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 چکيده

گیری مذهبی در روال زندگی آدمی خصوصاً زنان موضوع مورد توجه و مورد مطالعه  نقش جهت مقدمه:  

شناسی و رفتارشناسی است. سبك دلبستگی نیز يكی از عوامل شخصی است كه بر همسازی  حوزه روان 

  یمذهب  یریگجهت   و  يیگراكمال   ینیبش یپهدف اين مطالعه  و ناهمسازی زناشويی تأثیر گذار است.  

همبستگی اين مطالعه به روش توصیفی ـ  شناسی:  روشزنان بود.    در  یدلبستگ  یهاسبك   اساس  بر

انجام شد. جامعه آماری شامل زنان شهر قم كه به صورت داوطلب و به صورت در دسترس با نمونه  

گیری  گرايی«، »جهت تاندارد »كمال نامه اسگیری شامل سه پرسش نفر، شركت كردند. ابزار اندازه   277

و »سبك پايايمذهبی«  و  روايی  با  بود.  های دلبستگی«،  های  سبك   اسیمقبین    ها:یافته ی مطلوب 

گرايی رابطه معناداری، وجود دارد. بین مقیاس  گیری مذهبی و مقیاس كمال جهت   اسیمقدلبستگی با  

مقیاس  سبك  با  دلبستگی  كمامذهبی ریگجهتهای  مقیاس  و  زنل ی  در  همبستگی   54/0ان  گرايی 

درصد از تغییرات مقیاس    30رند به میزان  های دلبستگی قادسبك  اس یمقچندگانه وجود داشته و  

های دلبستگی قادر است  گرايی در زنان را تبیین كنند. مقیاس سبكی و مقیاس كمال مذهبی ریگجهت 

  گيری: نتيجه  بینی كند.زنان، پیش درصد، در    44گرايی را  درصد و كمال   27گیری مذهبی را  جهت 

گیری  گرايی و جهت كننده مناسبی برای كمال   بینیهای دلبستگی پیش اين مطالعه نشان داد سبك 

كمال  اثر  البته  و  بوده  زنان  در  جهت مذهبی  از  بیشتر  سبكگرايی  تغییرات  در  مذهبی  های  گیری 

های دلبستگی در زنان بايد به  موزش سبك ريزی آموزش خانواده و آ دلبستگی است. بنابراين در برنامه 

 جه شود. های مذهبی، توگرايی بیشتر از گرايش كمال 

 های دلبستگی، زنان شهر قم. گیری مذهبی، سبكگرايی، جهتكمال  واژگان کليدی:
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 سميه غنيمتی 

 شناسی بالینی. كارشناس ارشد روان

  نام نويسنده مسئول:

 سميه غنيمتی

  اساس بر یمذهب یريگجهت و  ییگراکمال یني بشيپ

 زنان در یدلبستگ یهاسبک

 05/11/1399  دريافت:تاريخ  

 19/01/1400  تاريخ پذيرش:
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 مقدمه 
  خود. »یفاعل  خود و  یمفعول  خود: كرد  میتقس بخش  دو  به  را خود«» ،یشناسروان  رشته دآورندگانيپد از ی كي مز،یج ام یليو

  و  یتیشخص و  یاجتماع  اتیخصوص ها، يیتوانا  شامل و  بنامد خود مال  را آن تواند یم شخص كه  است يیزهایچ مجموعه «یمفعول

 ی نحو  به  را  عيوقا  و  ایاش  مردم،  با  ارتباط  از  حاصل  تجارب  دائم  خود   جنبه  نيا.  است  داننده  خود  «ی فاعل  خود. »است  یماد  متعلقات

  خود .  است  باخبر  خود  عتیطب   از  و   كند یم  تأمّل  خود  در   یفاعل   خود  گر، يدعبارتبه.  كندیم  ریتفس  داده،   سازمان  یذهن  كاملً 

 قرار   د یتائ  مورديی  گراكمال نابهنجار  و   بهنجار  بعد  دو ی  كل  طور  به  .باشد یم  ی روان  و یاجتماع   فعّال،  ، یماد  یهاجنبه   یدارا  یمفعول

  شامل   آن  سالم  بعد.  دارند  دیتأك   آن  سالم  بعد  بر  و  دانسته  یچندوجه  یژگ يو  را  يیگراكمال  هاپژوهش  (.1386  بشارت،)  است  گرفته

  بعد   یدارا  فرد   یمنطق  انتظارات  كه  یزمان .  است  ی زندگ  در  نظم   یبرا  شدن   قائل   تياولو  و   عملكرد  یبرا  بال   یارهایمع  انتظار

 حضور .  كند یم  مقابله  موضوع  نيا  با  نفس  عزت  با  همراه  شيخو  جاناتیه  حیصح  تيريمد  با  شود،ینم  برآورده  مثبت  يیگراكمال

  به   ارهایمع  نيا  مقابل  در  شكست  و  كند  وضع  خودش  یبرا  يیبال  یارهایمع  منطق  بدون  فرد  شودیم   باعث  یمنف  يیگراكمال

  اشتباهات  رساندن  حداقل  به  و  بودن  بیع یب  یبرا  يیگراكمال  ناسالم   بعد  یدارا  افراد.  شد  خواهد  منجر  او  در  یشناختروان  یشانيپر

 (.1394  همكاران،  ،یدتقویسیحاج)  شودیم   مشخص  یانتقاد  خود  جهت  در   ش يگرا  با   يیگراكمال  بعد   ن يا.  كنندیم   ی فراوان  تلش

  يیگراكمال با يمنانا  یدلبستگ و ربهنجا يیگراكمال با يمنا یدلبستگ هـمشخص شد ك بشارت و زادهمیر ،يسرامطالعه  در

  ی برا كنون تا  كه را  مشكلتش همه  حل راه  گراكمال فرد    یهورنا  نظر  طبق (. 1386 همكاران،  بشارت، )  دارد یستگهمب تیكرونو

 بپندارد   گرانيد  از  برتر  و  تر  برجسته  را  خود  نخست  كه  شودیم   موفق  وهیش  نيا  به  ی عني  .كند یم  جستجو  لیتخ  در  آمده  وجوده  ب  او

 ی ریگجهت  با  یمذهب  افراد  آلپورت   نظر  از  .كند  حل  را  خود  یتضادها  لیتخ  در  و  دبخش  آرامش  را  خود  حقارت  و  یكوچك  احساس  و

  ن يد  ،یرونیب  یریگجهت  با  افراد   كهی  حال  در.  رندیگیم  نظر  در  هدف  مثابه  به  را  مذهب  ،ینيد  یها ارزش   یساز  یدرون  ضمن  یدرون

 ه ي نظر  راًی اخ.  (1997(    فولتون  یا  )  از  نقل  به  1967  سار  و  آلپورت)  رندیگیم  نظر  در  گريد  اهداف  به  لین  یبرا  یاله یوس  صرفاً  را

