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Abstract
The purpose of the present study was to examine
the moderating role of positive and negative
affectivity on the relationship between
attachment styles and dyadic adjustment.
Participants consisted of 378 married individuals
(194 women, 184 men). All of whom completed
the Adult Attachment Inventory (AAI), The
Glombok-Rust Inventory of Marital State
Questionnaire (GRIMS), and The Positive and
Negative Emotionality Scale (PNES). The results
showed a significant positive correlation between
secure attachment style and positive affectivity
with dyadic adjustment. Insecure attachment
styles (avoidant and ambivalence) and negative
affectivity showed a significant negative
correlation with dyadic adjustment. Analysis of
data also revealed that the relationship between
secure and insecure ambivalence attachment
styles and dyadic adjustment were moderated by
negative affectivity. Increasing levels of negative
affectivity was accompanied stronger relationship
between secure and insecure ambivalence
attachment styles and dyadic adjustment. It can
be concluded that attachment styles as well as
positive and negative affectivity can predict
dyadic adjustment.
Keywords: Attachment, Negative Affect,
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چکیده
ابددر برر دي نقددش د د یلکنن د، ه د ا اپ پددژوهش
مزاجعاطفي در رابطه بین بکهاي دلبستگي و داپااري
194(  فدرد متههدل378  جام ه آمداري شدامل.پناشویي بود
 شدرک کنند اان در ایدن پدژوهش.  مرد) بودند184 پن
) مقیددا وبدد یAAI( مقیددا دلبسددتگي بزراسددا
) و مقیددداGRIMS( را ددد- پناشدددویي الومبدددو
. ) را دکمیدل کردندPNES( هیجانپذیري مثب و منفدي
نتددایج پددژوهش ننددان داد ددبکهدداي دلبسددتگي و
مزاجعاطفي هرک ام بهطور مجزا ميدوانن اپااري پوجین
 اپ میان هیجدانپدذیري مثبد و منفدي. را پیشبیني کنن
دنها هیجانپدذیري منفدي دوانسد در رابطده بدین اب داد
دلبستگي ایمن و ناایمن دو وارا و اپااري پوجین نقدش
 اپ یافتههاي ایدن پدژوهش مديددوان. د یلکنن ایفا کن
نتیجه ارف رابطده دبکهداي دلبسدتگي بدا داپااري
پناشویي در د امل با متغیرهدایي چدون مزاجعداطفي بهتدر
.دبیین ميشود
 دلبسددتگي هیجددانپددذیري مثب د:واژههااای کلیاادی
هیجانپذیري منفي اپااري پوجین
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مقدمه
پای اري نهاد خانواد در طو دور هاي مختلف داریخي دالل بر کارکرديبودن آن دارد .اهمی خدانواد بده
ان اپ اي ا که الم و بالن اي هدر جام ده وابسدته بده دالم و رشد خدانواد در آن ا د (مهدران
کالنترهرمزي و فر،بخش  .)1394با شروع اپدواج و ایجاد رابطه پناشویي نقش اپااري پناشویي 1در ادامده
،یات پن اي منتر و شکلایري پیام هاي مثب و منفي آن آشکار ميشود .دینها و ماکرجدک ()1990
اپااري پناشویي را وب یتي مي دانن که در آن پن و شوهر در بینتر مواقع ا،سا ناشدي اپ خوشدبختي و
ربای اپ هم یگر دارن و روابط ربای بخش بین پوجین اپ طریق عالقه متقابل میزان مراقب اپ هم یگر
پذیرش و دفاهم با یک یگر قابلارپیابي ا  .همسراني که اپ اپااري پناشویي باالیي برخوردارند ربدای
کلي اپ پن اي دارن دحمل باالدري در شرایط ا تر پا ننان ميدهند اپ نندانههداي بهزیسدتي بداالدري
برخوردارن و نمرات باالدري در ،رم خود 2دریاف ميکنن (آ ودو آرون فینر و براون  .)2012در ،قیق
اپ پوجین کامالً اپاار انتظار ميرود که روابط بلن م ت و اپدواج باثباتدري داشته باشن ؛ در مقابل پوجین با
اپااري ب یفدر طالق را دجربه ميکنن (کن ریک و درنتي  .)2016کن ریک و درنتي ( )2016که اپااري
پناشویي را انطباق پوجین با یک یگر د ریف ميکن عوامل مختلفي همچدون ربدای پناشدویي پیو دتگي
دوافق عاطفه و د ارض بدر شدکلایدري دطو مختلدف آن اثرادذار دانسدتهاند  .برشدی  )1984( 3در یدک
طبقهبن ي مکانیسمهاي درونفردي 4و برونفردي 5که در داپااري یدا نا داپااري پناشدویي اثراذارند را
برشمرد ا  .این عوامل شامل رفتارهاي اردباطي آشکار عواطف رابطه جنسي عوامل فیزیولوژیک درآم
و اشتغا مهارتهاي اردباطي و ویژايهاي شخصیتي 6ا (به نقل اپ هاپن و شدیور  .)1987ویژاديهداي
شخصیتي در ارایش افراد بهدجربه هیجانهاي مثب یا منفي بهعنوان عامدل مدرثر در روابدط بدینفدردي و
روابط عاطفي نقني م نادار ایفا ميکنن (دیرنفورت کاشي دونلن و لوکا 2010 7؛ به نقل اپ هومباد دونلن
الکونو مکاوئه و برت  .)2013یکي دیگر اپ نظریههداي بدانفو در ،دوپ برر دي روابدط عداطفي نظریده
ماهی روابط عاطفي اولیه ی ني مادر-نوپاد ماهی روابط عاطفي
دلبستگي 8ا  .بالبي ( )1969م تق ا
یک فرد را در را ر پن اي د یین ميکن .

