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 چکيده

گذاشته    تأثير  زناشويي  ناهمسازي  و  همسازي  بر  كه  است  شخصي  عوامل  از  يكي  دلبستگي  سبكمقدمه:  

اند. هدف اين مطالعه  ها عملكرد بهتري از خود نشان داده اي هستند كه در اين نوع سازه و زنان مجموعه 

اين  شناسی:  روش زنان بود.   در ييگراال م ك با ييزناشو يسازگار   و يدلبستگ يهاسبك  رابطه بررسي

همبستگي انجام شد. جامعه آماري شامل زنان شهر قم كه به صورت داوطلب  مطالعه به روش توصيفيـ   

نمونه   با  دسترس  در  صورت  به  اندازه   277و  ابزار  كردند.  شركت  پرسش نفر،  سه  شامل  نامه  گيري 

روايي و پايايي مطلوب بود.    »سازگاري زناشويي« با گرايي« و  گي«، »كمال هاي دلبستاستاندارد »سبك 

گرايي رابطه معناداري، وجود دارد. بين  هاي دلبستگي با سازگاري زناشويي و كمال بين سبك  ها:یافته 

همبستگي چندگانه وجود داشته    40/0گرايي در زنان  هاي دلبستگي با سازگاري زناشويي و كمالسبك 

گيري مذهبي در زنان  درصد، از تغييرات جهت  16يي قادرند به ميزان گراي زناشويي و كمال و سازگار 

درصد  و مقياس    17را تبيين كنند. ضرايب بتاي مدل معنادار بوده و مقياس سازگاري زناشويي، با بتاي  

بتاي  كمال  با  سبك  13گرايي  توسط  پيش درصد،  زنان،  در  زندگي  پيشهاي  قابل  اسبيني  ت.  بيني 

بين سبكهاي  يافتهگيری:  نتيجه داد كه  نشان  مطالعه  و اين  زناشويي  سازگاري  و  دلبستگي  هاي 

گرايي  گرايي در زنان رابطه معناداري وجود دارد. در كل تأثير سازگاري زناشويي نسبت به كمال كمال 

سبك تغييرات  برنامه در  بنابراين  است.  بيشتر  دلبستگي،  برنامههاي  آموزريزان  آموزش  هاي  در  شي 

 به سازگاري زناشويي توجه بيشتري نمايند.  دلبستگي در زنان بايدهاي  سبك 

 . يي، زنان شهر قمگراكماليي، زناشو يسازگاري، دلبستگ ي هاسبك واژگان کليدی:
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 مقدمه 
 به  توجه با و گرفته شكل كودكي دوران در كه است فردي بين تعامالت در مؤثر عوامل ترينمهم از يكي دلبستگي« سبك»

قابل بررسي    مختلفي  زواياي  از  دلبستگي  موضوع(.  1988  بالبي،)  يابدمي  ادامه  بعدي  سنين  در  است،  يافته  تحول  آن  در  هك  محيطي

 و  سيمپسون  ،(1990)  حرفه  و  كار  و   دلبستگي  درباره   و  (1987)  رمانتيك  عشق  و  دلبستگي  درباره  شيور،  هازنو  نمونه  راياست. ب

،  (1993)  شخصي   بين  مشكالت  و   دلبستگي  درباره  همكاران  و  هرووتيز   ، (1990)  هي يشگا آزما  اضطراب  و   دلبستگي  درباره  همكاران

 بر   كه  است  شخصي  عوامل  از  يكي  دلبستگي  سبك  .اندپرداخته   پژوهش  به  دواج  از  و  دلبستگي  درباره   ،(1991)  هازن  و  كوبك

  قرن  هفتم هده  از  قبل.  است  شده   انجام  آن  درباره   بسياري  تحقيقات  دليل همين  به  گذارد مي  تأثير  زناشويي   ناهمسازي  و  همسازي

  خانواده  اعضاي  بر  آن  اجتماعي  ـ  رواني  اثرات  و   طالق   محور  حول  عمده   طور  به  خانواده،  خصوص  در  شده   انجام  تحقيقات  بيستم،

 و  رضايت  احساس  افزايش  هايراه  و  زناشويي  زندگي  از  نارضايتي  لهأ مس  به  ان  محقق  توجه  بعد،  به  دهه  اين  از  ولي.  بود  متمركز

  در   يي گراكمال  با   ييزناشو  ي سازگار  و  يدلبستگ  يهاسبك   رابطهاين مطالعه در بررسي  .  شد  معطوف  مشترك  زندگي  از  شادكامي

  اين  شناخت  با   . كند  شناساييرا    شوند مي  منتهي  منديرضايت  اين  به  كه  را  شناختي  روان  هايزمينه  تا  كندمي  كوشش  ن،يوالد

  هاي  ازدواج  شادكامي  و  رضايت  بر  داد،  كاهش  را  باال  خطر  با  هاي ازدواج   ميزان.  كرد  مداخله  مختلف  سطوح  در  توانمي  ها،زمينه 

  به  منجر  كه  خانوادگي   هاينابساماني  از  بسياري  از  طريق،  اين  از  و  آورد  عمل  به  پيشگيري  هاناسازگاري  بعضي  از  و  افزود  موجود

  كه   دهند مي  نشان   كل  طور  به   زناشويي  منديرضايت  قبلي   هايبررسي  .كرد  جلوگيري  شودمي  انساني   عظيم  نيروهاي  رفتن  هدر

  اسميت   نمونه  براي.  (1383  بردبار،تابع  از  نقل  به  1985  اسميت،)  باشدنمي  منديرضايت  كننده  بينيپيش   افراد،  جنس  وضعيت

  بررسي   در   فاورز  اين،   وجود  با .  ندارد  وجود  تفاوتي   مردان  و   زنان   هاي گروه  زناشويي   منديرضايت  بين   كه  دريافت  (،1991)

  دوستان  خانواده،   والديني،   مالي،  هايشاخص  به  توجه  با  را  خود  ازدواج  زنان،   از  بيش  مردان  كه  كرد  مشاهده  زناشويي  منديرضايت

  رضايت  و  تعارض  حل  هايروش  و  دلبستگي  بين  رابطه  عنوان  با   ديگري  پژوهش  در.  اندكرده   گزارش  ترمثبت   خود  همسر  شخصيت  و

ه  داشت  مثبت  همبستگي  زوجين  زناشويي  رضايت  با  ايمن  دلبستگي، انجام شد، نشان داد كه  (1999)  فيني،، كه توسط  اشويينز

  بيني پيش  مردان  و  زنان  براي  را  ازدواج  رضايت   كه  بود   واحدي  عامل  ترينمهم  ها،تعارض  حل  درباره  جانبه  دو  مذاكره  همچنيناست.  