  ی دارا   افراد  یبندمیتقس  نيا  طبق.  است  افتهي  بسط  یشخص  و  یاجتماع   همقول  دو   به  یرونیب  ینيد  یریگجهت   نهیزم  در  آلپورت

  ی مذهب  یریگجهت  در  كهی  حال  در  ند، يجویم  سود  یاجتماع   اهدف   به  لین  جهت  مذهب  از  یاجتماع   ی رونیب  ی نيد  یریگجهت 

  به  1989  كيپاتر  كرک   ،1989  فرسون مك و  گورساچ)   كنندیم   استفاده   یفرد  تیامن  كسب  جهت  مذهب  از  افراد   یشخص  یرونیب

  یهاآموزه   از  متأثر  وی.  شد  ابداع  انگلیسی  روانكاو  بالبی  جان  توسط  ابتدا  در  دلبستگی  یهينظر .  (1997(  فولتون  یا  )  از  نقل

  بالبی .  كرد  عنوانافراد در يك مجموعه    در  مطالعه  قابل  رفتار  نيترمهم  عنوان  به  را  دلبستگی  ،تی سن  روانكاوی  و  كردارشناسی

مانند گريه كردن،    گوناگونی  رفتارهای   آنها،  با  نزديكی  مجدد  برقراری  يانزديكان خود    از  نشدن  جدا  منظور  بهافراد    كه  كرد  مشاهده

 . دهندمی نشان خود از را قراری و ابراز دلتنگیبی

 

 پيشينهمبانی نظری و  
  ا ي  دنیرس  نكهيا  یجابه اما  رند یگیم   نظر در  خود  یبرا  را يی بال  ی ارهایمع  هستند،   سازگارانه  ا ي  بهنجار یگراكمال  كه   ی كسان

 از  مثبت  انيگرا  كمال.  دارد  تیاهم  شانيبرا  هدف  به  دنیرس  یبرا  كردن  تلش   نفس  باشد،  مهم  شانيبرا  ها   اریمع  آن  به  دنینرس

  توانندیم  كه  ینحو  نيبهتر  به  را  آن  كنند یم   یسع  آزادند،  یكار  ندادن  اي   دادن  انجام   در  كه  یوقت  و   برند یم لذت  اد يز  تلش و  كار

  به  و  كند  شكوفا  را  خود  یها  استعداد  فرد  كه  شودیم  باعث  بلكه  شودینم  یمشكل  موجب  تنها  نه  بهنجار  يیگراكمال  .دهند  انجام

  اطراف طیمح و خود به نسبت اشخاص  كه است یرمنطقیغ  یباور درواقع  ،يی گراكمال . ابدي تدس يی بال  یشخص تيرضا احساس

  بدون  دي با  یزندگ   در یتلش  هرگونه  و   بوده   كامل  د يبا  اطرافشان  طیمح  و   خود  كه  معتقدند  هستند،  گرا كمال  كه  یافراد.دارند  خود

 . باشد   خطا و اشتباه

  و  طفاعو  ر، فكاا  بر  را  يیگراكمال  یرگذاریتأث  آن،  منفی  و  مثبت  اتتأثیر  و   يیاگركمال  هـــب   طوـــمرب  ی هاپژوهش  ايج ـــنت

  ل ـمقاب  در  و كنندیم  بجتناا  شكست  از  داًيشد(  تیكرونو)  نايافته  زشسا  یگراهاكمال  كه  ستا  معتقد    بلت .  اند كرده تأيید  هارفتار

  دكننده، يتهد  را  جتماعیا  بطروا  و  فعالیت  مختلف  ی هازه وح  گراها، كمال  از  وه گر  ينا.  رنديپذبی آس  انيگرد  یگرداـنتقا  لاـحتما

 شخصی   یهااردستاندا  كه  حالنیدرع   ربهنجا  يیگراكمال   دارای  ادفرا  ،برعكس (.  1995  بلت،)  كنندیم  تلقی  گر  ناحمايت  و  تحمیلی
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 اگر   یحت  بدانند  موفق  را  خودشان  و  رنديبپذ  را  یطیمح  و  ی شخص  یهاتيمحدود   توانندیم  كنند،یم  عـضو  دوـخ  ایبر  بال

 (. 1386 همكاران،و  بشارت) نشود محقق كاملً  هاآن یشخص یاستاندارها

  ديدگاه   از.  دانستیم  دلبستگی  پیوندهای  در  گسستگی  و  اختلل  تهديد،  محصول  را  یشناختروان  و  ارتباطی  یهااختلل  یبالب

  روی   به  و   ريناپذ انعطاف  نسبتاً"یگريد "و"خود  اویك ندرو  یهامدل  محصول  عنوانبه  یشناختروان  یهااختلل  دلبستگی،  هينظر

  بشارت،)  است  شده  درماندگی  دچار  ارتباطی  و  یشناختروان   وريهایكنش  در  شخص  درنتیجه،  و  اند،شده  بسته  جديد  اطلعات

 واعنا  اجتماعی،  رشد  شخصیت،  تحول  بر  دلبستگی  نقش  درباره   پژوهش  هزاران  بخشالهام  دلبستگی  نظريه  امروزه  (.1386

  هراس  تضادورزی،  گسستگی،  یهااختلل  هراسی،  وسعت  هراسی،  مدرسه  جدايی،  اضطراب  افسردگی،  مانند  روانی   یهااختلل 

  گشوده ی يهاپژوهش چنین پیامد .  است بوده  ضداجتماعی  شخصیت اختلل مرزی، شخصیت اختللت خوردن، اختلل اجتماعی،

  اجتماعی  و  شخصیت  تحول  به  مربوط  مسائل   برای  ترقیدق  و   تریعمل   يی ها پاسخ  واند تب  تا   است  روانشناسی  بر  نوينی   یهاچهيدر  شدن

 (. 1386 ،ی خانجان)  بیابد  روانی یهااختلل از برخی تبیین ديگر سوی از و انسان شدن

 .دارد وجود یمعنادار مثبت رابطه یزندگ از تي رضا و  یمذهب   یباورها نیب داد نشان یپژوهش در ،(2012) یروشن

 انیم  از  كه  يیزناشو  یوسازگار   یمذهب  یریگ  جهت  نیب  رابطه  یبررس  عنوان  با   یپژوهش  در،  (1388)  همكاران  و  بناب  یفتوح

  یدرون   یمذهب  یریگ  جهت  كه  داد  نشان  ج ينتا  لیتحل  شدند   انتخاب  زيتبر  شهر  خانواده  دادگاه  به   كننده  مراجعه  ناسازگار  نیزوج

 . باشدیم  يیزناشو یارسازگ ریمتغ یبرا یدار  یمعن كننده  ی نیب شیپ 

  یبرا يیرهنمودها شامل مذهب رايز باشد؛ مؤثر يیزناشو ارتباط در تواندیم  یمذهب نگرش معتقدند(، 2010) گنچوز و هانلر

 گران، ي د  و  فردیاري خدا)  سازند  متأثر  را  يیزناشو  ی زندگ  توانندیم   هایژگيو  نيا  كه  هاست  ارزش  و  باورها  سامانه  دهندة  ارائه  و   یزندگ

1386.) 