1- marital adjustment
2- self esteem
3- Berschid, E.
4- intra-personal
5- inter personal
6- personality traits
7- Dyrenforth, P. S., Kashy, D. A., Donnellan, M. B., & Lucas, R. E.
8- attachment theory
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پژوهنگران دلبستگي با استرش نظریات بالبي و با دوجه بهمفهوم پایگا امن 1با مناه رفتار کودکدان
در موق ی ناآشنا 2بکهاي دلبستگي را به هد ته ایمن 3نداایمن اجتندابي 4و نداایمن دو دوارا 5دقسدیم
کرد ان  .مقوله وم دلبستگي ناایمن با نام «دلبستگي اپماننایافته »6نیز شناخته ش ا د  .پایگدا امدن
اصالتاً بهمراقبي افته ميشود که کود هنگام آشفتگي به او پنا ميبرد .این پایگا بر،سب شرایط ميدوان
پمینه اپ دلبستگي ایمن یا ناایمن باش (اینسورث بلهر وادرپ و وا 1978 7؛ به نقدل اپ بندارت  .)1391بده
مرور پمان م اد درون رواني پایگا امن بهمواپات پایگا بیروني در فرد دنکیل ميشود و مفهوم پایگا امن
در بزراسالي نیز براي فرد ادامه پی ا ميکن (اینسورث و همکاران 1978؛ بهنقل اپ بنارت  .)1391نخسدتین
بار هاپن و شیور ( )1987این بحث را مطر کردن که بکهاي دلبسدتگي دمدایزات ا ا دي را در دجسدم
هاي مربوط بهعنق رمانتیک 8بین بزراساالن ایجداد مديکند  .فراددر اپ دفداوتهدایي کده در ادرا عندق
رمانتیک وجود دارد بکهاي دلبستگي با خودازارشدهي پن و شوهرها اپ ربای پناشویي اینان مدردبط
(برنان کالر و شیور )1998؛ انواع ایمن و ناایمن پ ی پایگا امن در روابط بزراساالن مناه مدي
ا
شود .در روابط پوجین هریک بهعنوان پایگا امن براي دیگري عمل ميکن و دجسمات و انتظارهاي دروندي
مردبط با پایگا خود را با درجادي اپ نداایمني بدهرابطده پوجدي مديآورد (بندارت  .)1391فیندي )1999( 9در
دحقیقات خود ننان داد که افرادي که دلبستگي ناایمن دارن داراي کنتر ش ی عداطفي هسدتن و هیجدان
هاینان بینتر اپ نوع منفي ا که پیشبینيکنن خوبي براي عد مربدای پناشدویي 10ا د (بدهنقدل اپ
لن برار و میرپ  )2002آیا رابطه بین بکهاي دلبستگي و اپااري پناشویي یک رابطه اد ا یا این
ا،تما وجود دارد که متغیرهاي دیگري بتوانن بر این رابطه دهثیر د یلکنن داشته باشن یدا ایدن رابطده را
دح دهثیر قرار دهن  .یکي اپ متغیرهایي که ميدوان هم با بکهاي دلبستگي رابطه داشدته باشد و هدم بدا
طو اپااري پناشویي مزاجعاطفي 11ا  .مزاجعاطفي بهدفاوتهاي فردي در واکنشپدذیري هیجداني
،رکتي و دوجهي و همچنین دفاوتهاي فردي در خود دنظیماري 12اطالق ميشدود کده اپ نخسدتین دوران

1- secure base
2- strange stage
3- secure
4- avoidance
5- ambivalence
6- disorganized
7- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Wall, S., & Waters, E.
8- romantic love
9- Feeney, J. A.
10- marital satisfaction
11- affective temperament
12- self-regulation
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رش قابلمناه هستن پایه عصبي-پیستي دارن و در طو پمان و موق ی هاي مختلدف ثابد ميباشدن
(دري بري و رودبارت  .)1988مزاجعاطفي را ميدوان اپ بُ دیگري نیز مورددوجه قدرار داد .شدواه اسدترد
وجود دو بُ ا ا ي هیجانپذیري مثب  1و هیجانپذیري منفي 2را دهیی کرد ان (وادسون کالر و دلگدن
 .)1988هیجانپذیري مثب دمایل فرد بهشادبودن در شرایط مکاني و پماني اونااون ا (وادسون پنبیکر و
فوالر1987 3؛ بهنقل اپ آقو پرایس و مولر  .)1992در مقابل هیجانپذیري منفي دمایل فرد بهدجربه رندج در
شرایط و پمانهاي مختلف ا (وادسون و کالر 1984 4؛ بهنقدل اپ آقدو پدرایس و مدولر  .)1992ب ضدي
مطال ات ننان داد ان که مزاجعاطفي بر بهزیستي افراد اثراذار ا (کاناي و همکاران  .)2016برخي دیگر
در پمینه رابطه هیجانپذیري مثب ومنفي عنوان کرد ان که هیجانپذیري مثب ميدوان طدالق ربدای و
شادماني ناشي اپ اپدواج را پیشبیني کن  .در مقابل هیجانپذیري منفي مديدواند پدیشبینديکنند طدالق
پوجین ميباش (اادمن1998 5؛ بهنقل اپ درویر و وود .)2014
مسهله اصلي پژوهش ،ابر این ا که آیا رابطه بین بکهاي دلبستگي و اپااري پوجین یک
رابطه اد خطي ا یا متغیرهاي دیگري مثل هیجانپذیري مثب ومنفي ميدوانن این رابطه را د یل
کنن ؟ در پا خ به این پر ش ه ا اصلي پژوهش برر ي نقش د یلکنن هیجانپذیري مثب ومنفي در
رابطه بین بکهاي دلبستگي با اپااري پوجین بود .فربیههاي برر ي ،ابر عبارت بودن اپ -1 :بین
بک دلبستگي ایمن و طو اپااري پوجین رابطه مثب وجود دارد؛  -2بین بکهاي دلبستگي ناایمن
(اجتنابي و دو وارا) و طو اپااري پوجین رابطه منفي وجود دارد؛  -3بین هیجانپذیري مثب و طو
اپااري پوجین رابطه مثب وجود دارد؛  -4بین هیجانپذیري منفي و طو اپااري پوجین رابطه منفي
وجود دارد؛  -5مزاجعاطفي مثب رابطه بین بکهاي دلبستگي و اپااري پوجین را د یل ميکن و
 -6مزاجعاطفي منفي رابطه بین بکهاي دلبستگي و اپااري پوجین را د یل ميکن .
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش ،ابر اپ نوع بنیادي راهبردي و در پمر پژوهشهاي همبستگي ا  .جام ه موردمطال ه در پژوهش
،ابر شامل داننجویان متههل در ،ا دحصیل در مقاطع کارشنا ي کارشنا ي ارش و دکتري اکن در
شهر دهران در ا  1394بود 378 .منارک کنن بهصورت در د تر و با روش نمونهایري غیرا،تمالي
ه فمن انتخاب اردی ن  .منغو بهدحصیل متههلبودن در پمان اجراي پژوهش ع م ابتال بهبیماريهاي
1- positive affect
2- negative affect
3- Watson, D., Pennebaker, J. W., & Fogler, R.
4- Watson, D., & Clarke, L. A.
5- Gottman, J. M.
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ج ي رواني و پزشکي و ع م ابقه طالق اپ م یارهاي ورود و ن باالدر اپ  60ا اپ م یارهاي خروج بود.
روش جمعآوري نمونه به این صورت بود که ابت ا  550آدر ایمیل اپ افراد واج شرایط شرک در پژوهش
انتخاب و پر ننامهها به آدر پس الکترونیکي افراد موردنظر ار ا اردی  .نمونه موردبرر ي با دامنه ني
 20-60ا شامل  194نفر پن ( 51/3درص ) و  184نفر مرد ( 48/7درص ) با میانگین ني  26/7و انحراا
ا تان ارد  2/42م ت اپدواج آپمودنيها بین  1ما دا  108ما بود.
ابزار سنجش
مقیاس دلبستگی بزرگسال :)AAI( 1مقیا دلبستگي بزراسا که با ا تفاد اپ مواد آپمون دلبستگي
هاپن و شیور ( )1987اخته و در مورد نمونههاي داننجویي و جم ی عمومي ایراني هنجاریابي ش ا
(بنارت  )1384یک آپمون  15رالي ميباش و ه بک دلبستگي ایمن اجتنابي و دو وارا را در مقیا
 5درجهاي لیکرت (خیليکم= 1کم= 2متو ط= 3پیاد= 4خیليپیاد= )5مي نج  ، .اقل و  ،اکثر نمر
آپمودني در پیرمقیا هاي آپمون بهدردیب  5و  25خواه بود .برایب آلفاي کرونباخ پر شهاي
پیرمقیا هاي ایمن اجتنابي و دو وارا در مورد یک نمونه (n=1480؛  860پن  620مرد) براي کل
آپمودنيها بهدردیب  0/89 0/91و 0/88؛ براي پنان  0/90 0/91و  0/87و براي مردان  0/89 0/90و 0/87
محا به ش که ننانه همسانيدروني 2خوب مقیا دلبستگي بزراسا ا  .برایب همبستگي بین
نمر هاي یک نمونه  300نفري اپ آپمودنيها در دو نوب با فاصله چهارهفته براي نجش پایایي باپآپمایي3
محا به ش  .این برایب در مورد بکهاي دلبستگي ایمن اجتنابي و دو وارا براي کل آپمودنيها به
دردیب  0/83 0/87و 0/74؛ براي پنان  0/82 0/86و  0/75و براي مردان  0/81 0/85و  0/73محا به ش که
ننانه پایایي باپآپمایي ربای بخش مقیا ا  .روایي محتوایي 4مقیا دلبستگي بزراسا با نجش
برایب همبستگي بین نمر هاي  15نفر اپ متخصصان روانشنا ي موردبرر ي قرار ارف  .برایب دوافق
کن ا براي بکهاي دلبستگي ایمن اجتنابي و دو وارا بهدردیب  0/61 0/80و  0/57محا به ش  .روایي
همزمان 5مقیا دلبستگي بزراسا اپ طریق اجراي همزمان مقیا هاي "منکالت بین شخصي" و
"،رم خود کوپر ا می " در مورد یک نمونه  300نفري اپ آپمودنيها ارپیابي اردی  .نتایج برایب
همبستگي پیر ون ننان داد که بین نمر آپمودنيها در بک دلبستگي ایمن و پیرمقیا هاي منکالت
بین شخص همبستگي منفي م نادار (اپ  r=-0/61دا  )r=-0/83و با پیرمقیا هاي ،رم خود همبستگي
مثب م نادار (اپ  r=0/39دا  )r=0/41وجود دارد .بین نمر آپمودنيها در بکهاي دلبستگي ناایمن و
)1- Adult Attachment Inventory (AAI
2- internal consistency
3- test-retest reliability
4- content validity
5- concurrent validity