 ، بررسي شده است. نيوالد  در ييگراكمال  با ييزناشو يسازگار و ي دلبستگ يهاسبك  رابطه، . بنابراين در مطالعه حاضركردمي

 

 مبانی نظری و پيشينه
  ي زمان.  دارد  ياتيح  تياهم  سالم  رشد  يبرا  جوامع  اكثر  در  كه  گرفت  نظر  در  خاص  يرفتار  يالگو  كي  توانيم  را  يدلبستگ

  گرم،  رابطه  نيوا  گرفته  شكل  نيزوج  نيب  نديخوشا  و   متقابل  يتيفيك  يزندگ   اول  سال   در  كه  د ي آيم  وجود  به  مطلوب  يدلبستگ

  به  ا ي  و   بعد   سه  يدارا  يدلبستگ  . باشد  افراد  نيب  يخوش  هيما  و  بخش   تيرضا  دو   هر   يبرا  كه  است  مرد   و   زن  نيب  ا يپا  و  مانهيصم

  ي هابلوك  ،ي عاطف  ييخگوپاس  و  بودن  دسترس  در  :منيا  يدلبستگ  سبك(الف.  (1381  ،يمظاهر)است    سبك  سه  يدارا  يعبارت

 و   كنند  هيتك  گرانيد  به  نكهيا  از  و  كنند  برقرار  ارتباط  گرانيد  با  كه  است  آسان  شانيبرا  سبك  نيا  يدارا  افراد.  منيا  روابط  سازنده

  آنها  هب  يليخ  اي و  كنند  ترك  را  آنها  گرانيد  نكهيا  از  افراد  نيا .  كننديم  يراحت  احساس  كنند  هيتك  آنها  به  گراني د  كه  دهند  اجازه

 به   يدلبستگ  سبك  نوع  نيا  ي دارا  افراد  :ياجتناب  يدلبستگ  سبك(ب.  (1389  ،زادهينور)  كننديم  ينگران  احساس  شوند  كينزد

  به بخواهد  ي كس اگر  و بوده   ي متك خودشان به  شدت  به  افراد نيا . كنند  برقرار يميصم و  كينزد  روابط گرانيد  با توانند يم يسخت

 ، سبك  نيا  يدارا  افراد  :دوسوگرا  اي  مضطرب  يدلبستگ  سبك( ج.  (1389  ، يآباديغن )  شونديم  فتهبرآش  شود،  كينزد  يليخ  آنها

  اغلب   آنها  .باشند  داشته  كينزد  رابطه  آنان  با شده و    دوست  آنها  كه  آنقدر  ستندين ليما  گرانيد  كننديم  احساس  كه  هستند يكسان

 .(1381 ي،رمظاه) باشد  نداشته دوست را آنها  واقعاً همسرشان كهند نگران

  به   است  دهيترس  اي  و  خسته  مار،يب  فرد،  كه  يوقت  مثالً  يدگيتن  طيشرا  تحت  يدلبستگ  نظام   بودند  معتقد(،  1979ي )بالب

كرده    فيتعر  يي دو  به  دو  روابط  عنوان  به  را  بزرگساالن  يدلبستگ(  1999)  كلرشلدون  و  وست  .شوديم  فعال  خود  شكل  نيتريقو

)رضايي و    گردد يم  يمنيا  احساس  شدن  حفظ  اي   به،  افتني  دست  به  منجر  شده،  داده  حيترج  و  ژهيو  شخص  كي  با  يهمجوار  كه

  شيگرا  بزرگساالن  يدلبستگكرده است:    فيتعر  صورت  نيا  به  را  بزرگساالن  يدلبستگ(،  1998)  نگياسپرل  و   برمن  .(1388رستمي،  
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  فراهم  ييتوانا  كه  خاص  شخص  چند  اي  كي  با  باطارت  و  يهمجوار  حفظ  اي  به،  افتني  دست  يبرا  ژهيو  تالش  به  است  شخص  داري پا

 ك ي  جاديا  عنوان  به  را  بزرگساالن  يدلبستگ(،  1999)  سيو  . باشند يم  دارا  را  وا  يشناختروان   و  يجسم  تيامن  و  سالمت  آوردن

  ياصل  تبمرا به  نسبت  كودكان  كه است  يدلبستگ  مشابه  واقع،  در   مهم  و   ياساس   يهاجنبه   در  كه  گريد   بزرگسال  كي  توسط وند،يپ 

 .(1388)رستمي،  كنند يم جاديا خود

  ل يتشك  هياول  هسته  را  وخانواده  داننديم  خانواده  ليتشك  مبدأ   ، است  يمتك  يهمخون  اساس  بر  كه  را  يشاونديخو  روابط  ي گروه

  توانديم  كه  تاس  يادهي پد  ازدواج،  .شوديم  آغاز  ازدواج  با  ييزناشو  ارتباط  و  خانواده  ليتشك(.  1372،  فرجاد)  پندارند يم  جامعه

 يروان  يانرژ  ن،يزوج  يروان  ي انرژ  نيتأم  يجا  به  كه برسد  ييجا  به  توانديم  كه  چنان  باشد،  مرد  و  زن  يروان  سالمت  و  آرامش  باعث

 شرفتهيپ   يكشورها  در  خانواده  گاه ي جا  امروزه(.  1385،  همكاران  و  گلناز)  شود  يروان  اختالالت  انواع  بروز  باعث  و  رديبگ  آنان  از  ياديز

  جامعه   گزارش  به  بنا.  وردآيم   فراهم   يي زناشو  وتعارضات   هايناسازگار  از  ياريبس  نهيزم  راتييتغ   نيا  . است  شده  يراتييتغ  اردچ

 است   دهييگرا  يسست  به  مردان  و  زنان  انيم  مانهيصم  روابط  و  آرامش  ت،يامن  احساس  رياخ  يها سال  در  روانشناسان  و  شناسان

  و  يشناختجامعه  دگاهيد  به  باتوجه  يكل  طور  به(.  1374  ستوده،)  اندشده  روبرو  رانگريو  يروهاي ن  با  ندهيفزا  ياگونه  به  ها وخانواده

