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Abstract 

Given the importance of attachment styles and mental health in different areas of life 

including interpersonal relationships, especially marital and family relationships, 

which is more important, the present study examines the role of attachment styles and 

mental health in Interpersonal relationships will be addressed by students. The 

research design method is descriptive multiple regression. The statistical population 

included all male and female undergraduate students of Razi University Social 

Sciences who visited the library of this school. From this population, 100 individuals 

(50 girls and 50 boys) were selected from non-probability type of study and Barton's 

Communication Skills Questionnaire (1990), Goldberg's Mental Health Questionnaire 

(1972), and the Hazen & Shaver Attachment Test (1990). 1987), performed on them. 

Data were analyzed using multiple regression statistical methods. The hypothesis of 

the present model was generally confirmed at level (p <0.001), and partially confirmed 

by secure attachment at level (p <0.001) and mental health at level (p <0.04). Thus, 

secure attachment style and mental health are powerful predictors for interpersonal 

relationships, and we conclude that structured education about the three variables 

mentioned can lead to the formation of a healthy family system. In turn, it creates a 

happy, healthy and growing community. 
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 عسکریسعید  رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یعلوم اجتماع دانشکده ،یروانشناس اریاستاد
 

 

  چکیده

فردی،  میانروابط  ازجملهزندگی  گوناگونهای و سالمت روانی در زمینه بستگیدل هایشیوهبا توجه به اهمیت 

حاضر به بررسی نقش  پژوهشدر است،  برخورداربیشتری  ارجروابط زناشویی و روابط خانوادگی که از  ویژهبه

روش طرح پژوهشی حاضر فردی دانشجویان پرداخته خواهد شد.  میانر روابط و سالمت روانی د بستگیدل هایشیوه

مقطع کارشناسی دانشکده  دختر و پسر دانشجویان همهشامل جامعه آماری توصیفی از نوع رگرسیون چندگانه است. 

غیر احتمالی ه شیوه کردند. از این جامعه، بمراجعه می این دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی بودند که به کتابخانه

های ارتباطی بارتون های مهارتپرسشنامهبه و  پسر( انتخاب 03دختر و  03نفر ) 733 شماردر دسترس، از نوع 

از طریق  هاداده.  پاسخ دادند(، 7311هازن و شیور ) بستگیدل( و آزمون 7310(، سالمت روانی گلدبرگ )7333)

در سطح   طورکلیبه، حاضر . فرضیه مدلگردیدود استاندارد، تحلیل ابزار آماری رگرسیون چندگانه به شیوه ور

(337/3p<)  ایمن در سطح بستگیدلبا  جزئی طوربهو (337/3p<)  و سالمت روانی در سطح(30/3p<) تائید 

-فردی می میانبرای روابط  نیرومندیهای کننده بینیپیشایمن و سالمت روانی  بستگیدل شیوهبنابراین  ؛گردید

 گیریشکلتواند منجر به می شدهبیانسه متغیر  دربارهکنیم آموزش ساختارمند استنباط می درنهایتباشند و 

 آورد. را به وجود می پیشرفتیروبهخوب جامعه شاد، سالم و  نوبهبهسالم گردد و این نیز  خانوادگیسیستم 

 انی ، سالمت روبستگیدل هایشیوه ،فردی میانروابط  واژگان کلیدی:

 

 ارجاع

 هایشیوهنقش  یبررس(. 9318) .سعید ،عسکری و یعل دیس ،شریفی فرد ؛فرناز ،خدادادی جوکار

 ،9 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره. انیدانشجو یفرد میاندر روابط  یو سالمت روان بستگیدل

88-57. 

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 9318بهار و تابستان (. 25 یاپیپ) اول شماره. نهم دوره
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 مقدمه

، ماست )غیرتي اجتماعي زندگي ساززمینه و بشري هايددستاور برترين حالدرعین و ترينکهن از يكي ارتباط

گونه تعريف اين هادادهيک فرآيند تبادل  عنوانبهتوان ، ارتباط را ميطورکليبه (.5931پیمان،  و اخالقي فر، شعباني

اين تعريف، عناصري از  بر پايهکالمي، از فردي به فرد ديگر. و غیر گفتاريهاي از طريق شیوه هادادهکرد: انتقال 

سرانجام تكرار اين  و ؛دهدمي خوراندپسگیرد و را مي هادادهدهد، فردي که مي هادادهرتباط شامل فردي است که ا

 در دهندهياري رفتارهايي ارتباطي هايمهارتهمچنین  (Zanaton et al, 2012).گرددفرايندها باعث ايجاد دانش مي

 میان روابط داشتن (.Mirzaee et al, 2010) است فردي میان اهداف به رسیدن و هانیازمندي و عواطف بیان جهت