48

رابطه بین بکهاي دلبستگي و اپااري پوجین با ...

پیرمقیا هاي منکالت بین شخص همبستگي مثب م نادار (اپ  r=0/26دا  )r=0/45و با پیرمقیا هاي
،رم خود همبستگي منفي اما غیرم نادار بهد آم  .این نتایج نناندهن روایي کافي مقیا دلبستگي
بزراسا ا  .نتایج دحلیل عوامل نیز با د یین ه عامل بک دلبستگي ایمن بک دلبستگي اجتنابي و
بک دلبستگي دو وارا روایي اپ  1مقیا دلبستگي بزراسا را مورد دهیی قرار داد (بنارت  1384و 1392
الف .)2011
پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک-راست :)GRIMS( 2پر ننامه وب ی پناشویي (الومبو -
ال
و همکاران  )1986مقیا  28رالي ا  .پر شها در مقیا چهار درجهاي لیکرت (کام ً
را
موافق= 0کامالً مخالف= )3منکالت موجود در روابط پناشویي پوجین را اپ نمر  0دا  3در پمینه میزان
،سا ی  3و دوجه پوجین نسب بهنیاپهاي یک یگر د ه  4وفاداري 5منارک  6هم ردي 7ابراپ محب
اعتماد صمیمی  8و هم لي پوجین مي نج  ، .اقل نمر آپمودني در این مقیا صفر و  ،اکثر نمر 84
ا  .نمر دراپش آپمودنيها در  9درجه بر،سب ش ت و ب ف منکالت پناشویي محا به ميشود .در
فرم فار ي این پر ننامه نمر کل مقیا با آلفاي کرونباخ  0/92براي نمونهاي اپ پنها و  0/94براي
شوهرها محا به ش که ننانه همسانيدروني 9باالي پر ننامه ا (بنارت  .)1380برایب همبستگي بین
نمر هاي آپمودنيها در دو نوب با فاصله دو هفته براي کل آپمودنيها  r=0/77آپمودنيهاي پن  r=0/73و
آپمودنيهاي مرد  r=0/75ننانه پایایي باپآپمایي 10خوب پر ننامه ميباش .
مقیاس هیجانپذیری مثبت و منفی :)PNES( 11این مقیا یک ابزار  20اویهاي ميباش که اپ
پر ننامه مزاج بزراسا ATQ( 12؛ ایونز و رودبارت  2007و  )2009اقتبا ش ا  .پر ننامه مزاج
بزراسا مقیا ي نظریهمحور ميباش و برا ا م دري بري و رودبارت ( )1988براي ان اپ ایري اب اد
ال
مزاجعاطفي 13اخته ش ا  .دامنه نمر هاي هیجانپذیري مثب و منفي در این مقیا اپ ( 1کام ً
1- construct validity
)2- Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire (GRIMS
3- sensitivity
4- commitment
5- loyalty
6- cooperation
7- sympathy
8- intimacy
9- internal consistency
10- test-retest reliability
)11- Positive and Negative Emotionality Scale (PNES
)12- Adult Temperament Questionnaire (ATQ
13- affective temperament
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نادر ) دا ( 5کامالً در ) محا به مياردد .هیجانپذیري مثب بهعنوان یکي اپ اب اد مزاجعاطفي
بر،سب مرلفههاي مردمآمیزي 1عاطفه مثب  2و لذت پرشور (و هیجان )3نجی ميشود .هیجانپذیري
منفي بهعنوان یکي دیگر اپ اب اد مزاجعاطفي بر،سب مرلفههاي در  4غمگیني 5نارا،تي 6و ناکامي7
نجی مياردد .ویژايهاي روان نجي پر ننامه مزاج بزراسا شامل روایي همگرا 8و دنخیصي
(افتراقي )9و اختار عاملي در مطال ات مق مادي دهیی ش ا (ایونز و رودبارت  2007و  .)2009بریب
آلفاي کرونباخ مقیا هیجانپذیري مثب و منفي در نمونههاي داننجویي ( 174پسر  211دختر) و عمومي
( 186مرد  251پن) اپ  0/77دا  0/91براي هیجانپذیري مثب و اپ  0/79دا  0/90براي هیجانپذیري منفي
محا به ش ا (بنارت  .)1393این برایب همسانيدروني 10مقیا را دهیی ميکنن  .روایي همگرا و
رواني11
الم
دنخیصي (افتراقي) مقیا هیجانپذیري مثب و منفي اپ طریق اجراي همزمان مقیا
عواطف مثب و منفيPANAS( 12؛ وادسون کالر و دلگن
(MHI-28؛ بنارت  )1388و فهر
 )1988در مورد آپمودنيهاي دو ارو محا به ش و مورد دهیی قرار ارف  .بریب همبستگي هیجانپذیري
مثب با عواطف منفي و درمان اي روانشناختي بهدردیب  -0/47و  -0/54و با بهزیستي روانشناختي  0/53به
د آم  .بریب همبستگي هیجانپذیري منفي با عواطف منفي و درمان اي روانشناختي بهدردیب  0/49و
 0/51و با بهزیستي روانشناختي  -0/43بهد آم  .این برایب در طح  p<0/001م نادار بودن .
یافتهها
ج و  1شاخصهاي آماري نمر هاي بکهاي دلبستگي هیجانپذیري مثب
پناشویي را ننان ميده .