  يدلبستگ  سبك  ازدواج،  در  نيطرف  تيشخص  :از  عبارتند   كه  دارند  مهم  و  ميمستق  اثر  ازدواج  كانون  ساختار  بر  عامل  چند  ،يروانشناخت

  ييزناشو  يمندتيرضا.  گريكدي  از  يرمنطقيغ   انتظارات  ،يارتباط  يهاوربا  ن،يزوج  ياديبن  يازهايني  همسان  و  يهماهنگ  مرد،  و  زن

 ف يتوص   را  شوهر  و  زن  مناسب  رابطه  ،ييزناشو  توافق  اصطالح  .شوديم  احساس  يدرون  صورت  به  و  است  ييزناشو  توافق  امد يپ 

  ،بودن  هم   با   و  گري ديك  با  واجازد   از  شوهر  و  زن  آن  يط  كه  است  يحالت  ييزناشو  ي مندتيرضا(. سازگاري و  1385  ،يدريح)  كند يم

   . دارند تيرضا  و ي شادمان احساس

  منديرضايت  ميزان  و   ازدواج  ارتباطي  الگوهاي   رابطه  بررسي»  عنوان  تحت  پژوهشي   در،  (1394)  احمدي  و   زاده فاتحي

  بين   بيشتر  بستگيمه  مردان  و   زنان  گروه  دو  هر  در  كه  گرفتند  نتيجه  دادند،  انجام ،  دانشگاه  در  شاغل  زوجين  روي  كه  زناشويي«

 . است منفي متقابل  اجتنابي ارتباط و  زناشويي منديرضايت بين همبستگي چنين هم  مندي،رضايت و متقابل  سازنده رابطه

؛ دانشجويان  در  زناشويي  همسازي  با  ارتباطي  هايمهارت  و   دلبستگي  هايسبك   رابطهبا موضوع    پژوهشي  در  ،(1391)  رضازاده

 در   ايمن  دلبسته  هايزوج  زناشويي  همسازي  تفاوت  همچنينرابطه وجود داشته و    زوجين  دلبستگي  هايسبك  بين  دريافت كه،

  9  در  ولي  شد  مشاهده  همسازي  آزمون  هايمقياس   از  مقياس  3  در(    مستقل  t  آزمون  از  استفاده  با)  ايمن  نا  هاي  زوج  با  مقايسه

  با مقايسه  در ايمن هايزوج همسازي  تفاوت  ها،مقياس  كل نمره در. نبود دارامعن  آماري لحاظ از گروه  دو  بين  تفاوت ديگر  مقياس

 . بود دارامعن ناايمن

  رضايت داراي متأهل   افراد  بين  عشق هاي سبك هاي مؤلفه   مقايسه عنوان تحت  درپژوهشي ، (1385) مظاهري   و منصورسپاه

 صميميت   افزايش  كه  دادند  نشان  شد،  جامنا  ايمشاوره  خدمات  مراكز  به  كننده  مراجعه  زوج  50  روي  كه،  زناشويي   رضايت  عدم  و

  زناشويي   رضايت  بروز  موجب  تنهايي   به  تعهد  و   گردد  زناشويي  روابط  از  بيشتر  رضايت   موجب  تواندمي  زوجين    تعامالت   در  لذت   و

 .شودنمي

  و   طالق   دصق  به  كه  متأهل  زن  30  بر  را  زناشويي   اختالفات  در  صميميت  تأثير  پژوهشي  در  نيز  ،(1385)  جباريان  و  كامكار

 در   اختالل  دليل  به  زناشويي  روابط  در  اختالل  %57  دادندكه  نشان   و   نمودند  بررسي  بودند،   كرده  مراجعه  ذيربط  مراجع  به  جدايي

  زناشويي  سازگاري  هاي كننده  بينيپيش»  عنوان تحت  طولي  پژوهشي  در  همچنين.  استبوده  زوجين  بين  صميمي  و   عاطفي   روابط

« مردان  زنانگي»  و  منفي  صورت  به«  شوهران  وريكنش  نارسا»  عوامل  كه  شد  داده  نشان،  ازدواج  از  پس  سال  چهار  جوان  هايزوج

  بيني پيش  اوليه،  گيرياندازه  از  بعد  سال   چهار   را  مردان  زناشويي  سازگاري  معناداري  طور  به  مثبت،  صورت  به   دو   هر«  زنان  زنانگي »  و

 و «  مردان  افسردگي»  عوامل  و  منفي،  صورت  به  دو  هر«  زنان  سردگيفا»  و«  مردان   اضطراب»  كه  است  حالي  در  اين.  كردندمي

 . كردند مي بينيپيش  بعد سال چهار در را زنان سازگاري معنادار طور به« زنان زنانگي»

  كه  است  امر  نيا  دهنده  نشان،  (2007)  تنار يرودم  سلي ا  ن، يه  س، يبا   ولمنز،  ،(2008)  گسدل  براونورا  براندو،   بلو،   مطالعات 

 . دارد وجود دارامعن مثبت رابطهيي زناشو تي رضا و منياي دلبستگ كبس نيب
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  مثبت   رابطهيي  زناشو  ت يرضا  و  منياي  دلبستگ  سبك  نيب  كه  افتنديدر،  (2006)  كبرگيو  و  تايبرژ  هاوانگ،پيليف  نا،يستيكر

 .دارد وجود دارامعني منف رابطهيي زناشو تيرضا و ي اجتناب و دوسوگراي دلبستگي هاسبك نيب و دارامعن

  منياي  دلبستگ  سبك  ن يب، در مطالعه خود نشان دادند كه  (1389)  يدريح  و  حمولهيمردان  و ،  (1389)  نژاديجامع  وي  حافظ

 وي  منف  رابطهيي  زناشو  تيرضا  و  دوسوگرا  وي  اجتناب  منينااي  دلبستگي  هاسبك  و  معنادار  و   مثبت  رابطهيي  زناشو  تيرضا  و

 .دارد وجودي معنادار

  من ياي  دلبستگ  سبك  كه  افتند يدر  خودي  هايبررس  در،  (2006)  تيوفورس،  نگتونيارث  و   لر،يتا   بارنت،   و،  (2011)  كوباكوهزن

 .است همراه نهيبهي جانيه ميتنظ و همسران انيم مانهيصم ارتباط كمتر، تعارض و  بهتريي زناشوي سازگار با

  تيرضا  و   تعهد   اعتماد،   ، ي وابستگ  همسو  منياي  تگبسدلي  دارا  كهيي  هازوج  كه  داد   نشان، در پژوهش خود  (1386)  بشارت