 گذاري،تأثیر ارتباط و اين حفظ و ديگران با ارتباط برقراري توانايي ،رودررو توانايي ارتباط شامل مطلوب فردي

ماشینچي عباسي، ) شودمي منجر باال اجتماعي سازگاري همدلي، به دوستي و انتقال و محبت صمیمیت، توانايي

 میانروابط  براي منفي الگويي عنوانبه تواندمي فرزند، والدين نخستین ناسازگارانه هايتعامل(. 5931، هاشمي راثي،

هاي ارتباطي مهارت میان .(Carnelley et al, 1994) کند بازي ش نق روابط، ايندر  موجود انتظارات و آينده فردي

 میانو همچنین  شده استمشاهده يتگي معكوس معنادارافسردگي همبس سنجهو اضطراب و نشانگان جسمي و 

 (.5931است )غیرتي و همكاران،  شدهمشاهدهسالمت روان و مهارت کنترل عواطف نیز همبستگي مستقیم معناداري 

سازش  عاطفي، تعادل داشتن بیماري، فقدان :شده استارائه روان سالمت از گوناگوني تعاريف تاکنون

آزادي و آزاد، ) اندمشابه از آن جمله هايمؤلفهو  يكپارچگي شخصیت آسايش، و يراحت احساس اجتماعي،

 دلیل به توسعهدرحال در کشورهاي رواني و رفتاري مسائل اندازه که است معتقد جهاني بهداشت . سازمان(5931

 و مردم زندگي شیوه در تغییر هاي گسترده،خانواده فروپاشي نظیر اجتماعي تغییرات و جمعیت رشد مانند مسائلي

سال  در جهاني بهداشت سازمان برآورد پايه بر (.Rafati et al, 2003) است افزايش به رو مشكالت اقتصادي،

 از ناشي عوارض از میلیون نفر 51 و اسكیزوفرني از میلیون نفر 21 افسردگي، از جهان مردم از میلیون نفر 511، 2112

 که شناختي مداخالت افسردگي، براي درمان مثالعنوانبه .(Goldman, 2004) برندمي رنج مخدر مواد مصرف

 فرد بستگيدل هايشیوه آشكارکننده که فردي میان روابط بر تمرکز و دهندمي قرار هدف را فكري نشخوار

 را 5BFTAبستگيدل بر مبتني درمانيخانوادههمكاران  و قرار گیرند. در همین راستا دياموند موردتوجههستند، بايد 

 روابط هايگسستگي اصالح فرايند هدايت براي محكمي چارچوب بستگيدل نظريه معتقدند هاآنکردند.  توصیف

 سالمتدر همین راستا بررسي نشان داد  (Diamond et al, 2003).کندمي ايجاد بر اعتماد، مبتني روابط ايجاد و

 رواني افراد، سالمت در مهم فاکتورهاي از يكي و بوده يشانهاخانواده منفي يا مثبت عملكرد تأثیر تحت افراد رواني

 (. 5931)اردالن و اردالن،  است خانواده عملكرد

 پیوند ،بستگيدلاست.  هابیماري با سازگاري تبیین براي مناسب نظري هايچارچوب از يكي بستگيدل نظريه

 هاست،آن با مداوم تعامل در کودك که رادياف يا مادر و کودك میان که است پايداري نسبتا   هیجاني و عاطفي

                                                                                                                     
1.Attachment-Based Family Treatment 
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 به مستمر دهيپاسخ و پذيريدسترسي میزان بود جان بالبي معتقد  ،بستگيدل اصلي پردازنظريه شود.مي ايجاد

کند مي تعیین را مادر به کودك بستگيدل شیوه و کیفیت امنیت، و آرامش به رسیدن براي کودك هايتالش

)Besharat, 20121(. 5931ل از بشارت و همكاران، نق) .ها، الگوهايي را با مراقب بستگيدلهاي اولیه رفتارها و تجربه

امنیت  (.Palombo et al, 2009)کند دهي ميرا براي بقیه عمر فرد سازمان بستگيدلکنند که رفتارهاي ايجاد مي

 کندايمن را فعال مي بستگيدلي فرد احساس تر کردن بازنمايي ذهني در حافظهو برجسته تردسترسيقابلاولیه با  

(Omri and Gery, 2019.) هاي رشد در دوران کودکي همراه است و ايمن با نتايج مطلوب در تمام حوزه بستگيدل

 (.(Skovgaard et al, 2016ايمن با طیف وسیعي از مشكالت آينده و آسیب رواني همراه است نا بستگيدل

است  افراد شناختيروان سالمت در مهم بسیار متغیرهاي ازجمله که بستگيدل هايشیوه درسمي نظر به درمجموع