و منفي و اپااري

جدول  -1شاخصهای آماری توصیفی سازگاری زوجین ،سبکهای دلبستگی و هیجانپذیری زوجین
متغیرها
سازگاری زوجین

میانگین

انحراف استاندار

کمینه

بیشینه

68/97

8/80

39

85

1- sociability
2- positive affect
3- high intensity pleasure
4- fear
5- sadness
6- discomfort
7- frustration
8- convergent validity
9- discriminant validity
10- internal consistency
11- Mental Health Inventory
12- Positive and Negative Affect Schedule
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دلبستگی ایمن

4/26

1/06

1

5

دلبستگی دوسوگرا
دلبستگی اجتنابی
هیجانپذیری مثبت
هیجانپذیری منفی

1/65

0/56

1

5

1/51

0/87

1

5

27/44

4/92

15

42

26/29

5/52

16

42

نتایج همبستگي پیر ون ج و  2ننان داد که بین بک دلبسدتگي ایمدن و داپااري پوجدین رابطده
مثب م نادار و بین بکهاي دلبستگي ناایمن و اپااري پوجین رابطه منفي م نادار وجود داش  .همچنین
بین هیجانپذیري مثب و اپااري پوجین رابطه مثب م نادار و بین هیجانپذیري منفي و اپااري پوجین
رابطه منفي م نادار وجود داش  .این نتایج فربیههاي او دا چهارم پژوهش را دهیی ميکنن .
جدول  -2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

متغیرها

3

2

5

4

سازگاری زوجین
دلبستگی ایمن

**0/51

دلبستگی دوسوگرا

**-0/43

**-0/57

دلبستگی اجتنابی

**-0/34

**-0/69

**0/49

هیجانپذیری مثبت

**0/62

**0/35

**-0/24

**-0/22

هیجانپذیری منفی

**-0/56

**-0/24

**0/24

**0/16

**-0/40

،جم نمونه=P<0/01. 378

**

بهمنظور برر ي نقش د یلکنن هیجانپذیري مثب در رابطه بکهداي دلبسدتگي و دطو داپااري
پوجین اپ دحلیل رار یون چن اانه بهشیو لسله مرادبي ا دتفاد شد  .در ایدن پدژوهش نقدش هریدک اپ
بکهاي دلبستگي و نقش د یلار اب اد هیجانپذیري در دحلیل مجزا موردبرر ي قرار ارفتن  .بای دوجده
اپااري پناشویي بهم ناي اپااري پایین ا  .بهم ناي دیگر این مقیدا
داش که نمر باال در مقیا
نا اپااري پوجین را ننان ميده  .نتایج در ج و هاي  3و  4ننان داد ش ا .
جدول  -3شاخص های آماری رگرسیون سلسله مراتبی متغیرهای پژوهش در پیشبینی
سازگاری زناشویی
F