 . دارنديي زناشو روابط دري شتريب مشكالت دوسوگرا وي اجتنابي دلبستگي داراي ها زوج  وي داشته شتريبيي زناشو

 صهيخص  با  آشكارا  دوسوگراي  دلبستگ  سبكي  دارا  افراد  دي شديي  جوكينزد، در مطالعه خود نتيجه گرفت كه (2012)  ينيف

 مورد  را  مقابل  افراد  تعارض،  هنگام  در  دوسوگرا  افراد  و  .است  تعارض  دري  اجتنابي  دلبستگ  سبكي دارا  افرادي  سو  ازي  نيگزهفاصل

  طردكننده   كمتر  و   كنندهتي حما  تعارض،  بروز  هنگام   در  منياي  دلبستگ  سبكي  دارا  افراد  كهي  حال  در   دهند،يم  قرار  ريتحق  و  نيتوه

 . شد خواهند لي تبد قابل، ي شنوندگان به و هستند

يي  زناشو  تعارضي  اضطرابي  دلبستگ  سبكي  دارا  افراد  كه  افتند ي در،  (2012)  كرامر  و  ،(2005)  يوكشيبلدر  مپسون،يس  كمپل،

 . دارند منيا دلبسته افراد به نسبتي شتريب

ي  پرخاشگر  و  شتريب  درك  بهتر،  ارتباط  منياي  دلبستگ  كه   اد ، در پژوهش خود نشان د(2016)  پسيليروهلزوف  مپسون،يس

 .  كند يمي نيبشيپ  كيرومانت روابط  در تعارض بروز هنگام در را كمتر

  رابطه يي  زناشو  تعارض  و ي  دلبستگي  هاسبك  نيب  كهند  داد  نشان، در مطالعه خود  (1390)   يآزاد  و  دپوري ناه  اد،يبل  ،يخسرو

 .است كمتراست،  منيا آنهاي ود هري دلبستگ سبك كههايي زوج دريي زناشو تعارض زانيمشته و دا وجود ارادمعن

  يرهايمتغ  يگرواسطه   با   يي زناشو  تعارضات  با  يدلبستگ  يهاسبك   رابطهمطالعه خود با موضوع بررسي    در،  (1392)ي  نظر

  نقش   ،(التيتحصو    سن مانند  ) ي  شناختتيجمع  يرهايمتغ  كه  داد   نشان ،  مشاوره  مراكز  به  كنندهمراجعه  نيزوج  يشناختت يجمع

 دهند. از خود نشان مي ييزناشو تعارضات با  يدلبستگ يهاكبس نيب ايواسطه 

 

 شناسی پژوهش روش
آموزان دوره متوسطه( شهر قم و نمونه آماري  اين مطالعه با روش توصيفي ـ همبستگي با جامعه آماري زنان )والدين دانش

»سازگاري زناشويي«   ور،يش  و   هازن  ي«بستگلد   يهاسبك نامه استاندارد »گيري شامل سه پرسشاندازهدر دسترس انجام شد. ابزار  

 بود.  فراست، يي«گراكمالاسپانير و »

  در  و شده  ساخته شيور و هازن يدلبستگ آزمون مواد از استفاده با مقياس اين :بزرگساالن  یدلبستگ  هایسبک  مقياس

 مقياس  در  را  دوسوگرا و  اجتنابي  من،يا  يدلبستگ  سبك  سه  و  است   يسؤال  15  پرسشنامه  اين.  است  شده   ي ابيهنجار  تهران  دانشگاه

 ، 84/0  ،85/0  آقايان  بيترت  به  ؛دوسوگرا  و  اجتنابي  ايمن،  يها اسيزيرمق  در  كرونباخ  آلفاي  ضرايب.  سنجدي م  ليكرت  يادرجه   5

  دالنك  توافق  ضرايب.  است  قياسمطلوب براي م  دروني  همسانيحاكي از    كه  هشد  گزارش  85/0  ، 83/0  ،86/0ها  خانم  براي  و  89/0

 (.1389 همكاران،ي و  خسروشاه) 57/0 ،61/0 ،80/0 ترتيب به دوسوگرا و اجتنابي ايمن، ي دلبستگ يهاسبك  براي

زناشویی:   يناش  احساس  مواقع  شتريب  در  شوهر  و  زن  آن  در  كه  است  يتيوضع  ييزناشو  يسازگار  مقياس سازگاری 

  از   مراقبت  زانيم  متقابل،   يعالقه  قيطر  از  ن،يزوج  نيب  شبخ  ت يرضا  روابط  نيا  كه   دارند،  را  گري همد  از  تيرضا  و  يخوشبخت

  را  ارتباط   يفعل   وضع   از  ي كل  ياب يارز  كي  يي زناشو  ي سازگار  واقع  در .  باشديم   يريگ  اندازه   قابل   گري كدي  تفاهم  و   رشيپذ  گر، يهمد

 30(، طراحي شده و داراي  1976اين پرسشنامه توسط اسپانير )  . (1377)  نجباييو    ابوالبقايي، حيدريان، شادمند)  دهديم  ارائه

  باًيتقرـ    ناموافق  اغلب ـ    ناموافق  اوقات   يبعضـ    موافق  شهيهم  باً يتقرـ    موافق  شهيهماي )ال است كه در يك طيف شش درجهسو

،  محبت  ابراز(4  دوتايي،   همبستگي(3  تايي، دو  تيرضا(2  تايي، دو  توافق(1(، و در چهار مولفه  ناموافق   شهيهمـ    ناموافق  شهيهم
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است.  راحط از   نشان  كهگزارش شده    70/0  از  باالتر  پرسشنامه  نيا  براي  كرونباخ  آلفاي  ضريب  شادبخش،  پژوهش  دري شده 

 . (1393، شادبخش) است مطلوبي حد درآن و پايايي آن  هاي گويه دروني  هماهنگي 

.  شد  ساخته  ، ييگراالم ك  يچندبعد  مدل   هيپا   بر(،  1990)  همكاران  و   فراست  توسط  پرسشنامه  ن يا  :ییگراکمال  اسيمق

 است  شده  يطراح(  مخالف  كامالً =  5  تا  موافق  كامالً=  1)  كرتيل  فيط  با  يفرع   مولفه  چهار  و  يمنف  و  مثبت  ياصل  مؤلفه  دو  شامل

  درك»  ؛ «CM  اشتباهات   درباره  يافراط  ينگران»  مولفه چهار  و «يمنف»  و   مثبت«»  يي كمالگرا بعد دو   شامل   ها مولفه(.  2005  رم،)