 درد ويژهبه مربوط به درد و متغیرهايو  مزمن هايبیماري و جسمي سالمت حوزه درو  (5931و همكاران، )بهفر

 هايترس درد، به نسبت دازحبیش زنگيبهگوش (Wearden et.al, 2006) خودبیمارانگاري باورهاي ازجملهمزمن، 

 و (Meredith et al, 2006) درد  آستانه کاهش  (McWilliams and Asmundson, 2007) درد با مرتبط افزايشي

 .است برخوردار توجهيقابل نقش ازاست،  قرارگرفته موردمطالعهنیز   (Meredith et al, 2008) درد با ضعیف مقابله

-سبک بودند معتقد هاآنکردند.  مشخص را دوسوگرا و اجتنابي ايمن، تگيبسدل شیوه سهاينزورث و همكاران 

 يا هست پاسخگو و پذيردسترس عاطفي ازنظر مراقب() مادر آيا کهاين مورد در را کودك انتظارات ،بستگيدل هاي

از بشارت و  نقل Besharat, 2012)نه  يا دارد محبت و عشق ارزش خود، آيا که کنندمي تعیین و دهندمي شكل نه

 . (5931همكاران، 

 سازگاري واکنش و شیوه عمده کنندهتعیین عوامل از يكي بستگيدل هايسبک گرفتهانجامهاي طبق پژوهش

ايمن روابط خود با  بستگيدلافراد داراي سبک  .(Cassidy and Shaver, 2008) است عمده هاياسترس به افراد

و بنابراين موفقیت بسیاري را در ايجاد و حفظ روابط با  کنندفرض مي دهندهپاسخديگران را باثبات، در دسترس و 

دهند. اين مقابل را تشكیل مي طرفبهايمن احساسي از اعتماد  بستگيدلکنند. افرادي با سبک ديگران تجربه مي

. شودمي ديبع روابط در ديگران به همدالنه و مثبت صورتبه دادن پاسخاحساس اعتماد باعث ايجاد ظرفیت 

و  2حجت) استهمراه  است همدلي مانع که پرخاشگرانه رفتارهاي با ايمن بستگيدل فقدان دهدمي نشانها پژوهش

تر دوسوگرا عاطفه منفي باالتر، عاطفه مثبت پايین بستگيدل شیوهافراد با  (.5935نقل از خدابخش، ؛ 2119همكاران، 

ادن کنترل در زندگي روزمره دارند و احساس شادي کمتري را ترس بیشتري نسبت به از دست د طورهمینو 

والدين و کودك نقش  میان بستگيدلها الگوهاي (. بنا بر پژوهشSheinbaum et al, 2015کنند )گزارش مي

 ,Ince Basak Simsek and Ozbekکند )افسردگي ايفا مي عالئمخلق مثبت و  ازجملهبزرگي در سالمت افراد 

در  تنهانه بستگيدلهاي . سبک(Sam, 2015) رابطه دارد بستگيدل هايشیوهپذيري با انعطاف ینهمچن  (.2017

                                                                                                                     
1.Besharat. M.A 
1.Hojat. M. et.al 
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، نقل از 5391، 5هم نقش اساسي در برقراري ارتباط با ديگران دارند )هازان و شاور ساليبزرگکودکي بلكه در 

 (. 5939و همكاران،  پورتیمور

 توانمي را تنهايي  احساسداري وجود دارد. حساس تنهايي رابطه معنيو ا بستگيدل شیوه میانپژوهشي نشان داد 

هاي پیشین  يعني پژوهش تائیدها در راستاي اين يافته دانست، فردي میان روابط در محسوس ضعف و نارسايي

ان و همكار 1(، برلین5335) 1(، میكولینسر و ناچشو5391) 9(، هچت و باوم5393(، شاور و هازان )5311) 2ويس

و  بستگيدلهاي ويژگي میان(. رابطه نیرومند 5931نقل از نادري و همكاران، ( است )5391) 6(، استوکس5331)

فردي با  میانو روابط  بستگيدل شیوهدهد ها نشان ميجنسیت کودکان متفاوت نیستند. يافته بر پايه فردي میانروابط 

يكي از  .(Loredana, 2017) استرها در هر دو گروه جنسیتي  مشابه اين متغی میانهم رابطه نیرومندي دارند و ارتباط 

هاي بسیاري صورت است و در مورد آن پژوهش تأثیرگذارضات زناشويي هايي که بر روابط زوجین و تعارمتغیر

و  ابياجتن بستگيدل شیوه میانهمچنین (. 5936، غالمعلي لواساني، تاج ديناست )بشارت،  بستگيدل شیوهگرفته، 

ايمن هستند، در نا بستگيدل شیوهدوسوگرا با تعارضات زناشويي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افرادي که داراي 

