دلبسممتگی کسممانی  شممان اخهممن اسمم  در وقاخسممه حمما 

خممدادهای وثبمم  بیشممت بینممی حمما تری آورنممد و در نتةسممه اػ ظمموشری را حممه خمماد وممیدارنممد، رو
که بین ووقعة  ون و ظوش ی وثب  وضمود بینی راحطهبرظوردارند. ههشنةن وشاهده شد 

وونممه وممی کممه اػ سممطح تهاییخممافتگی و ووقعةمم  وممن حمما یی دارد. ایممن  وفمم  افممرادی  تمموان 
اخمد وشمصر و وعةنمی دارنمد، و وةرنمد، عقظود را برعهده وی برظوردارند، وسجولة  اعهال

کنترل شصصمی هسمتند. حمه نظمر ومی کمه ایمن نموع رفتارهما شمبةه حمه الگموی ومورد دارای  رسمد 
                                           

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. 



 1194 زوستان ، 56شهاره  ، 14جلد  ، پژوهشهای وشادره .............................................................................. 66

 

کمه فکمر ومیی افراد ظوشاستفاده خمدادهای وثبم  توسم  تصمهةنبین اس ،  هما و کننمد رو
 ، حمه نقم  اػ سماهةن،3271، 1شود )آبراوسون، سلةگهن و تةسدلها انسام ویهای آناقدام

کممه ظمموشبممراین، خافتممه(. عممالوه 2636، 2نممالبون، وطلممر و برسممة  همما  بینممی یوحهمما نشممان داد 
کمممه سمممب   وةمممانسی بمممین سمممب  دلبسمممتگی اخهمممن و رضممماخ  ػناشمممویی اسممم . افمممرادی 

کممه سممب  همما اخهممن اسمم ، اػ ظمموشدلبسممتگی آن بینممی یوضممی حمما تری نسممب  حممه افممرادی 
کممه آنهمما نممااخهن اسمم ، برظوردارنممد؛ حممددلبسممتگی آن همما عممالوه بممر اخنکممه تصممور ین وعنممی 

، ترضهمه ظانسمانی و 2666، 3وثبتی اػ ظود دارنمد، تصمویر وثبتمی اػ دخگمران نةمز دارنمد )کلمو و
وفتممه وممغکور وممی3117رونقممی،  کممه اػ ظمموش( حمما توضممه حممه  کممرد افممراد اخهممن  بینممی تمموان اظهممار 

که آن اػ دخگران اػ ضهلمه ههسمر ظمود ها تصور وثبتی یوضی حا تری برظوردارند و اػ آنسایی 
کمه دارند، اػ رضاخ  ػناشویی حا یی نةز بهمره ونمد هسمتند. ههشنمةن شمواهدی وضمود دارد 

کلی نسب  حه افمراد حمدبین رواحم  بهتمری دارنمد )کمارور دهد افراد ظوشنشان وی بین حه طور 
فةممد در بینممی را حممه عنموان خمم  ونبممع ودر حممال حاضممر، وحققمان، ظمموش .(2636و ههکماران، 

کنند )اسد و ههکاران،  که رواحم  بمین2667رواح  بین فردی قلهداد وی  فمردی (. اػ آنسایی 
همما نةممز وممؤثر خمم  عاومم  وهممن در رواحمم  ػناشممویی و در پممی آن رضمماخ  ػناشممویی در بممین یوح

بمممین اػ سمممطح شمممود، حنمممابراین افمممراد دارای سمممب  دلبسمممتگی اخهمممن و ظممموشوحسممموب ومممی
کممه وت ةممر رضمماخ  ػناشممویی حمما یی ب رظوردارنممد. در نهاخمم ، نتةسممه ایممن پممژوهش نشممان داد 

وت ةر وةمانسی بمین ووقعةم  ومن و رضماخ  ػناشمویی اسم . در تبةمین  ها، بینی یوحظوش
وفممم ، افمممراد ظممموشایمممن خافتمممه ومممی بمممین نسمممب  حمممه افمممراد حمممدبین رواحممم  ػناشمممویی تممموان 