  ييكمالگرا»  يبرا  ؛«DA  ديترد  و  شك  به  ليتما»  ؛«PE  نيوالد  انتظارات  از  شخص  درك»  ؛«PC  نيوالد  اداتتقان  از  شخص

  ييكمالگرا  نمره.  مثبت«  ييكمالگرا»  يبرا  ؛«PS  يشخص  عملكرد  ي ارهايمع»  ؛ «O  بودن  افتهي  سازمان  و  نظم   به  شيگرا»  و  «يمنف

  كرونباخ  يآلفا  بيضر(.  2005  رم، )  ديآيم  دست  به  نظم  اسيرمقيز  ياستثنا  به  اسيرمقيز  شش  از  اسيمق  ريز  پنج  مجموع  از  كل

  و  شك  ،84/0  ن يوالد  انتقاد  ، 84/0  نيوالد  انتظارات  ،88/0  اشتباه  از  ي نگران  ياسهايمق  خرده  يبرا  و  ،90/0  كل   ييكمالگرا  يبرا

 از   ابزار  نيا.  (1990  ان،همكار  و  فراست)  است  شده  گزارش  0/ 93  يسازمانده  و  83/0  يشخص  يارهايمع  ،77/0  عمل  در  ديترد

  كرونباخ  يآلفا  بيضر  و  شده  محاسبه  يدرون   يهمسان  روش  به  پرسشنامه  نيا  اعتبار  ،يفارس  نسخه  در  و  بوده  برخوردار  ييباال  اعتبار

 انتظارات   از  شخص  درك  ،0/ 66  نيوالد  انتقادات  از  شخص  درك  ،83/0  اشتباهات   درباره  يافراط  ينگران  ،85/0  آزمون  كل  يبرا

  يبرا  ، 67/0  يشخص  عملكرد  يارهايمع  و  88/0  بودن  افتهي  سازمان  و   نظم  به  شيگرا  ،70/0  د يترد  و  شك  به  ل يتما  ، 73/0  نيوالد

 (. 1389 همكاران،  و كنامين) است شده گزارش 86/0 ، يمنف ييگرا  كمال  و 82/0 مثبت،  ييگرا كمال

 

 هایافته 
 حراف معيار( متغيرها آمار توصيفی )ميانگين و ان 1 جدول

 

 تعداد مشاهده  انحراف معيار ميانگين  متغيرها

 277 10.379 65.33 يدلبستگيسبكهايكلاسيمق

 277 13.115 60.83 ييزناشويسازگاريكلاسيمق

 277 11.241 35.56 منيايدلبستگسبك 

 277 15.677 67.53 ياجتنابيدلبستگسبك 

 277 11.581 37.01 دوسوگرايدلبستگسبك 

 277 15.593 64.69 يي كمالگرايكلاسيمق

 277 17.239 58.57 مثبتييگراكمال

 277 8.910 41.40 ي منفييگراكمال

 

گرايي، بيشتر است. به عبارت هاي دلبستگي از ميانگين مقياس كمالنتايج به دست آمده، ميانگين مقياس سبكبر اساس  

 .گرايي توجه دارندكمال هاي دلبستگي بيشتر ازديگر، زنان به سبك
 

 ماتریس همبستگی تک متغيره متغيرها  2 جدول
 

 هاآماره  رها يمتغ
 يكلاس يمق

  يها  سبك

 يدلبستگ

 يكلاس يمق

  يسازگار 

 ييزناشو

 سبك 

  يدلبستگ

 منيا

 سبك 

  يدلبستگ

 ي اجتناب

  اس يمق

 ي كل

 ييكمالگرا

  كمال

 ييگرا

 مثبت

  كمال

 ييگرا

 يفنم

 يكلاس يمق

  ي ها  سبك

 يدلبستگ

  ميزان  

 همبستگي
1 .406 .490 .721 .457 .329 .275 

 000. 000. 000. 000. 000. 000.  سطح معناداري 
 277 277 277 277 277 277 277 تعداد مشاهده 
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 يكلاس يمق

 ييزناشوي سازگار 

ميزان  

 همبستگي
.406 1 .249 .352 .035 .892 .822 

 000. 000. 562. 000. 000.  000. ي سطح معنادار 
 277 277 277 277 277 277 277 تعداد مشاهده 

 سبك 

 من يايدلبستگ

ميزان  

 همبستگي
.490 .249 1 -.048 .176 .207 .109 

 070. 001. 003. 423.  000. 000. سطح معناداري 
 277 277 277 277 277 277 277 تعداد مشاهده 

 سبك 

 ي اجتنابيدلبستگ

ان  ميز

 همبستگي
.721 .352 -.048 1 -.104 .252 .285 

 000. 000. 083.  423. 000. 000. سطح معناداري 

 277 277 277 277 277 277 277 تعداد مشاهده 

 سبك 

 دوسوگرا يدلبستگ

ميزان  

 همبستگي
.457 .035 .176 -.104 1 .081 .002 

 968. 181.  083. 003. 562. 000. سطح معناداري 

 277 277 277 277 277 277 277 ده تعداد مشاه 

 يكلاس يمق

 ييكمالگرا

ميزان  

 همبستگي
.329 .892 .207 .252 .081 1 .573 

 000.  181. 000. 001. 000. 000. سطح معناداري 

 277 277 277 277 277 277 277 تعداد مشاهده 

 مثبت ييگراكمال 

ميزان  

 همبستگي
.275 .822 .109 .285 .002 .573 1 

  000. 968. 000. 070. 000. 000. سطح معناداري 

 277 277 277 277 277 277 277 تعداد مشاهده 

 يمنفييگراكمال 

ميزان  

 همبستگي
-.291 .129 -.149 -.311 .047 .386 .021 

 731. 000. 437. 000. 013. 032. 000. سطح معناداري 

 277 277 277 277 277 277 277 تعداد مشاهده 
 

سازگاري زناشويي و مقياس    اسيمقهاي دلبستگي با  بر اساس نتايج به دست آمده از ماتريس همبستگي، بين مقياس سبك

 درصد، وجود دارد.   99گرايي رابطه معناداري در سطح اطمينان كمال
 

 همبستگی چندگانه و ضریب تعيين متغيرها  3 جدول
 

 متغيرها
همبستگي 

 گانهچند
 ضريب تعيين 

ضريب تعيين 

 تعديل شده 

استاندارد 

 خطاي برآورد
 مدل   Fآماره 

سطح معناداري 

 مدل 

 مقياس سازگاري زناشويي 

 گرايي مقياس كمال
.408 .166 .160 9.512 27.319 .000 
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س سازگاري  هاي دلبستگي با مقيابر اساس نتايج به دست آمده از همبستگي چندگانه و ضريب تعيين؛ بين مقياس سبك