  ، یخوشخُلق  مانند   مثبت  عواطف و  جانات یه با  ، ینيد   یباورها به  عمل كه  افتند ي  دست  جهینت  نيا  به  ، (2011)  گرانيد  و    میك

 .دارد مثبت رابطة آرامش و توجه نفس، به  اعتماد ، یمهربان  ، یشادكام

  باعث   است  ممكن  انتظارات  و   ی مذهب  اعتقادات  درنگرشها،  موجود  تفاوتهای  گرفتند  جهینت   ، (2001)  همكاران  و   ماركمن

 . شود تعارض باعث  تواندیم  رابطه كي در نظرها  اختلف نوع ن يا. شود رییگ میتصم در تداخل

 توجه   با  آموزاندانش  یسازگار  با   مادر   ی دلبستگ  ی هاسبك   یرابطه   بررسی"  عنوان  با  یامطالعه  در  ، (1393)  همكارانی و  نادر

  یدولت یهارستانیدب نیب از( یاچندمرحله ) یاخوشه  ی تصادف روش به آموزاندانش از رفن 295 یرو "نيوالد لتیتحص زانیم به

  و  كرد  استفاده  برزگسالن  ی دلبستگ  پرسشنامه  شامل   یدلبستگ  سنجش  جهت  قیتحق  ابزار  شدند  انتخاب  كرمان  شهر  دو  هیناح

  من،يا ی دلبستگ شيافزا با  كهیطوربه است، ر يپذ  ینیبشیپ  و نییتب  یدلبستگ ی هاسبك  قيطر  از یسازگار مختلف ابعاد  افتيدر

  .شود شتریب یسازگار

  دانشجويان   روانی  سلمت  و   دينی  یدلبستگ  یهاسبك  ارتباط  بررسی"  عنوان  با  یامطالعه  در(،  1388واحدی و همكاران )

  كه  طباطبائی  علمه  نشگاهاد  و  بهشتی   شهید  تهران،  یهادانشگاه  از  دانشجو  357  یرو"خود  والدين  یدلبستگ  یهاسبك  با  ايرانی

  شد  استفاده (  وشاور  هزن)   یدلبستگ  ی هاسبك   آزمون  از  والدين  به   یدلبستگ  سنجش  برای  شدند  انتخاب  یاطبقه  تصادفی روش  با

  نشان  پژوهش   اين  نتايج .  ديگرد  استفاده   یزندگ   ی رخدادها  و  حوادث  در  یاب يراه  پرسشنامه  از(  دينی  یدلبستگ)  توكل  سنجش  برای

 . ندارد وجود یارابطه گونهچیه( شخصی) خود دينی یدلبستگ یهاسبك و والدين  یدلبستگ یهاسبك انیم كه داد

  كي  "فرزندان  خودكارآمدی  و  نفسعزت  با  والدين  يیگراكمال  ابعاد  رابطه"  عنوان  با   یپژوهش  در  (،1390)  همكاران  و  نیآرم

 ی اچندمرحله   یاخوشه   یریگنمونه   روش  قي طر  از  متوسطه  دوره  در  رپس  آموزدانش  120  و  دختر  آموزدانش  نفر  120  یرو  بر  مطالعه

 ر یمتغ  با   ن يوالد  يیگراكمال  ابعاد   ن یب  كه   داد   نشان  جينتا .  افتي  دست  ريز  ج ينتا  به  فراست  يیگراكمال  پرسشنامه  از   استفاده  با 

  داریمعن  و  ی منف  رابطه  پدر،  اشتباهات   از  ینگران  پدر  و  مادر  انتقادات  با  و   معنادار  و  مثبت  رابطه  مادر  بیترت  و  نظم  بعد  در  نفسعزت

 . دارد داریمعن یمنف رابطه فرزندان یخودكارآمد و  نفسعزت  با ني والد یگراكمال  ابعاد. دارد وجود

  دانشگاه  یدانشجو  170  یرو  "يی گراكمال  و   یدلبستگ  یهاسبك   رابطه"  عنوان  با  یامطالعه  در   ،( 1386)  و همكارن  بشارت

  نیب:  افتي  دست  ريز  جينتا  به یمنف  و  مثبت  يیگراكمال  و  سالبزرگ  یدلبستگ  پرسشنامه  از  استفاده  با(  پسر  73  ،تردخ   97)  تهران
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  یهمبستگ  مثبت  يیگراكمال  با  منيا  یدلبستگ  سبك.  دارد  وجود  معنادار  رابطه  یمنف  و  مثبت  يی گراكمال  و   یدلبستگ  یهاسبك 

  با  و  یمنف  یهمبستگ  مثبت  يیگراكمال  با  منيناا  یدلبستگ  یهاسبك.  ددار  یمنف  یهمبستگ  یمنف  يیگراكمال  با  و  مثبت

 .دارد مثبت یهمبستگ ی منف يیگراكمال

 ی بررس  حاضر  پژوهش هدف  یمنف  و  مثبت  يیگراكمال  و  یدلبستگ  یها  سبك  رابطة  عنوان  با  یا  مقاله  در  ،(1383)  لوجوشن 

  ی منف  و  مثبت  يیگراكمال  و  یدلبستگ  یها  سبك  نیب  كه  داد  نشان   پژوهش  ج ينتا.    است  يیگراكمال  و  یدلبستگ  یها  سبك  رابطة

  یمنف  یهمبستگ  یمنف  يیگراكمال  با  و  مثبت  یهمبستگ  مثبت  يیگراكمال  با  منيا  یدلبستگ  سبك .  دارد  وجود  دار  یمعن  رابطة

  ی همبستگ  ی منف  يیگراكمال  با   و  یمنف  یهمبستگ  مثبت   يیگراكمال  با (  دوسوگرا  ، یاجتناب)  منيناا  یدلبستگ  یها  سبك.  دارد

  و  مثبت  يیگراكمال  به  نسبت  فقط  منيا  یدلبستگ  سبك  یبرا  ها  یهمبستگ  نيا  كه  داد  نشان  ها   داده  یآمار  لیتحل.  دارند  مثبت

 . دارند ی نیبشیپ  توان یمنف يیگراكمال به نسبت فقط دوسوگرا  و یاجتناب  یدلبستگ یها سبك یبرا

  حاضر  پژوهش   یها  افتهي   یدلبستگ  یهاسبك  اساس  بر  نوجوانان  یشادكام  ینیبشیپ   عنوان   با  یامطالعه  در  ،(1390)  یزيعز