Β

0/26

**134/72

4/25

0/51

0/48

**172/85

2/80

0/34

0/89

0/49

**12/47

0/34

0/11

**48/02

-3/37

-0/34

**-6/93

0/65

0/42

**136/37

-2/09

گام اول

پیشبینها
بک دلبستگي ایمن

0/51

ایمن

R

گام دوم

بک دلبستگي ایمن

0/69

اجتنابی

گامها

R2

گام اول

بک دلبستگي اجتنابي

گام دوم

بک دلبستگي اجتنابي

هیجانپذیري مثب

β

-0/21

t
**11/61
**8/49

**-5/18
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1/02

هیجانپذیري مثب

دوسوگرا

گام اول

بک دلبستگي دو وارا

0/42

0/18

**82/81

-3/45

گام دوم

بک دلبستگي دو وارا

0/68

0/46

**160/08

-2/38

هیجانپذیري مثب

0/57

**14/12

-0/42

**-9/10

-0/29

**-7/49

0/97

0/54

**13/95

با دوجه به این که نمر د امل بک دلبستگي ایمن و هیجانپذیري مثب نتوانس در دبیدین واریدانس
نمرات اپااري پوجین نقني داشته باش ؛ بنابراین م لوم ميشود هیجانپذیري مثب نمديدواند در رابطده
بین بک دلبستگي ایمن و اپااري پوجین نقش د یلکنند داشدته باشد  .بدریب ا تان اردشد شدیب
رار یون بک دلبستگي ایمن روي اپااري پوجین ( )β=0/51مثب و م نادار بود .برایب رار دیوني در
م دوم براي بک دلبستگي ایمن و هیجانپذیري مثب بهدردیب برابر با  0/34و  0/49بود .بهایندردیدب
هیجانپذیري مثب نتوانس رابطه بین بک دلبستگي ایمن و اپااري پوجین را د یل کن .
هیجانپذیري مثب نتوانس رابطه بین بک دلبستگي اجتنابي و اپااري پوجین را د یل کند  .بدرایب
شیب رار یوني هریک اپ متغیرهاي پیشبین در ج و شمار  4قابل مناه ا  .هماناونده کده مديددوان
دی بک دلبستگي اجتنابي در مردبه او ( )β=-0/34و مردبه دوم ( )β=-0/21با برایب منفي پیشبینيکنند
منفي اپااري پوجین بود .در مردبه دوم هیجانپذیري مثب ( )β=0/57پیشبینيکنن اپااري پوجین بود.
اثر د امل بک دلبستگي دو وارا و هیجانپذیري مثب نتوانس در پیشبیني دطو داپااري پوجدین
نقني داشته باش  .بریب شیب رار یون بک دلبستگي دو وارا در مردبه نخس  -0/42ا  .در مردبه دوم
بریب شیب رار یون بک دلبستگي دو وارا و هیجانپذیري مثب بهدردیب  -0/29و  0/54ميباشد  .بد ین
دردیب نقش د یلار هیجانپذیري در رابطه بین بک دلبسدتگي دو دوارا و داپااري پوجدین دهیید نند .
برا ا یافتههاي بهد آم فربیه پنجم پژوهش مورد دهیی قرار نگرف .
جدول  -4شاخص های آماری تعامل متغیر تعدیل کننده با متغیرهای پیشبین
در رگرسیون سلسله مراتبی
گامها
گام اول
گام دوم

ایمن

گام سوم

اجتنابی دوسوگر
ا

گام اول
گام دوم
گام اول
گام دوم

پیشبینها
بک دلبستگي ایمن
بک دلبستگي ایمن
هیجانپذیري منفي
بک دلبستگي ایمن
هیجانپذیري منفي
د امل دلبستگي ایمن و هیجانپذیري منفي
بک دلبستگي اجتنابي
بک دلبستگي اجتنابي
هیجانپذیري منفي
بک دلبستگي دو وارا
بک دلبستگي دو وارا

R

R2

F

Β

β

t

0/51

0/26

**134/72

4/25

0/51

**11/61

0/68

0/46

**163/24

3/32

0/40

**10/29

-0/74

0/46

**-11/89

0/69

0/47

**111/56

0/15

0/02

0/09

-1/26

0/78

**-5/15

0/12

0/47

*2/20

0/34

0/11

**48/02

-3/37

-0/34

**-6/93

0/61

0/38

**112/93

-2/52

-0/25

**-6/07

-0/83

-0/52

**-12/56

0/43

0/18

**82/81

-3/45

-0/43

**-9/10

0/64

0/41

**127/56

-2/51

-0/31

**-7/54
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گام سوم

هیجانپذیري منفي
بک دلبستگي دو وارا
هیجانپذیري منفي
د امل دلبستگي دو وارا و هیجانپذیري
منفي