کمه اػ 2660کنند )سریوستاو و ههکاران، تری را تسرحه ویحصشرضاخ  (. ههشنةن افمرادی 
کممه وممی تواننمممد ادراک سممطح تهاییخممافتگی و ووقعةمم  وممن حمما یی برظوردارنممد، اػ آنسممایی 

وشصر شده ظموبی اػ ظمود حمه عنموان خم  شمصر داشمته حاشمند، اػ بمودن در خم  راحطمه 

                                           

1. Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P., & Teasdale, J. D. 
2. Sahin, Z. S., Nalbone, D. P., Wetchler, J. L., & Bercik, J. M. 
3. Clulow, K.  
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، حمه نقم  اػ حمه نقم  اػ سماهةن و ههکماران، 3221کنند )بموجن، صهةهی احساس راحتی وی
کمه رواحم  رضماخ (. حا ت2636 حصمش و صمهةهی خم  عاوم  حسمةار وهمن و وضه حه این ووضوع 
کممه اػ ووقعةمم  وممن و همما وحسمموب وممیوممغار در راحطممه بممین یوحتممأثةر شممود، حنممابراین افممرادی 
بینممی یوضممی حمما تری برظوردارنممد، در نتةسممه رضمماخ  ػناشممویی حمما تری نةممز دارنممد. ظمموش

کمممه اػتحقةقمممات نشمممان داده اسممم  یوح سمممطح تهاییخمممافتگی پمممایینی برظوردارنمممد،  همممایی 
 (.  2666کنند )اسکورن، پرخشانی ػناشویی بیشتری را تسرحه وی

کمه نهونمه آوماری ایمن پمژوهش یوحیم  عهده وطالعه حاضر اخوحدود هما )ػن و ن اسم  
ورفتند. عالوه  وانه وورد بررسی قرار  بر ایمن، پمژوهش شوهر( نبودند، حلکه هر ػن و وردی ضدا

کنندهتفاوت حاضر حه ه ةتوضمه ننهموده اسم . در اخنسما توصمها  های ضنسةتی بین شرک  
که ساػه ضدخدی در ادبیمات روانشناسمی و وشماوره ظمانواده  در شود ظوش یو بینی یوضی، 

کةفةممم  ػناشمممویی، ظةانممم   ایمممران اسممم ، حممما وت ةرهمممای دخگمممر اػ ضهلمممه ظمممانواده اصممملی، 
وةرد. ههشنةن، پیشنهاد ویػناشویی و تهای  حه طالق و تةره وورد بررس کمه در ی قرار  شود 

هممای یوضممی )ػن و شمموهر( در راحطممه حمما هممای ضنسممةتی و نهونممههممای آتممی، حممه تفمماوتپممژوهش
 وت ةرهای این پژوهش توضه شود.

 وناجع
 ( .3126اظالقی، ا).  .5-2، 216، واهناوه پیام ػنعواو  ظوشبصتی در ظانواده اػ نظر قرآن و رواخات. 
 کممر، ب و نمموابی نممژاد، ش. ) اسممکةان، پ؛ (. بررسممی تممأثةر سمماخکودرام )روان نهاخشممگری( بممر افممزاخش 3117ثنممایی عا

هممای همما و پممژوهشتمماػه. تهممران 1تهاییخممافتگی فممرد اػ ظممانواده اصمملی در دانممش آومموػان دظتممر دبیرسممتانی ونطقممه 
 .2-22، 32، 1، وشاوره

 (. راحطممه بمممین سممب 3123ش، علةرضممما. )تةهمموری آسممفةشی، علمممی؛ تالوعلممی لواسمممانی، وسممعود و حصشمماخ همممای
-501، 12، 1، پژوهمیفصملناوه ظمانوادهدلبستگی و ظود وتهایزساػی حا رضاخ  ػناشویی در بین دانشمسوخان. 

553. 
 ( .2665ضانسون، س. ام .)یوحترضهه: بیدروانی هةسان وحور .( تهران: انتشارات ضنگ .3112تا حسةنی .) 