  یهمبستگ  دوسوگرا  و  ی اجتناب  ی ها  سبك  اما  دارد  ی شادكام  با   یمعنادار  مثبت  یهمبستگ  منيا  ی دلبستگ  سبك  كه  داد  نشان

 ن ییتب  یدلبستگ  یها  سبك  توسط  ی شادكام  17/0  داد  نشان  چندگانه  ونیرگرس  لیتحل  جينتا.  دارند یشادكام  با  یمعنادار  یمنف

  به   گريد  یا  پاره  و  كنندیم  شاد  را  او  ها  تیازموقع  یبرخ  كه  ابديیم  تحول  یا  گونه  به  انسان  یطوركلبه :  یریگ  جهینت.  شودیم

  كه   يیتفاوتها  اند؛  مرتبط  یتیشخص  یتفاوتها  با  یشادكام   دراحساس  یفرد  یتفاوتها.  شوندیم  منجر  یدرماندگ  احساس  تجربه

 .باشند كیژنت ازعوامل یناش ندانتویم

  نفر  461  یرو  كه  یمنف   و   مثبت  يیگراكمال  و  یدلبستگ  یهاسبك   رابطه  عنوان  با  یامطالعه  در(،  2011و همكاران )  شوایپ 

  داد  نشان   مطالعه  ن يا  جينتا.  داد   انجام   بزرگسالن  یدلبستگ  اسیمق  و  يیگراكمال  اسیمق  از  استفاده  با (  دختر  257  و   پسر  204)

  يی گراكمال  با   مثبت  منيا  ی دلبستگ  سبك  ن يا  بر  علوه .  است  داریمعن  ی منف  و   مثبت   كمال   و   ی دلبستگ  ی هاسبك  نیب  رابطه  كه

  مثبت  يیگراكمال  با(  دوسوگرا  و  یاجتناب)  منيناا  یدلبستگ  سبك  گريد  یسو  از.  است  ارتباط  در  ی منف  يی گراكمال  و   ی منف  و  مثبت

 .است مثبت یمنف  يی گراكمال با  و  یمنف یهمبستگ

 انيدانشجو  97  یرو  بر  يیگراكمال  انواع  و   كیرمانت  بزرگسالن  یدلبستگ  عنوان  با  یامطالعه  در (،  2009و همكاران )  لوال

 لیوتحلهيتجز  جينتا  داد  انجام  بزرگسالن  یدلبستگ  اسیمق  و  يیگراكمال  اسیمق  از  استفاده  با  ارشد  یكارشناس  و  یكارشناس

 اسیمق  در  اما  است  یابيخودارز  يیگراكمال  اسیمق  در  یاضطراب  یدلبستگ  شدهینیبش یپ   نمرات  كه  ددا  نشان  چندگانه  ونیرگرس

 .ستین باوجدان يیگراكمال

 

 شناسی روش
آموزان دوره متوسطه شهر قم و با نمونه آماری در  با جامعه آماری والدين دانش  یهمبستگی ـ  فیوصبه روش ت  مطالعهاين  

گیری مذهبی«  گرايی« فراست، »جهت نامه استاندارد »كمالگیری شامل سه پرسشاست. ابزار اندازهدسترس، طراحی و اجرا شده  

 ، بود.  وریش و هازن  ی«دلبستگ  یهابك س»آلپورت و 

 ساخته  ،يیگراكمال  ی چندبعد  مدل  هيپا  بر  همكاران  و  فراست  توسط  1990  سال  در  پرسشنامه  نيا  :ییگراکمال  اسيمق

  شده  یطراح(  مخالف  كاملً=  5  تا   موافق  كاملً=  1)  كرتیل  فی ط  با  یفرع   مولفه  چهار  و  یمنف  و  مثبت  یلاص  مؤلفه  دو  شامل.  شد

  ؛ «CM  اشتباهات  درباره  یافراط  ینگران»  مولفه  چهار   و  «یمنف»  و   مثبت«»  يی كمالگرا  بعد   دو  شامل  هامولفه(.  2005  رم،)  است

  يیكمالگرا»  یبرا  ؛«DA  ديترد   و  شك  به  ليتما»  ؛«PE  نيوالد  اتانتظار  از  شخص  درک»  ؛«PC  نيوالد  انتقادات  از  شخص  درک»

  يیكمالگرا  نمره.  مثبت«  يیكمالگرا»  یبرا  ؛«PS  یشخص  عملكرد  ی ارهایمع»  ؛ «O  بودن  افتهي  سازمان  و  نظم   به  شيگرا»  و  «یمنف

  كرونباخ  یآلفا  بيضر.  (2005  رم، )  ديآیم  دست  به  نظم  اسیرمقيز  یاستثنا  به  اسیرمقيز  شش  از  اسیمق  ريز  پنج  مجموع  از  كل

  و  شك  ،84/0  ن يوالد  انتقاد  ، 84/0  نيوالد  انتظارات  ،88/0  اشتباه  از  ی نگران  یاسهایمق  خرده  یبرا  و  ،90/0  كل   يیكمالگرا  یبرا

 از   ابزار  نيا(.  1990  همكاران،  و  فراست)  است  شده  گزارش  0/ 93  یسازمانده  و  83/0  یشخص  یارهایمع  ،77/0  عمل  در  ديترد

  كرونباخ  یآلفا  بيضر  و  شده  محاسبه  یدرون   یهمسان  روش  به  پرسشنامه  نيا  اعتبار  ،یفارس  نسخه  در  و  بوده  برخوردار  يیبال  اعتبار
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 انتظارات   از  شخص  درک  ،0/ 66  نيوالد  انتقادات  از  شخص  درک  ،83/0  اشتباهات   درباره  یافراط  ینگران  ،85/0  آزمون  كل  یبرا

  یبرا  ، 67/0  یشخص  عملكرد  یارهایمع  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 كنامین) است شده گزارش 86/0 ، یمنف يیگرا  كمال  و 82/0 مثبت،  يیگرا كمال

  توسط  آن  يی روا  و   اعتبار  كه  شده  ی ابيهنجار  و  ترجمه  رانيا  در  1377  سال   در  آزمون  ني ا  گيری مذهبی:مقياس جهت

.  است/.  74  آن  يی آزما  باز   يی اي پا  و /.  71  كرونباخ   یآلفا  از  استفاده  با  آن  ی درون  ی همسان.  اســت  آمـــده  بدست (  1377)  یبزرگ  جان

.  سنجند  یم  را  یدرون   یمذهب  یریگ  جهت  21  تا  13  عبارات  و  ی برون  یمذهب  یریگ  جهت  12تا1  عبارات  یها  نهيگز  اس،یمق  نيا  در

  ه یاول  مطالعات  در  كردند،   هی ته  ی رونیب  و  یدرون   ی مذهب  یهايری گ  جهت  سنجش   یبرا  را  اس یمق  ن يا  1967  سال    در   راس  و  آلپورت