0/65

0/42

**89/28

-0/78

-0/49

**-11/89

-2/33

-0/28

-1/33

-0/50

-0/31

**-4/32

-0/17

-0/67

**2/82

با دوجه بهج و فوق اثر د امل بک دلبستگي ایمن و هیجانپذیري منفي دوانس در دبیدین واریدانس
اپااري پوجین نقش داشته باش  .در م پایاني که بک دلبستگي ایمن هیجانپذیري منفي و د امل این
دو بهعنوان پیشبین در م ادله رار یون ،ضور دارن بدریب شدیب رار دیوني د امدل دلبسدتگي ایمدن و
هیجانپذیري دنها در طح  P<0/05م نادار ا  .با در نظرارفتن طح خطاي بزرگدر اپ یدکصد م باید
نقش د یلکنن هیجانپذیري منفي در رابطه بین بک دلبستگي ایمن و داپااري پوجدین را بدا ا،تیداط
بینتري دفسیر کرد.
در دحلیل ب ي نقش د یلکنن هیجانپذیري منفي در رابطه بین بک دلبستگي اجتنابي و اپااري
پوجین موردبرر ي قرار ارفتن  .برایب ا تان ارد ش شیب رار یون در م پایاني ننان مديدهد کده بدا
افزایش نمر در بک اجتنابي ( )β=-0/25طو اپااري پوجین کداهش مديیابد  .بدریب ا تان اردشد
شیب رار یون هیجانپذیري منفي ( )β=-0/52نیز نناندهن کاهش طو اپااري پوجدین بدهمدواپات
افزایش نمر هیجانپذیري منفي ا  .با در نظرارفتن نتایج دحلیل رار یون م لوم مديشدود کده هیجدان
پذیري منفي نتوانس در رابطه بین بک دلبستگي اجتنابي و اپااري پوجدین نقدش د د یلکنند داشدته
باش  .د امل بک دلبستگي دو وارا و هیجانپذیري منفدي دوانسدته ا د در دبیدین واریدانس داپااري
پوجین نقش مستقلي داشته باش  .این یافته ننان ميده رابطه بین بک دلبسدتگي دو دوارا و داپااري
پوجین در افرادي که هیجانپذیري منفي باالیي دارن قويدر ا .
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش ننان داد بین بکهاي دلبستگي ایمن و هیجانپدذیري مثبد بدا داپااري پناشدویي
همبستگي مثب م نادار بین بکهاي دلبستگي ناایمن (اجتندابي و دو دوارا) و هیجدانپدذیري منفدي بدا
اپااري پوجین رابطه منفي م نادار وجود دارد .نتایج اپ یک و هماهنگ با یافتههاي مدکدانیدل درویدن و
کراونس ( )2017کناد ون ( )2016النگ پاپ اون ا دوم و ریمر ( )2016مولرو شیور فرنان پ آلونسو آربیل
و ر یو ( )2016بنارت نقنینه انجي و دوالئیان ( )2014بنارت ( )2003لن برار و میرپ ( )2002بیرامي
فهیمي اکبري و امیري پیچاکالیي ( )1391بنارت و انجي ( )1391غفوري ورنو دفادراني مهد يپادادان
نوري و کمالي ( )1387و شکرکن خجستهمهر عطاري ،قیقي و شهني ییالق ( )1384ا د  .اپ دويدیگدر
نتایج ننان داد هیجانپذیري منفي در رابطه بین بکهاي دلبستگي ایمن و نداایمن دو دوارا و داپااري
پوجین نقش د یلکنن دارد و هیجانپذیري مثب در رابطه بکهاي دلبستگي و اپااري پوجین نقش
د یلکنن ایفا نميکن .
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پوجهایي که داراي صمیمی باالدري هستن قابلی بینتري در مواجهه با منکالت و دغییدرات مربدوط
بهرابطه خود دارن (پادریک لز ایوردانو و فولراد  .)2007افراد با دلبستگي ایمن اپ دوانایي برقراري روابدط
عاطفي و صمیمي نسبتاً پای ار و ربای بخش برخوردارن (بنارت م ني و پور،سین  .)1392همسران با این
ویژاي قادرن ،مای کنن باشن خطرپذیرن بهدنبا راهکارهاي اونااون براي ،ل منکالت خود هستن
نسب به رانجام عمل خود امی واردرن و اپ خود صمیمی ننان ميدهن که این ویژايها ربای آنهدا اپ
روابط با همسراننان را افزایش ميده (کوران هزن جاکوبویتز و ا اکي2006 1؛ بهنقل اپ مرداني ،مولده
و ،ی ري  .)1389همچنین برخورداري افراد با دلبستگي ایمن اپ دوان اکتنافگري و جوارجویي یکي دیگر اپ
علل ا،تمالي طح باالي اپااري در اینان ميباش (اوکانر و مککارني2007 2؛ بهنقل اپ بنارت مد ني و
پور،سین  .)1392این ویژاي جسارت الپم را براي آپموناري و دجربدهآمدوپي در اختیدار فدرد ایمدن قدرار
ميده  .همچنین افرادي که به خود اعتماد داشته باشن به آ داني بدا دیگدران اردبداط برقدرار مديکنند اپ
اردباطات خود لذت ميبرن نگران طردش ن نیستن داراي ثبات هستن در روابطشان لذت ص اق و رفاق
وجود دارد و ا،سا ارپش نسب بهخود و دیگران دارن (باردولومئو و هوروویتز1991 3؛ بدهنقدل اپ بندارت
م ني و پور،سین  .)1392اعتماد فرد ایمن بهدیگران بهعنوان جزء مکمل اعتمادبهخود نیدز وي را در جلدب
کمک و مساع ت دیگران مخصوصاً همسر یاري مير ان (بنارت الف  .)1380افدراد بدا دلبسدتگي ایمدن
نسب به افراد با دلبستگي ناایمن اپ دوانایي باالدري در دنظیم هیجانهاي خدود برخوردارند (فدوالم .)2002
بنابر پژوهش ،ی ري و اقبا ( )1389در نتیجه دنظیمبودن هیجانات ميدوان ربای پناشویي بداالدري را اپ
پوجین انتظار داش  .همچنین راهبردهاي ،لمسهله مي دوان بهربای بینتر پناشویي منجر شود (دیبداجي
فروشاني اماميپور و محمودي 1388؛ اادمن و یلور .)1995
در مقابل همسراني که داراي بکهاي دلبستگي اجتنابي و دو وارا هستن ا،تماالً اپ نوع روابدط عاشدقانه و
پناشویي خود ابراپ ناربایتي مينماین و دمایلي بهبرقراري روابدط صدمیمي دراپمد ت ن ارند اپ خدود آشکار داپي
هرا ان هستن و اپ مهارتهاي اجتماعي بيبهر ان  .چنین همسراني هموار نگران طردش ن و در ش ن اپ دوي
همسرشان هستن (فرالي و شیور  .)2000فق ان اعتمادبهخود در مواجهه بدا موق ید هداي ا دتر پا درماند اي
روانشناختي را بهفرد ناایمن دحمیل ميکن و این ،ال به ا،سا ،قدارت و ابدطراب شدخص دامدن مديپند
فق ان اعتمادبهدیگران منجر به ایجاد فاصله و دوري و ع م،مای اپ دوي دیگدران مديشدود (لدورنس رودمدن
کوب رودمن و برادبري2008 4؛ بهنقل اپ مرداني ،موله و ،ی ري  .)1389یکي اپ عوامل ا،تمالي اثراذار در رابطده
دلبستگي ناایمن و اپااري پناشویي نادواني همسران با دلبسدتگي نداایمن در بدهکدارایري مهدارت ،دلمسدهله و