مقياس كمال و  زنان  زناشويي  در  آمده،    40/0گرايي  به دست  تعيين  اساس ضريب  بر  دارد.  وجود  چندگانه    اسيمقهمبستگي 

هاي دلبستگي را تبيين كنند.  درصد از تغييرات مقياس سبك   16د به ميزان  گرايي در زنان قادرنسازگاري زناشويي و مقياس كمال

 درصد، معنادار است. 99ده، مدل همبستگي با اطمينان به دست آم  Fبر اساس آماره 
 

 ضرایب مدل رگرسيون متغيرها 4 جدول
 

 متغيرها
 Bضرايب 

 استاندارد نشده 

ضرايب خطاي 

 استاندارد

ضرايب بتاي 

 استاندارد شده 
 سطح معناداري Tآماره 

 015. 2.437 228. 074. 179. مقياس سازگاري زناشويي 

 033. 2.145 201. 061. 131. گرايي قياس كمالم

 هاي دلبستگي متغير وابسته: سبك 

 

درصد  و مقياس    17سازگاري زناشويي، با بتاي  بر اساس نتايج به دست آمده، ضرايب بتاي مدل معنادار است. مقياس  

 بيني است. هاي دلبستگي در زنان، قابل پيشدرصد، توسط سبك  13گرايي با بتاي كمال

 

 گيری نتيجه 
خانواده نهادي كوچك اما با تأثيرات زياد، منبعي است قابل توجه كه امروزه دانشمندان و محققان حوزه روانشناسي و خانواده،  

 رابطهگردد.  گيرد، ايجاد ميكنند. خانواده با روابط بسيار ساده افراد آن و با تعهدي كه بين آنها شكل ميآن را مطالعه و بررسي مي

مولفهنواده شكل مياي كه در خاه ياول ايجاد ميگيرد  آن  افراد  بين  در  را  مولفههاي جديدي  گرايي«،  هايي همانند »كمالكند. 

 »سازگاري زناشويي« و »سبك دلبستگي«.

زنان بود. جامعه آماري پژوهش    در   ييگراكمال  با   ييزناشو  يسازگار  و  ي دلبستگ  ي هاسبك   رابطههدف اين مطالعه بررسي  

قم كه به صورت داوطلب و به صورت در دسترس در پژوهش حاضر شركت كردند. اين مطالعه به روش توصيفي  زنان شهر  شامل  

 گرايي«، »سازگاري زناشويي« و »سبك دلبستگي«، انجام شد. هاي »كمالنامه مربوط به مقياسـ همبستگي با سه پرسش

گرايي رابطه سازگاري زناشويي و مقياس كمال  اسيمقا  دلبستگي ب هاي  هاي اين مطالعه نشان داد كه؛ بين مقياس سبكيافته

همبستگي    40/0گرايي در زنان  هاي دلبستگي با مقياس سازگاري زناشويي و مقياس كمالمعناداري، وجود دارد. بين مقياس سبك 

آمده،   دست  به  تعيين  ضريب  اساس  بر  و  داشته  وجود  سسبك  اسيمقچندگانه  است  قادر  دلبستگي  زنهاي  و  ازگاري  اشويي 

  17درصد، در زنان تبيين كنند. ضرايب بتاي مدل معنادار بوده و مقياس سازگاري زناشويي، با بتاي    16گرايي به ميزان  كمال

 بيني است.هاي دلبستگي در زنان، قابل پيشدرصد، توسط سبك 13گرايي با بتاي درصد  و مقياس كمال

مطالعات  يافته   و   فاتحيزاده  ،(1999)  سيو  ،(1998)  نگياسپرل  و  برمن،  (1999)  لرشلدونك  و  وست  ،(1979)  ي بالبهاي 

  ،(1389)  نژاد يجامع  و   يحافظ  ، (1385)  جباريان   و  كامكار  ،(1385)  مظاهري  و  سپاهمنصور  ،(1391)  رضازاده   ،(1394)  احمدي

  ينيف  ، (1386)  بشارت  ،(2006)  تيوفورس  نگتون،يارث  و  لر،يتا  بارنت،  ، (2011)  كوباكوهزن  ،(1389)  يدريح  و  حمولهيمردان

هاي اين مطالعه را  ؛ يافته(1392)  ينظر  ،(1390)  يآزاد  و  دپوريناه  اد، يبل  ،يخسرو  ، (2016)  پسيليروهلزوف  مپسون،يس  ،(2012)

 كنند. تأييد مي

نان رابطه  گرايي در زكمالهاي دلبستگي و سازگاري زناشويي و  هاي اين مطالعه نشان داد كه بين سبك در مجموع يافته 

هاي دلبستگي، بيشتر است. بنابراين  گرايي در تغييرات سبك معناداري وجود دارد. در كل تأثير سازگاري زناشويي نسبت به كمال

 هاي دلبستگي در زنان بايد به سازگاري زناشويي توجه بيشتري نمايند.هاي آموزشي در آموزش سبك ريزان برنامهبرنامه
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 و مراجع   منابع

 حوزه   پژوهشگاه  قم،  اسالم،  بر  تكيه  با  مذهبي  گيري  جهت  آزمون  ساخت  و  تهيه  (.1392)  مسعود  اني،آذربايج [1]

 . دانشگاه  و

  ي خودكارآمد  و   نفسعزت  با   نيوالد  ييگراكمال  ابعاد   رابطه(.  1390. )س  ،يكاظم  &  ، .ن  ، يسهراب  ،.م  ن،يآرم [2]

 . 28-15 ،(نامهژهيو)2 ،يشناختروان يهامدل و  هاروش. فرزندان

 ن ي ب  رابطه  بررسي(.  1393. )م  قناد،   حروف &  ،.م   ،يآبادحكم  ،.ش  ،يبريخ  زاده  زارع  ، .ح  شعرباف،   انيآقامحمد [3]

 . 17-9 ،(97)17 ران،يا يينازا و  ييماما زنان مجله.  نابارور زنان جنسي عملكرد  با ييگراكمال ابعاد

 و   يجنس  تجاوزگران  در  ساالنبزرگ  يدلبستگ  وابعاد  سبك  يبررس  (،1381)   درضايحم  شعرباف،انيآقامحمد [4]