 .است/. 21 ی درون و  یبرون یریگ جهت یهمبستگ كه  شد  مشاهده گرفت، صورت كه یا

 1990  سال  درو    شیور  و  هازن  یدلبستگ  آزمون  مواد  از  استفاده  با  مقیاس  اين  :بزرگساالن یدلبستگ ی هاسبک مقياس 

  15  پرسشنامه اين.  است  شده  یابيهنجار  تهران  دانشگاه   درو    ساخته  ،يی گراكمال  ی چندبعد  مدل  هيپا   بر  همكاران  و  فراست  توسط

دو    شامل اين پرسشنامه  .  سنجدیم  لیكرت  یادرجه   5  مقیاس  در  را  دوسوگرا  و  اجتنابی  ايمن،  یدلبستگ  سبك  سه  و  است  یسؤال

(.  2005طراحی شده است )رم،    (مخالف  كاملً=  5  تا  موافق  كاملً=  1)  كرتیل  فیط  با  فه فرعیاصلی مثبت و منفی و چهار مول  مؤلفه

 از  شخص  درک»  «؛CM  اشتباهات  درباره  یافراط  ینگرانی« و چهار مولفه »منف»  و  «مثبت»  يیگرامالك  بعد  دوها شامل  مولفه 

ی« و  منف  يیگراكمال «؛ برای »DA  دي ترد  و  شك  به  ليتما«؛ »PE  نيوالد  انتظارات  از  شخص  درک«؛ »PC  نيوالد  انتقادات

  از  كل يیگراكمال  نمره.  «مثبت يیگراكمال«؛ برای »PSی  شخص  عملكرد یارهایمع«؛ »O  بودن  افتهي   سازمان  و   نظم  به  شيگرا»

  ی برا   كرونباخ  یآلفا  بيضر  (. 2005  رم،)  ديآیم  دسته  ب  نظم  اسیرمقيز  یاستثنا  به  اسیرمقيز   شش  از  اسیمق  ر يز  پنج  مجموع

  ديترد و شك ،84/0 نيوالد انتقاد ،84/0 نيوالد انتظارات ،88/0 اشتباه از ینگران یهااسیمق خرده یبرا و ،90/0 كل يیگراكمال

 اعتبار   از  ابزار  نيا  .(1990شده است )فراست و همكاران،    گزارش  93/0  یسازمانده   و  83/0  یشخص  یارهایمع  ،77/0  عمل  در

 ی برا كرونباخ  ی آلفا  بيضر  و شده   محاسبه  ی درون ی همسان  روش  به  پرسشنامه نيا  اعتبار   ،یفارس  نسخه ردبوده و    برخوردار يیبال

  ن يوالد  انتظارات  از  شخص  درک  ،66/0  نيوالد  انتقادات  از  شخص  درک  ،83/0  اشتباهات  درباره  یافراط  ینگران  ،85/0  آزمون  كل

  كمال   یبرا  ، 67/0  یشخص  عملكرد  یارهایمع  و  88/0  بودن  افتهي   سازمان  و  نظم   به  شيگرا  ،70/0  د يترد  و   شك  به  ليتما  ،73/0

  آلفای   ضرايب. در مطالعاتی ديگر،  (1389  همكاران،  و  كنامین )  است  شده  گزارش  86/0  ، یمنف  يی گرا  كمال  و  82/0  مثبت،   يیگرا

 85/0  ، 83/0  ،86/0  هاخانم  برای  و   89/0  ، 84/0  ،85/0  انيآقا   بیترت  به   دوسوگرا؛  و   اجتنابی  ايمن،  ی هااسیزيرمق  در   كرونباخ

  اجتنابی   ايمن،  یدلبستگ  یها سبك   برای  كندال  توافق  ضرايب.  است  مقیاس  یبرا  مطلوب  درونی  همسانی  از  یحاك   كه  شده  گزارش

 (.1389 همكاران،  و یخسروشاه) 57/0 ، 61/0 ،80/0 ترتیب به دوسوگرا و

 

 هایافته 
 متغيرها ين و انحراف معيار(  آمار توصيفی )ميانگ  1 جدول

 

 تعداد مشاهده  انحراف معیار میانگین  متغیرها

 277 10.379 65.33 یدلبستگیسبكهایكلاسیمق

 277 11.087 49.96 ی مذهبیریگجهتیكلاسیمق

 277 12.608 49.42 ی درونیمذهببیریگجهت 

 277 12.090 50.79 ی رونیبیمذهببیریگجهت 

 277 15.593 64.69 ی يكمالگرایكلاسیمق

 277 17.239 58.57 مثبتيیكمالگرا

 277 8.910 41.40 ی منفيیگراكمال
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گرايی، بیشتر است. به عبارت  های دلبستگی از میانگین مقیاس كمالبر اساس نتايج به دست آمده، میانگین مقیاس سبك

 گرايی توجه دارند.دلبستگی بیشتر از كمالهای ديگر، زنان به سبك
 

 ماتریس همبستگی تک متغيره متغيرها  2 جدول
 

 ها آماره رهایمتغ

 یكلاسیمق

  یها سبك

 یدلبستگ

 یكلاسیمق

 یریگجهت 

 ی مذهب

 یریگجهت 

  ی مذهبب

 ی درون

 یریگجهت 

  ی مذهب

 یرونیب

  كمال

 يیگرا

 مثبت

  كمال

 يیگرا

 یمنف

اسیمق

 ی كل

  كمال

 يیگرا

 ی كلاسیمق

  یها سبك

 یدلبستگ

میزان  

 همبستگی
1 .477 .482 .411 .275 -.291 .329 

سطح 

 معناداری
 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

تعداد  

 مشاهده 
277 277 277 277 277 277 277 

 ی كلاسیمق

 یریگجهت 

 ی مذهب

میزان  

 همبستگی
.477 1 .862 .851 .198 -.269 .128 

سطح 

 معناداری
.000  .000 .000 .001 .000 .033 

تعداد  

 مشاهده 
277 277 277 277 277 277 277 

 یریگجهت 

  ی مذهبب

 ی درون

میزان  

 همبستگی
.482 .862 1 .483 .279 -.332 .224 

سطح 

 معناداری
.000 .000  .000 .000 .000 .000 

تعداد  

 مشاهده 
277 277 277 277 277 277 277 

 یریگجهت 

  یمذهبب

 یرونیب

 

میزان  

 تگیهمبس
.411 .851 .483 1 .090 -.149 .024 

سطح 

 معناداری
.000 .000 .000  .137 .013 .696 

تعداد  

 مشاهده 
277 277 277 277 277 277 277 

  يیكمالگرا

 مثبت

میزان  

 همبستگی
.275 .198 .279 .090 1 .021 .573 

سطح 

 معناداری
.000 .001 .000 .137  .731 .000 

تعداد  

 مشاهده 
277 277 277 277 277 277 277 
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  يیگراكمال