د ارض ا  .همچنین کرولي ( )2006در پژوهش خود ننان داد که بکهاي دلبستگي ابطرابي و اجتندابي اثدر
1- Curran, M., Hazen, N., Jacobvitz, D., & Sasaki, T.
2- O'Connor, E., & McCartney, K.
3- Bartholomew, K., & Horowitz, L. M.
4- Lawrence, E., Rothman, A. D., Cobb, R. J., Rothman, M. T., & Bradbury, T. N.
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منفي مستقیم و غیرمستقیم اپ طریق شیو هاي ،لد ارض غیر اپن بر ربدای پناشدویي دارد .ایدن موبدوع بدا
پژوهش کرمي کریمي و دهقان ( )1393همسو ا .
نتایج پژوهش ننان داد بین هیجانپذیري مثب و طو اپااري پوجین رابطه مثب وجود دارد .ایدن
نتایج که فربیه وم پژوهش را دهیی ميکن با پژوهشهاي جاردیک هینیدک ا دتانوژویک پیچویدک و
ایگنادوویک ( )2017بنارت م ني و پور،سین ()1392؛ همچنین بهنقل اپ کاپیکیران ( )2012با پژوهشهاي
داینر لوکا و اونیني )2002( 1و بو ري اداوا و دکورویله )2007( 2همسو ا  .اپ آنجا که صمیمی بین
پوجین بهمیزان خودآشکار اپي هیجاني با یک یگر و میزان پا خدهي طرا مقابل بسدتگي دارد (الرنسدیا و
همکاران  )2004این ویژاي موجب دقوی رابطه و افزایش اپااري پوجین مياردد .همچنین پژوهشهدا
ننان داد ان که عاطفه مثب خالقی ان طااپذیريشناختي کارایي در دصمیمایري ،دلمسدهله و دیگدر
شاخصهاي دفکر مفی را افزایش مديدهد (فدوربس و دا 2005 3؛ بدهنقدل اپ بندارت 1392ب) .افدراد بدا
هیجانپذیري مثب هنیار متمرکز و مصمم هسدتن (اروندرت  .)2008بدهایدندردیدب مديدوانند هنگدام
رویارویي با مسائل مختلف پن اي هیجان و ا،سا خود را دنخیص داد با دوجده بدهشدرایط آن را دنظدیم
کرد و روابط بینشخصي خود را بهتر م یری نماین ، .مای ش ن اپ وي همسدر بدراي داپااري فدردي
اهمی دارد؛ بلکه در پای اري روابط بینشخصي نیز نقش مهمي ایفا ميکن (باربي1990 4؛ بدهنقدل اپ پدش
بردبري و داویال .)1997
پژوهشها ننان دادن پوجین نا اپاار در مقایسه با پوجین اپاار عواطف منفي بینتري را ننان ميدهند
(بردبري و کارني1993 5؛ ویس و هیمن1990 6؛ بهنقل اپ داویال بردبري و فینچام  .)1998همچندین دادیکج
مو کویتز و پوروا ( )2011در پژوهش خود ننان دادن بین رفتار مقبو شریک پن اي و عواطف منفي افدراد
رابطه م کو وجود دارد .برخالا افراد با ویژاي هیجانپذیري مثب همسران با هیجانپذیري منفدي افدرادي
ناشاد نگران و کمانرژي هستن که این ویژايها موجب اختال در روابط بین شخصي و روابط نزدیک با همسر
و خانواد ميشود .بهطورکلي شوهران با هیجانپذیري منفي باال د ه کمددري بده اپدواج دارند و بدا ا،تمدا
بینتري طالق را یک را ،ل اجباري بدراي اپدواج مندکلدار مديدانند (وو دی لو و دگرین  .)2012یکدي اپ
ویژايهاي مهم همسران با هیجانپذیري منفي شیو هاي ا ناددهي این افراد ا  .بک ا ناد 7شیو دبیدین
افراد در روی ادهاي روپمر بهویژ موق ی هاي ا تر پا که ميدوان نقش مهمي در الم رواندي داشدته
باش (دري  .)1994فق ان مهارت ،لمسهله متقابل ميدوان پیشبیني کن که هیجانپذیري منفي در پماني که
1- Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S.
2- Busseri, M. A., Sadava, S. W., & Decourville, N.
3- Forbes, E. E. & Dahl, R. E.
4- Barbee, A. P.
5- Karney, B. R., & Bradbury, T. N.
6- Weiss, R. L., & Heyman, R. E.
7- attributionnal
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پوجین با منکالدي که نیاپ بهیافتن را ،ل دارد مواجه ميشون منجر بهانزجار همسران اپ یک یگر و در نتیجده
باعث کاهش کیفی پن اي مياردد (وو ی لو و گرین .)2013
فربیه پنجم پژوهش این بود که هیجانپذیري مثب رابطه بین بکهاي دلبستگي و اپااري پوجین
را د یل ميکن  .یافتههاي فربیه پنجم پژوهش را دهیی نکردن  .این نتیجه برخالا نتایج پژوهش بنارت و
همکاران ( 1392الدف) و داویدال بردبدري و فینچدام ( )1998بدود .پدژوهشهدا نندان داد اند کده افدزایش
هیجانپذیري مثب در افراد اپ طریق کاهش ا تر در پوجین منجر بهباالرفتن ربای پناشویي ميادردد
(خوشخرام و الزاري  .)1390برا ا این ازارش ميدوان این ا،تما را بیان کرد کده یکدي اپ علدل عد م
اثراذاري هیجانپذیري مثب بر اپااري پناشویي افراد در این پژوهش ميدوان د د د عوامدل ا دتر پاي
غیرقابل کنتر یا نادواني در م یری ا تر پاها در افراد بود باش که ا،تما اثراذاري هیجانپذیري مثب
را کاهش داد ا  .ا،تما دیگر آن ا که متغیرهاي دیگري غیر اپ هیجانپذیري مثب در رابطه م اخله
کرد باشن  .بهطورمثا نااویي هیجداني 1کده بندارت و انجدي ( )1391و بندارت و همکداران ( )2014در
پژوهش خود به آن پرداختن  .با دوجه بهنظریه دلبستگي بیان هیجاني بهعنوان ،لقه اردبداط خدود و محدیط
عنصر ه ای ار و اپماندهن در چرخههاي د املي و روابط پناشویي در بزراسالي در نظر ارفته مديشدود
(ارالي و وادسن1996 2؛ بهنقل اپ بنارت م ني و پور،سین  .)1392بنابر افته بندارت دیمورپدور ر،یمدي
نژاد ،سین رش ي و غالم لي لوا اني ( )1394متغیر اثراذار دیگر ميدوان ا تحکام مدن 3باشد  .ا دتحکام
من اشار بهدوانایي شخص براي م یری موفقی آمیدز نیاپهداي غریدزي بداپداريهداي دروندي و واق ید
اجتماعي دارد (مککري و کا تا2005 4؛ بهنقل اپ بنارت و همکاران  .)1394براینا ا وجدود یدا فقد ان
ا تحکام من در افراد ميدوان بر دوانایي اپااري ایندان بدا شدرایط اثراذاشدته و رابطده دایر عوامدل بدا
اپااري پناشویي را دح دهثیر قرار ده  .بنابر پژوهش ،سیني نسدب هاشدمي نصدرتآبداد و فتدو،يبنداب
( )1388جه ایري مذهبي افراد نیز ميدوان یکي دیگر اپ عوامل اثراذار بر این رابطه باش  .دحقیقات مت د
ننان داد ا که مذهب بهم ناي و یع کلمه ميدوان آثدار بحدرانهداي شد ی پند اي را د د یل کند و