 . يشناس روان و يتيترب مطالعات  ، يعاد  افراد با آن سهيمقا

 .نور ام يپ  دانشگاه انتشاراتتهران:  ، يعموم  يروانشناس(. 1386) گرانيد  و رضايعل  ،يوسفيآقا [5]

  ،يپژوه   خانواده    «ييزناشو  يسازگار  و   يمذهب   داتيتق  رابطه  يبررس(. »1385)  گران،يود   خدابخش  ،ياحمد [6]

 . 67 - 55 ص ، 5 شماره دوم،  سال

  دانشجويان   زناشويي  زندگي  از  رضايت  و  پنداري  خويشتن  بين  ارتباط  بررسي.  (1374)  بهمن  ، فارسانياسماعيلي [7]

  معلم،  تربيت  دانشگاه  تهران،(.  مشاوره  رشته)  ارشد  كارشناسي   نامه  پايـان.  اصفهان  آزاد  و  دولتي  دانشگاههاي

 . تربيتي  علوم دانشكده

)س  ،يرزمانيم   &  ،.م  لو،  جوشن  ،.م  بشارت، [8]  دانشور،   ييگراكمال  و  يدلبستگ  يهاسبك  بطةرا(.  1386. 

 .  18-11 ،(25)14 نامه اني پا ارشد يكارشناس

)محمدعل  بشارت، [9]   و  يدلبستگ  يهاسبك   ني ب  رابطه  در  ي دفاع   سميمكان  يا  واسطه  نقش  (،1390ي 

 . 1شماره 6سال ،يكاربرد يشناسروان فصلنامه ، يجانيهييناگو

  ي آور تاب  و  ي دلبستگ  يهاسبك  بطهرا(.  1389. )م  ،ي راميب  &  ، .ت  آباد، نصرت   يهاشم  ، .ج  ، يخسروشاه  يبهادر [10]

 . 30-17 ، (4)14 مواد،  مصرف ي پژوه  ادياعت فصلنامه ادمو  فمصر به يش اگر با

  سال  ،يشناس  روان  خود«،  حرمت  و  اضطراب،  ،ي مذهب  ير يجهتگ  نيب  رابطه»   (.1391ي )هاد  احسان،  يبهرام [11]

 . 4ش ششم،

  يابيارز  و   يروان  سالمت  و  يمذهب  يريجهتگ  انيم  رابطه  ابعاد»(.  1389)  تايآناه   تاشك،  ؛يهاد  احسان،  يبهرام [12]

 . 2ش ،34 سال ،يتيترب علوم  و يشناس روان «، يمذهب يريگ جهت اسيمق

.  ييراگكمال  و   يوالدگر  يهاسبك  ، ياجتماع   هراس(.  1389. )م   ،يجواد  ميحك  ، .ر.  م  ، يريشع  ، .ش  طرف، يب [13]

 . 82-75 ،(25) 7. ارشد يكارشناس  نامه  انيپا يرانيا يروانشناس يتحول يروانشناس

  مذهبي  گيريجهت  و   خدا،  به  دلبستگي  من،  تحول  سطح  ارتباط  بررسي»(.  1391)  همكاران  و  فاطمه  ياره،  تقي [14]

 . 3 ـ 21 ص ، 1 شماره نهم،   سال ،33شناسيروان  مجله دانشجويان«، در

 . بعثت انتشارات موسسه :تهران .ازدواج و خانواده سنجش  ي هااسيقم (، 1379اقر )ب ، ييثنا [15]

  با  يمنف  و   مثبت  يتيترب  يهانگرش   يدارا  نيوالد  واجد  آموزاندانش  خودپنداره  سهيمقا(.  1387. )م  ،يچنار [16]

 .110-91 ،( 4)2 پژوهش، و  خانواده فصلنامه. آموزاندانش تيجنس  به توجه

 سبك  نيب رابطه  (، 1390)  وموثيك  فرحبخش، معصومه، ،ي لياسماع   بهرام،   ،يآباد هاشم  ابوالفضل،  ورزنه،يحاتم [17]

  جامعه  ي پژوهش  ي علم  فصلنامه   يي طباطبا  عالمه   دانشگاه  متاهل   زنان  در  ييزناشو  وتعهد  يدلبستگ-يپرور  فرزند

 .سوم شماره  دوم  زنان،سال يشناس

  مطالعات .  نيوالد   وند يپ   با   مادر  يي اگركمال  سطوح  سهيمقا(.  1394. )م  گر،  وستهيپ   &  ،. ز  ،يتقو  ا يدتقيس  يحاج [18]

 . 66- 47 ،(2)11 ،  ارشد يكارشناس نامه اني پا يشناختروان 
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 . دهم  سال99شماره  تهران،  دانشگاه  مشاوره  مركز  و  علوم  مشاوره   يدفترمركز  هينشر  (،1389)  فاطمه  پور،ن يحس [19]

  ابعاد   و  سبك  يبررس  (، 1389)  بهروز  مهرام،  ، يعل   بهرام،   ، يآبادهاشم  ،يقنبر  درضا،يحم  الهه،   منش،قت يحق [20]

 .ي شناس روان و يتيترب ،مطالعات يعاد  افراد با  آن سهيمقا و يجنس تجاوزگران در بزرگساالن يدلبستگ

  هايخانواده  در  ييزناشو  يزندگ   از   رضامندي  و   ي مذهب  رييگ  جهت  رابطه  ي بررس(.  1389ي )مجتب  دري،يح [21]

 . ينيخم  امام   ي پژوهش  و  يآموزش  مؤسسه  قم،  ، يانشناسرو  ارشد،   ي كارشناس  نامه  اني پا  قم،   شهرستان  مرد  معلمان

  متأهل  انيدانشجو  در   يي زناشو  يتمنديرضا  با   ي مذهب  نگرش  رابطة  ،(1386)   گران،يد  و   محمد  فرد،   ياريخدا [22]

 . 620 - 611 ص  ،10 شماره سوم، سال ، (يخانوادهپژوه)

  با   ينيد  يهاباور  به  ملوع   يمذهب  يريگ  جهت  با  رابطه  در  كه  يا  سهيومقا  يبررس  .(1391)  ايرو  ،يرسول [23]

 .  32 شماره زمستان،   هشتم، سال ، ي پژوه  خانواده فصلنامه ان،يدانشجو و  طالب در ييزناشو يسازگار

  ،يعلم  انتشارات:  تهران  ،يثالث  محسن  همترج  معاصر،   دوران  در  يشناس  جامعه  هينظر  (،1374)  جورج  ترز،ير [24]

 .چهارم چاپ

 . سروش انتشارات: تهران خانواده، يشناسعهجام بر ياقدمهم  (،1370) باقر ، يساروخان [25]

)ا.ع  ان،يمانيسل [26]   ي تينارضا  بر  (يشناخت  كرديرو  براساس) ي  رمنطقيغ   فكرات  رتيتاث  يبررس  (،1373. 