 یمنف

میزان  

 همبستگی
-.291 -.269 -.332 -.149 .021 1 .386 

سطح 

 معناداری
.000 .000 .000 .013 .731  .000 

تعداد  

 مشاهده 
277 277 277 277 277 277 277 

ک یكلاسیمق

 يی مالگرا

میزان  

 همبستگی
.329 .128 .224 .024 .573 .386 1 

سطح 

 داریمعنا
.000 .033 .000 .696 .000 .000  

تعداد  

 مشاهده 
277 277 277 277 277 277 277 

 

گیری مذهبی و مقیاس  جهت  اس یمقهای دلبستگی با  بر اساس نتايج به دست آمده از ماتريس همبستگی، بین مقیاس سبك

 درصد، وجود دارد.   99گرايی رابطه معناداری در سطح اطمینان كمال
 

 همبستگی چندگانه و ضریب تعيين متغيرها  3 جدول
 

 متغیرها
همبستگی 

 چندگانه
 ضريب تعیین 

ضريب تعیین 

 تعديل شده 

استاندارد 

خطای 

 برآورد

 مدل   Fآماره 

سطح 

معناداری 

 مدل 

 گیری مذهبی مقیاس جهت

 گرايی مقیاس كمال
.548 .301 .296 8.712 58.89 .000 

 

به   نتايج  اساس  سبكبر  مقیاس  بین  تعیین؛  ضريب  و  چندگانه  همبستگی  از  آمده  مقیاس  دست  با  دلبستگی  های 

همبستگی چندگانه وجود دارد. بر اساس ضريب تعیین به دست آمده،    54/0گرايی در زنان  ی و مقیاس كمالمذهبیریگجهت 

گیری مذهبی را  از تغییرات مقیاس جهتدرصد    30به میزان  گرايی در زنان قادرند  ی و مقیاس كمالمذهبیریگجهت  اسیمق

 درصد، معنادار است. 99به دست آمده، مدل همبستگی با اطمینان   Fتبیین كنند. بر اساس آماره 
 

 ضرایب مدل رگرسيون متغيرها 4 جدول
 

 متغیرها
 Bضرايب 

 استاندارد نشده 

ضرايب خطای 

 استاندارد

ضرايب بتای 

 استاندارد شده 
 سطح معناداری Tآماره 

 000. 5.345 272. 034. 181. گیری مذهبی مقیاس جهت

 000. 8.682 442. 048. 414. گرايی مقیاس كمال

 های دلبستگی متغیر وابسته: سبك 

 

درصد  و مقیاس   27گیری مذهبی، با بتای  بر اساس نتايج به دست آمده، ضرايب بتای مدل معنادار است. مقیاس جهت 

 بینی كنند.  گیری مذهبی را در زنان، پیشدرصد، قادرند جهت 44يی با بتای گراكمال
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 گيری نتيجه 
  و   میمفاه  یتحول  یبررس  روش  به  یشناسروان   شدن  مسلح  زین  و  یاخلق  قضاوت  تحول  هحوز  در  آمده  دسته  ب  یهاشرفتیپ 

(،  1994)  لورنس  تزمن يوا( و  1980)  ن يلو  و   فولر.  است  كرده   ی انيشا  كمك   زین نيد   یشناسروان  مطالعات   به   ی ناخت  روان  ی هاسازه

.  دارد شباهت  كلبرگ  یاخلق قضاوت  ةينظر به جهات یبرخ از كه هينظر نيا. اندپرداخته و گرايش مذهبی  مانيا یبررس هنیزم در

گرايش مذهبی،   بوده و در صورت تشكیل ی متفاوت ساختار یدارا مختلف  نیسن در افراد  یبرا یمذهب و گرايش   مانيابه نظر آنها، 

 های دلبستگی خواهد بود. گرايی و سبكهايی چون كمالمنبعی برای سازه

زنان بود. اين مطالعه به روش   در  یدلبستگ  یهاسبك   اساس  بر  یمذهب  یریگجهت  و  يیگراكمال  ینیبشیپ   هدف اين مطالعه

خاب شدند، انجام شد. نتايج اين مطالعه نشان  توصیفی ـ همبستگی در زنان شهر قم كه به صورت داوطلب و به صورت دسترس، انت

معناداری، وجود دارد. بین  گرايی رابطه  گیری مذهبی و مقیاس كمالجهت  اس یمقهای دلبستگی با  سبك  اسیمقداد كه؛ بین  

  همبستگی چندگانه وجود داشته و  54/0گرايی در زنان ی و مقیاس كمالمذهبیریگجهتهای دلبستگی با مقیاس مقیاس سبك

از    30گرايی در زنان قادرند به میزان  ی و مقیاس كمالمذهب ی ریگجهت  اسیمقبر اساس ضريب تعیین به دست آمده،   درصد 

گرايی با  درصد  و مقیاس كمال  27گیری مذهبی، با بتای های دلبستگی را زنان تبیین كنند. مقیاس جهتك تغییرات مقیاس سب

 بینی كنند.را در زنان، پیش های دلبستگیدرصد، قادرند سبك 44بتای 

 همكاران   و  بناب  یفتوح  ، (2012)  ی روشن،  ( 1386ی )خانجان،  (1386)  همكاران  و  بشارت،  (1995)  بلت های مطالعات  يافته

  و  یواحد  ،(1393)  همكاران  و  ینادر  ،(2011)  گرانيد  و   میك ،  (1386)  گراني د  و  فردیاريخدا  ،(2010)  گنچوز  و  هانلر  ،(1388)

  همكاران  و   لوال  ،(2011)  همكاران  و  شوایپ   ،(1390)  یزيعز  ،(1383)  جوشنلو  ،(1390)  همكاران  و  نیآرم  ،(1388)  همكاران

 كنند. های اين مطالعه را تأيید میيافته؛ (2009)

گیری مذهبی، در زنان بوده و  گرايی و جهتبینی كننده مناسبی برای كمالهای دلبستگی پیشاين مطالعه نشان داد سبك

 ريزی آموزش گیری مذهبی است. بنابراين در برنامهگرايی بیشتر از مقیاس جهتهای دلبستگی بر كماله اثر مقیاس سبكالبت

 گیری مذهبی، توجه شود.گرايی، بیشتر از جهت های دلبستگی در زنان بايد به كمالخانواده و آموزش سبك
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 و مراجع   منابع

 . دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  قم،  اسلم،  بر  تكیه  با  مذهبی  گیری  جهت  آزمون  ساخت  و  تهیه  (.1392)  مسعود  آذربايجانی، [1]

.  فرزندان  یخودكارآمد   و  نفسعزت   با  نيوالد  يیگراكمال   ابعاد  رابطه(.  1390. )س  ،یكاظم  &  ،.ن  ،یسهراب  ،. م  ن،یآرم [2]