اعتقادات م نوي یک مسهله مهم براي مبارپ با منکالت ا (الیسدون1994 5؛ بدهنقدل اپ ،سدینينسدب
هاشمي نصرتآباد و فتو،يبناب (.)1388
هیجانپذیري منفي دوانس رابطه بین بک دلبسدتگي ایمدن و داپااري پوجدین را د د یل کند  .در
پژوهش بنارت م ني و پور،سین ( )1392هیجانپذیري منفي نقش د یلکنن بر رابطه دبک دلبسدتگي
ایمن و منکالت پناشویي ایفا نکرد .این موبوع ميدوان نناندهن این باش که عوامدل دیگدري غیدر اپ
1- alexithymia
2- Gergely, G., & Watson, J. S.
3- ego-strength
4- Mccrae, R. R., & Costa, P. T.
5- Ellison, C. G.
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هیجانپذیري ميدوانن بر این رابطه اثراذار باشن  .یکي اپ عوامل اثراذار ا،تمالي بکهداي هدویتي افدراد
ا  .افراد هوی یافته پس اپ دور اي اکتناا و برر يهاي مت د به انتخاب و ای ئولوژيهاي خدود مت هد
ميشون  .این افراد نسبتاً خودمختارن و اعتمادبهنفس باالیي دارن (فیلیپس و پیتمن  .)2007براینا دا در
صوردي که افراد بههوی یافتگي د پی ا کرد باشن عليرغم وجود هیجانپذیري منفي د ي بدر کنتدر
آن دارن و این دوجه و میل بهبهبود ميدوان منجر به افزایش اپااري پناشویي شود .شواه ننان ميدهد
داننجویان بیش اپ ایر اقنار در یک جام ه اپ منزل هوی یافته عقی دي برخوردارن (لر تاني  .)1394نمونه
موردمطال ه در این پژوهش داننجویان متههل بودن و این ویژاي ميدوان در این رابطه اثراذار بود باش .
هیجانپذیري منفي نتوانس رابطه بین بک دلبستگي اجتندابي و داپااري پناشدویي را د د یل کند .
ویژايهاي هیجانپذیري منفي در افراد ،ال هاي اجتنابي ایجاد ميکن و ایدن ،الد هدا مديدواند مندابه
ویژايهاي دلبستگي اجتنابي باش ؛ مانن فاصلهایري عاطفي افراد و رفتار خصدمانه و ،سا دی نسدب بده
طردش ن (لو یر ابورین و درائون  .)1997براینا ا وجود یا فق ان هیجانپذیري منفي در ایدن رابطده
ميدوان دهثیر م ناداري ن اشته باش  .همچنین افراد با طح دحصدیلي بداال ددالش مديکنند مهدارتهداي
باالدري براي ،لمسهله بهد آورن و در پن اي کمدر دچار ا تر شون (مو وي  .)1374بدهبیداندیگدر
افراد با دحصیالت باالدر عليرغم وجود هیجانپذیري منفي میل به،ل منکالت در روابط دارن و با کسدب
مهارتهاي ،لمسهله ي بر این دارن که منکالت ناشي اپ هیجانپذیري منفي را به ،اقل بر انن .
رابطه بین بک دلبستگي دو وارا/ابطرابي و اپااري پوجین در افرادي که هیجدانپدذیري بداالدري
دارن قويدر ا به این م نا که بک دلبستگي دو وارا در افدرادي کده مدزاجعداطفي منفدي دارند در
کاهش اپااري پوجین نقش قويدري دارد .دجربه باالي هیجانپذیري منفي امکان دارد بر دلبستگي دهثیر
با نفو ي بگذارد؛ بهطوري که با دن ی بروپ ویژايهاي دلبستگي دو وارا منجر بهناربایتي باالدر شود .این
ا،تما وجود دارد که دلبستگي و هیجانپذیري منفي دهثیر متقابل بررويهم داشته باشن (داویال بردبدري و
فینچام  .)1998به این م نا که فرد با ویژايهاي دلبستگي ناایمن در روابط پناشویي با چسبی ن درمان اي و
یا ا،سا دواانگي نسب بهروابط (بنارت الينژاد و ا،م ي  )1382منکالت پناشویي را افزایش ميده ؛
،ا اار فرد داراي هیجانپذیري منفي باش همانطور که پیشدر افته ش ارایش بدهدجربده خلدق منفدي
دحریکپذیري ناکامي در و واکنشپذیري پیاد (بروماریو و کرنز  )2012داشته باش اپ ابراپ هیجدانهداي
منفي خود ميهرا و ناامی ي وي اپ امکان اصال پن اي پناشویي شرایط را براي کاهش دطح داپااري
پناشویي بیشاپپیش افزایش ميده .
یافتههاي پژوهش ،ابر ميدوان نتایج مطال ات پیندین و نظریدههداي مربدوط بده رابطده دبکهداي
دلبستگي با اپااري پوجین را دهیی و دکمیل کند و بدا دوجده بدهنتدایج بدهد د آمد پمینده داپ طدر
پر شهاي ج ی اردد .نمونهاي اپ این پر شها عباردن اپ :چه متغیرهاي دیگري ميدوانن اپااري پوجین
را پیشبیني کنن ؟ آیا متغیرهاي دیگري مانن دنظیم هیجاني مهارتهاي اردبداطي د هد مدذهبي ندااویي
هیجاني ميدوانن رابطه بین بکهاي دلبسدتگي و داپااري پوجدین را د د یل کنند ؟ در دطح بدالیني و
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عملیادي ميدوان با ابالغ نتایج پژوهش به متخصصان مربوطده آن را در را دتاي پیندگیري اپ نا داپااري
پوجین بهکار ارف  .همچنین با د وین برنامههاي آموپشي و ارائه آن بهپوجها مديددوان بده اردقداء کیفید
پن اي پناشویي پوجین کمک نمود.
مح ودی روش پژوهش به عل آن که پژوهش ،ابر اپ نوع همبستگي ا د  .نتدایج را نمديددوان در
قالددب رابطدده عل دي ب دین متغیرهددا دبیددین نمددود .یکددي دیگددر اپ مح د ودی هددا م ديدوان د دکیددهکددردن بددر
خودازارشدهيهاي افراد باش و این موبوع ا،تما وانمود اپي را در منارک کنن اان افزایش مديدهد .
همچنین با دوجه به آن که نمونه موردپژوهش شامل داننجویان اکن در شهر دهران بود؛ بنابراین این امر
اپ قابلی د میمدهي نتایج بر کل جام ه ميکاه  .اپ دیگر مح ودی هاي قابل کر در نظرنگرفتن متغیرهایي
چون ع مد تر ي به اطالعات دقیق اپ الم رواني و جسمي پوجدین ا د متغیرهدایي کده بده ا دتناد
مطال ات ابق ا،تما دهثیراذاري آنها وجود دارد .همچنین ع موجود فرص کافي جه اجدراي پدژوهش
در طو مختلف فرهنگي و قومي اپ دیگر مح ودی هاي دحقیق ،ابر ا  .پیننهاد ميشود در دحقیقات
آدي رابطه ایر متغیرهاي روانشناختي کر شد در ایدن پدژوهش مانند مهدارتهداي اردبداطي مهدارت
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ل محور بدر کداهش هدم،  مقایسه آموپش مبتني بر نظریهشناختي و را.)1394( . بخش، و فر.مهران ق کالنترهرمزي آ
.213-241 )4(6 . فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي.وابستگي همسران م تادان
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