 .تهران معلم  تيترب  دانشگاه (نشده چاپ) مشاوره  ارشد يكارشناس نامه انيپا .ييزناشو

:  دختران  و  مادران  ييگرا  كمال  رابطه  يبررس  (.1390)  الناز  ،يچ  وهيگ  ماندانا،  كنام،ين  ز،يپرو  ،يدرآمديفيشر [27]

 .28 شماره  هفتم، سال ،يپژوه  خانواده  فصلنامه ، ينسل نيب  انتقال دهي پد

  يكارشناس  نامه  اني پا:  سمنان  فرزند  خودپنداره  و   يدلبستگ  سبك  با  مادر  خودپنداره  رابطه(.  1389. )ص   ،ييصفا [28]

 .1389 سمنان؛  دانشگاه. ارشد

 ي روانشناس  ن،يزوج  ييزناشو  يرضامند  در  يمذهب  يزندگ   نقش (.  1392)  محمدرضا  ،يمداحو    جواد  ،يصلح [29]

 . 90-75ص دوم،  شماره  ن،يود

  نگرش  چندگانه  و   ساده   روابط  يبررس(،  1385)  مهناز  هنرمند، زادهيمهراب  ابوالفضل،  سرچشمه  ، يوسفعلي  ،يعطار [30]

  اهواز،مجله   چمران  ديشه  دانشگاه   متاهل   مردان  در  يي زناشو  ت يرضا  با   يدلبستگ  يهاسبك  و   ينيخوشب  ،ي مذهب

 . 1شماره زدهم،يس سال سوم، دوره اهواز، چمران د يشه دانشگاه ،ي شناس روان و يتيترب علوم

  در  ي مذهب  –  يمعنو  يدرمانها  بر  ي مبتن  يبخشودگ  روش    ياثربخش  يبررس  . (1390)  گرانيد  و   سمانه،  ،يغفور [31]

 . 24 شماره زمستان، ششم،  سال  ،يناختروانش يهاپژوهش فصلنامه ، ييزناشو تعارضات كاهش

 دهم  سال99تهران،شماره دانشگاه  مشاوره ومركز  علوم مشاوره يدفترمركز هينشر (، 1389) كاظم ، يآباديغن [32]

  يپژوهش  يعلم   فصلنامه  ،ييزناشو  يسازگار  و  يمذهب  يريگ  جهت  رابطه  يبررس  .(1388)  نهيسك  بناب،  يفتوح [33]

 . چهارده مارهش تابستان، چهارم، سال ز،يتبر دانشگاه

 دهم  سال99شماره تهران، دانشگاه  مركزمشاوره  و علوم  مشاوره يمركز دفتر هينشر (، 1389) شهربانو ،يقهار [34]

 : انتشارات سمت.تهران يتيترب يروانشناس (. 1385) ن يپرو ور،يكد [35]

 .رشد انتشاراتتهران:  نژاد،يخو غالمرضا ترجمه رشد،  يهاهينظر(.  1392) امي ليو ن،يكر [36]

  شهرستان   يها خانواده يارتباط يمرزها و ي مذهب يريگ جهت ابعاد رابطه يبررس » (.1389) حمدرضاا ،ي انيك [37]

 يي. طباطبا  عالمه  دانشگاه مشاوره، ارشد يكارشناس نامه اني پا  نكا«،

)محمدعل  ،يمظاهر [38]   مجله  ازدواج،  يور  كنش   در  (مردان  و  زنان)  بزرگساالن  يدلبستگ  نقش(،  1381ي 

 .چهارم الس 15 شماره ،يشناسروان 
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  يهاسبك   با   ي رانيا  انيدانشجو  ي روان  سالمت  و   ي نيد  ي دلبستگ  ي هاسبك   ارتباط   يبررس(.  1389. )ز  نجار، [39]

 .تهران. ارشد يكارشناس نامه انيپا  مدرس،  تيترب دانشگاه ،(يروانشناس يدكتر. ) خود نيوالد يدلبستگ

  معلمان  ييزناشو  تيميصم  و   ييزناشو  تي رضا  با   ي مذهب  رييگ  جهت  ةرابط  يبررس(.  1386)  نيحس  ،ينجف [40]

 .تهران دانشگاه تهران، خانواده،  مشاوره ارشد، يكارشناس نامه اني پا رستان،يدب

  دانشگاه  انيدانشجو  يليتحص  يكار  اهمال  با  يزندگ   تيفيك  و  ييگرا  كمال  رابطه(.  1391)  اسداهلل  ،ينوروز [41]

 . مشهد  يفردوس  دانشگاه ارشد، يكارشناس  نامه  انيپا هرات، شهر اشراق 

 . دهم  سال99شماره تهران، دانشگاه  مشاوره مركز  و علوم  مشاوره يمركز دفتر هينشر (،1389) م يمر زاده،ي نور [42]

 علوم دانشگاه دانشجويان در خودپنداري و  بيگانگي  احساس رابطه بررسي. (1380)  عليرضا ساالر  علي   نويديان [43]

 10 صفحات ، 43 شماره تزكيه،  و  طب .ارشد يكارشناس نامه ان يپا 79-78 تحصـيلي  سـال در زاهدان پزشكي

 . 19 تا

  و  رفتاري  ، يجان يه  سازگاري   با   مادر  و   پدر  يدلبستگ  ي هاسبك  رابطه(.  1388. )س  ، يمراد  &  ، .ش  ،يواحد [44]

- 223  ،(3)11  ارشد   يكارشناس  نامه  انيپا.  ي روان  بهداشت  اصول  اول  سال   ي ربوميغ   انيدانشجو  در   ياجتماع 

232. 

  شماره  ،3  دوره  روانشناختي،  پژوهشهاي.  خودپنداره  و  بيگانگي  احساس  بين  رابطه.  (1373)  ابوالفضل  ،نوريولي  [45]

 . 31 تا  20 صفحات ، 2 و 1
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