 .28-15  ،(نامه ژهيو )2  ،یشناختروان   یهامدل   و  هاروش 

  ابعاد   نی ب  رابطه  بررسی(.  1393. )م  قناد،  حروف  &  ،.م  ، یآبادحكم   ،. ش  ،ی بریخ  زاده  زارع  ،.ح  عرباف، ش  اني آقامحمد [3]

 .17-9  ،(97)17  ران،يا  يینازا  و  يیماما  زنان  مجله.  نابارور  زنان  جنسی  عملكرد  با  یيگراكمال 

  آن  سهيمقا  و  یجنس  وزگرانتجا  در  بزرگسالن  یدلبستگ  وابعاد  سبك  یبررس  (،1381)  درضایحم  شعرباف،اني آقامحمد [4]

 . یشناس  روان   و  یتیترب  مطالعات  ،یعاد   افراد  با

 . نور  امیپ  دانشگاه  انتشاراتتهران:    ،یعموم  یروانشناس(.  1386)  گرانيد  و  رضای عل  ،یوسفيآقا [5]

  دوم،  سال ،یپژوه خانواده  «يیزناشو یسازگار و یمذهب داتیتق رابطه یبررس(. »1385) گران،يود خدابخش ،ی احمد [6]

 . 67  -55  ص  ،5  ارهشم

  دانشجويان   زناشويی  زندگی  از  رضايت  و  پنداری  خويشتن  بین  ارتباط  بررسی.  (1374)  بهمن  ،فارسانیاسماعیلی [7]

  دانشكده   معلم،  تربیت  دانشگاه  تهران،(.  مشاوره   رشته)  ارشد  كارشناسی  نامه  پايـان.  اصفهان  آزاد  و  دولتی  دانشگاههای

 . تربیتی  علوم

  ارشد   یكارشناس  دانشور،  يیگراكمال   و  یدلبستگ  یهاسبك   بطةرا(.  1386. )س  ،یرزمان یم  &  ،. م  لو،  جوشن  ،.م  بشارت، [8]

 .  18-11  ،(25)14  نامه  انيپا

)محمدعل  بشارت، [9]   ،یجانیهيیناگو  و  یدلبستگ  یهاسبك  نیب  رابطه  در  یدفاع  سمیمكان  یا  واسطه  نقش  (،1390ی 

 . 1شماره  6سال  ،یكاربرد  یشناسروان   فصلنامه

  يش اگر  با   یآور تاب  و  یدلبستگ  یهاسبك  بطهرا(.  1389. )م  ،یرامیب  &  ،.ت  آباد،نصرت  یهاشم  ،.ج  ،یروشاهخس  یبهادر  [10]

 .30-17  ،(4)14  مواد،  مصرف  ی پژوه  ادیاعت  فصلنامه  ادمو  فمصر  به

  ششم،   سال  ،ی شناس  روان  خود«،  حرمت  و  اضطراب،  ،یمذهب  یری جهتگ  نیب  رابطه»  (.1391ی )هاد   احسان،  یبهرام [11]

 . 4ش

  اس یمق  یابيارز  و  یروان  سلمت  و  یمذهب  یر یجهتگ  انیم  رابطه  ابعاد»(.  1389)  تا یآناه  تاشك،  ؛ی هاد  احسان،  یرامبه [12]

 . 2ش  ،34  سال  ،یتیترب  علوم  و   یشناس  روان  «،یمذهب  یر یگ  جهت

  ی اسروانشن.  يیگراكمال   و  یوالدگر   یهاسبك   ،یاجتماع  هراس(.  1389. )م  ،یجواد   میحك  ،.ر.  م  ،یر یشع  ،.ش  طرف،یب [13]

 . 82-75  ،(25)7.  ارشد  یكارشناس  نامه  انيپا  یرانيا  یروانشناس  یتحول

 در   مذهبی  گیریجهت   و  خدا،  به  دلبستگی  من،  تحول  سطح  ارتباط  بررسی»(.  1391)  همكاران  و  فاطمه  ياره،  تقی [14]

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

 . بعثت  انتشارات  موسسه  :تهران  .ازدواج  و  خانواده  شسنج   یهااس یمق  (،1379اقر )ب  ،يیثنا [15]

  به   توجه  با  یمنف  و  مثبت  یتیترب  یهانگرش   ی دارا  نيوالد  واجد  آموزاندانش   خودپنداره  سهيمقا(.  1387. )م  ،یچنار  [16]

 .110-91  ،( 4)2  پژوهش،  و  خانواده  فصلنامه.  آموزاندانش   تیجنس

  فرزند  سبك   نیب  رابطه  (،1390)  وموثیك  فرحبخش،  معصومه،  ،یلیعاسما  بهرام،  ،یآباد هاشم   ابوالفضل،  ورزنه،ی حاتم [17]

  ی شناس   جامعه  یپژوهش  یعلم  فصلنامه  يیطباطبا  علمه  دانشگاه  متاهل  زنان  در  يیزناشو  وتعهد  یدلبستگ-یپرور 

 . سوم  شماره  دوم  زنان،سال

)م  گر،  وستهیپ  &  ،.ز  ،ی تقو  ایدتقیس  یحاج [18]   مطالعات.  نيوالد  وندیپ  با  مادر  يیگراكمال   سطوح  سهيمقا(.  1394. 

 . 66-47  ،(2)11  ،  ارشد  یكارشناس  نامه  اني پا  یشناختروان 

 . دهم  سال99شماره  تهران،  دانشگاه  مشاوره  مركز  و  علوم  مشاوره  یدفترمركز  هينشر  (،1389)  فاطمه  پور،ن یحس [19]

  یدلبستگ  ابعاد  و  سبك  یبررس  (،1389)  بهروز  مهرام،  ،یعل  بهرام،  ،یآباد هاشم  ،ی قنبر  درضا،یحم  الهه،  منش،قت یحق [20]

 . یشناس  روان  و  یتیترب  ،مطالعاتی عاد  افراد  با  آن  سهيمقا  و  یجنس  تجاوزگران  در  بزرگسالن

  مرد   معلمان  هایخانواده   در  يیزناشو  یزندگ  از  رضامندی  و  یمذهب  رییگ  جهت  رابطه  یبررس(.  1389ی )مجتب  دری،یح [21]

 . ینیخم  امام  یپژوهش  و  یآموزش   مؤسسه  قم،  ،یروانشناس  ارشد،  یكارشناس  نامه  انيپا  قم،  شهرستان
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 متأهل  ان يدانشجو  در  يیزناشو  یتمنديرضا  با  یمذهب  نگرش  رابطة  ،(1386)   گران،يد  و  محمد  فرد،  یاريخدا [22]

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

  ی سازگار   با  ینيد  یاهباور  به  وعمل  یمذهب  ی ریگ  جهت  با  رابطه  در   كه  یا  سهي ومقا  یبررس  .(1391)  ايرو  ،ی رسول [23]