  .ترضهمه: فاطهمه . فراخندهای دلبستگی در یوح دروانی و ظانواده درومانی(. 2661ای. )ضانسون، س. ام و وخفن، و
خممان؛ .... و پرخسمما  بهراوممی، عممغری اعتهممادی، سممعةده حطالنممی، رونمماک عشممقی؛ وهنمماػ ضوکممار؛ وحهممد وسممعود دخار
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 (. تهران: نشر دانژه. 3111نةلفروشان صالحی )
 ( 3177حسةنی بیرضندی، سةدوهدی .)تهران، انتشارات آوای نور.طاپ اول. اح در ظانوادهوشاوره و اػدو ، 
 ( .کارکنان وتأه  دانشمگاه شمهةد طهمران. 3111رضبی، غ وسلمه (. ساظتار عاولی وقةاس رضاخ  ػناشویی در 

 .113-111، 5، 31، روان زشکی و روانشناسی حالةنی ایران
  .طاپ نشده.بررسی پاخایی و روایی وقةاس ظوش بینی یوح هارضبی، غ . 
 ( .سممنسش پاخممایی و روایممی وقةمماس عممزت نفممم روػنبممر  دانشممسوخان سمممال اول 3110رضبممی، غ و بهلممول، ن .)
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 ( .3113رضاػاده، م .) ارتبماطی حما ههسماػی ػناشمویی در دانشمسوخان همای دلبسمتگی و وهارت های راحطه سب .

 رساله دکتری روانشناسی، دانشگاه تربی  ودرس تهران.
 ( .بررسمممی رضممماخ  ػناشمممویی در سمممب 3111عةمممدی، ر و ظانسمممانی، ػ .) .فصممملناوه همممای وصتلمممف دلبسمممتگی

 .371 -263، 1و  2، سال اول، پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز-علهی
  ( .2666کلممو  و، ک  .)خنممب ظانسممانی و سممةهةن رونقممی )  . ترضهممه:دلبسممتگی بیروسممال و یوح دروممانی (.  3117ی

 تبریز، انتشارات  فروػش.   
  ( .2661کوری، ح .)کارحس  وشاوره و روان دروانی (. تهمران: نشمر 3112: خحةمی سمةد وحهمدی ) . ترضهمهنظرخه و 

 ارسباران.
 ( .ولممدنبر ، ه او  نقممش . ترضهممه حهةدرضمما حسممةن شمماهی برواتممی؛ سممةظممانواده دروممانی(. 2661ولممدنبر ، ا و 

 (، تهران، انتشارات روان.3111حندی؛ الهام ارضهند )
 ( .2665وممان، پممرخن اس .)(. ترضهممه: تالورضمما رضبممی. انتشممارات دانشممگاه آػاد اسممالوی 3122) وقدوممه ای بممر آوممار

 واحد وسسد سلةهان، طاپ اول.
 ( .کمممر، ب کونمممد، ع و ثنمممایی عا کا ی حممما ظوشمممبةنی و (. راحطمممه سمممب  دلبسمممتگ3126وعمممدنی پمممور، ک؛ رنسبمممر،  ؛ 

کرح.  2-32احساس تنهایی در دانش آووػان   . 21-336، 3، 3، روانشناسی سالو سال شهر 
 ولکوتی( .3126ظواه، ا).  در پیهان ههسری و بررسی وؤلفه« وةثاق تلةد»وعناشناسی های حنةمادین وفماداری حمه

 .  311-315، 52 ،وطالعات اسالوی: فقه و اصول آن.
   در  یی  ػناشموخحما رضما یدلبسمتگ های و سمب  ینة(. ارتبماط ظوشمب3112ه. ) ، یدرةمح و حهولمه، م یوردانم

 .50-12 ،3، 1 ،هةاروو ییو واوا یوسله دانشکده پرستار هارستان.یکارکنان ب
 ( .یوح دروانی2667هاروی، م .)( کبمر رحةهمی ( . تهمران: 3111. ترضهه: ظمداحصش احهمدی، ػهمرا اظموی و علمی ا

 انتشارات دانژه.
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