 .  32  شماره  زمستان،   هشتم،  سال  ،یپژوه  خانواده  فصلنامه  ان،يدانشجو  و  طلب  در  يیزناشو

 . چهارم  چاپ  ،یعلم  انتشارات:  تهران  ،یثلث  محسن  همترج  معاصر،  دوران  در  یشناس  جامعه  هينظر  (،1374)  جورج  ترز،ير [24]

 . سروش   انتشارات:  تهران  واده،خان  یشناسجامعه   بر   یا قدمهم  (،1370)  باقر  ،یساروخان [25]

  نامه   انيپا.يیزناشو  یتينارضا  بر  (یشناخت  كردي رو  براساس)ی  رمنطقیغ  فكرات  رتیتاث  یبررس  (،1373. )ا.ع  ان،یمانیسل [26]

 . تهران  معلم  تیترب  دانشگاه  ( نشده   چاپ)  مشاوره  ارشد  یكارشناس

  انتقال   دهيپد:  دختران  و  مادران  يیگرا  كمال  رابطه  یسبرر   (.1390)  الناز  ،یچ  وهیگ  ماندانا،   كنام،ین  ز،يپرو  ،ی درآمدیفيشر [27]

 . 28  شماره  هفتم،  سال  ،یپژوه  خانواده  فصلنامه  ،ینسل  نیب

.  ارشد یكارشناس  نامه انيپا: سمنان فرزند خودپنداره و  یدلبستگ سبك با مادر خودپنداره رابطه(. 1389. )ص ،يیصفا [28]

 . 1389  سمنان؛  دانشگاه

  ن، يود  یروانشناس  ن،ی زوج  يیزناشو  یرضامند   در  یمذهب  یزندگ  نقش(.  1392)   محمدرضا  ،یاحمد و    جواد  ،یصلح [29]

 . 90-75ص  دوم،  شماره

  ،یمذهب  نگرش  چندگانه  و  ساده  روابط  یبررس(،  1385)  مهناز  هنرمند،زاده ی مهراب  ابوالفضل،  سرچشمه  ،یوسفعلي   ،یعطار  [30]

 و  یتیترب  علوم  اهواز،مجله  چمران  دی شه  هدانشگا  متاهل  مردان  در  يیزناشو  تيرضا  با  یدلبستگ  یهاسبك  و  ینیخوشب

 .1شماره  زدهم،ی س  سال  سوم،  دوره  اهواز،  چمران  دیشه  دانشگاه  ،یشناس  روان

  كاهش در یمذهب – یمعنو یدرمانها  بر یمبتن یبخشودگ روش  یاثربخش یبررس .(1390) گرانيد و سمانه، ،یغفور  [31]

 . 24  شماره  زمستان،   شم،ش  سال  ،یروانشناخت  یهاپژوهش   فصلنامه  ،يیزناشو  تعارضات

 دهم  سال99تهران،شماره  دانشگاه  مشاوره  ومركز  علوم  مشاوره  یدفترمركز  هينشر  (،1389)  كاظم  ،یآباد یغن [32]

  دانشگاه   ی پژوهش  یعلم  فصلنامه  ،يیزناشو  یسازگار  و  یمذهب  یری گ  جهت  رابطه  یبررس   .(1388)  نهیسك  بناب،  یفتوح [33]

 . چهارده  شماره  تابستان،  چهارم،  سال  ز،يتبر

 دهم   سال99شماره  تهران،  دانشگاه  مركزمشاوره  و  علوم  مشاوره  یمركز  دفتر  هينشر  (،1389)  شهربانو  ،ی قهار [34]

 : انتشارات سمت. تهران  یتیترب  یروانشناس(.  1385)  نيپرو  ور،يكد [35]

 . رشد  انتشاراتتهران:    نژاد،ی خو  غلمرضا  ترجمه  رشد،  یهاهينظر(.  1392)  امیليو  ن،يكر [36]

  نكا«،   شهرستان  یها   خانواده  یارتباط  یمرزها  و  یمذهب  یریگ  جهت  ابعاد  رابطه  یبررس»  (.1389)  احمدرضا  ،یانیك [37]

 يی. طباطبا  علمه  دانشگاه  مشاوره،  ارشد  یكارشناس  نامه  انيپا

  شماره   ،یشناسروان   مجله  ازدواج،  یور  كنش  در  (مردان   و  زنان)  بزرگسالن  یدلبستگ  نقش(،  1381ی )محمدعل  ،ی مظاهر [38]

 . چهارم  سال  15

  ی دلبستگ  یهاسبك   با  یرانيا  انيدانشجو  یروان  سلمت  و  ینيد  یدلبستگ  یهاسبك  ارتباط  یبررس(.  1389. )ز  ار،نج [39]

 . تهران.  ارشد  یكارشناس  نامه  انيپا  مدرس،  تیترب  دانشگاه  ،(یروانشناس  یدكتر. )خود  نيوالد

  رستان، یدب  معلمان  يیناشوز  تیمیصم  و  يیزناشو   تيرضا  با  یمذهب  رییگ  جهت  ة رابط  یبررس(.  1386)  نیحس  ،ینجف [40]

 . تهران  دانشگاه  تهران،  خانواده،  مشاوره  ارشد،  یكارشناس  نامه  انيپا

  شهر  اشراق  دانشگاه   اني دانشجو  یلیتحص  یكار   اهمال  با  یزندگ  تیفیك  و  يیگرا  كمال   رابطه(.  1391)  اسداهلل  ،ینوروز  [41]

 . مشهد  یفردوس  دانشگاه  ارشد،  یكارشناس  نامه  انيپا  هرات،

 . دهم  سال99شماره  تهران،  دانشگاه  مشاوره  مركز  و  علوم  مشاوره  یمركز  دفتر   هينشر  (،1389)  ميمر  زاده،ی نور [42]

  پزشكی  علوم  دانشگاه  دانشجويان  در  خودپنداری  و  بیگانگی  احساس  رابطه  بررسی.  (1380)  علیرضا  سالر  علی  نويديان [43]

 .19  تا  10  صفحات  ،43  شماره  تزكیه،  و  طب.  ارشد  یكارشناس  نامه  انيپا  79-78  تحصـیلی  سـال  در  زاهدان

  در   یاجتماع  و  رفتاری  ،یجانیه  سازگاری  با  مادر  و  پدر  یدلبستگ  یهاسبك   رابطه(.  1388. )س  ،یمراد  &  ،. ش  ،یواحد  [44]

 . 232-223  ،(3)11  ارشد  یكارشناس  نامه  اني پا.  یروان  بهداشت  اصول  اول  سال  یربومی غ  انيدانشجو

  ، 2 و 1 شماره  ،3 دوره روانشناختی، پژوهشهای.  خودپنداره  و بیگانگی ساساح بین رابطه . (1373) ابوالفضل   ،نوریولی   [45]

 . 31  تا  20  صفحات
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