دشواري تنظیم  تأثیر؛ مشكالتي که تا حدودي تحت دارندمشكلبا همسر،  خصوصبهشخصي  میانبرقراري روابط 

آشفته  بستگيدل هايشیوهنتايج ديگري نشان داد که  (.5936، و همكاران گیرد )بشارتها شكل ميمديريت هیجان

و  توجهقابل طوربهارتباطات نامطلوب  و ؛کنندميبیني داري تاريخچه طالق و مجردي را پیشمعني طوربهو اجتنابي 

هدف ما نیز در اين پژوهش بررسي نقش .(McNelis and Segrin, 2019) بودايمن همراه نا بستگيدلپیوسته با 

 است:  سؤاالتو پاسخگويي به اين  فردي میانو سالمت روان در روابط  بستگيدل هايوهشی

 میانايمن اجتنابي با روابط نا بستگيدل شیوهآيا . 2رابطه دارد؟  فردي میانايمن با روابط  بستگيدل شیوهآيا . 5

 رابطه دارد؟ فردي

 رابطه دارد؟ رديف میانايمن دوسوگرا با روابط نا بستگيدل شیوهآيا . 9

 رابطه دارد؟ فردي میانآيا سالمت رواني با روابط  .1

   روش

دختر و  دانشجويان همهشامل جامعه آماري حاضر توصیفي از نوع رگرسیون چندگانه است.  يپژوهشطرح روش 

کردند. از مي مراجعه اين دانشكده مقطع کارشناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي بودند که به کتابخانه پسر

ها در پسر( انتخاب و پرسشنامه 11دختر و  11نفر ) 511در دسترس، تعداد غیر احتمالي از نوع اين جامعه، به شیوه 

                                                                                                                     
2.shaver 
3.Weiss,R.S 

4.Hecht & Baum 

5.Milkulincer & Nachshon 

6.Berlin 

7.Stokes 
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که  يافرادمطابق با مالك خروج انجام شد.  31ها در آبان ماه گیري و اجراي پرسشنامهنمونه .اجرا شد هاآنمورد 

  ها  تحلیل گرديد.نفري آزمودني 39ي ها با نمونهداده درنهايتو  عه خارج شدنددارند از مطال ياديپرت ز يهاهداد

 ابزار

. شده استتنظیمتهیه و  2تون جيرتوسط با 5331در سال اين پرسشنامه : 5بارتون های ارتباطیپرسشنامه مهارت

هاي ارتباطي ر مورد مهارتبینش د سؤال را در برگرفته و هدف از آن کمک به فرد براي حصول 59  اين پرسشنامه

، (9،1،1،52،51،51 سؤاالت) 9گفتاريهاي ارتباطي مديران بر طبق نظريه بارتون به سه مهارت مهارتخود است. 

پايايي . شده استبندي تقسیم (56 59، 55، 3، 1، 5 سؤاالت) 1بازخورد و( 59، 51، 51، 9، 6، 2 سؤاالت) 1شنودي

است  آمدهدستبه 31/1(، 5935، مصطفي پورنقل از حسیني نسب،  5991سامع ) پرسشنامه حاضر در تحقیق علیزاده

محاسبه  359/1 و 213/1کرونباخ  با ضريب آلفاي هاآنئید و پايايي روايي محتوايي آن تا که پايايي بااليي است.

 .گرديد

غیر يي اختالالت رواني شناسا منظوربه( 5312)اين پرسشنامه توسط گلدبرگ  :6پرسشنامه سالمت روانی گلدبرگ 

 و غربالگريوسیعي از آن براي تشخیص اخـتالالت خفیف رواني  طوربه»تدوين و تنظیم گرديد که  پريشيروان

 .شوداستفاده مي« هاي مختلفپريش( در مراکز درماني و ساير جوامع در موقعیتشناختي )غیر رواناختالالت روان

 هايفرم تلفخم هايفرهنگ و شرايط تناسببه و شده است تجديدنظر مكررا   که است سؤالي 61 آن اصلي فرم

 .اي گلدبرگ استماده 29پرسشنامه  هادادهآوري گیري و جمعدر اين پژوهش ابزار اندازه .دارد مختلفي کوتاه

 1انيـم جسمئعال :5ز:ا اندعبارت اين پرسشنامه هايمقیاسسؤال است.  1 واجد سنجه که هر است سنجه 1داراي 

تا  51 سؤاالت) 3اختالل در کارکرد اجتماعي .9؛ (51تا  9 سؤاالت) 9اختالل خواب راب وطاض .2؛ (1تا  5 سؤاالت)

گذاري براي اين آزمون وجود دارد. يكي روش دو نوع شیوه نمره (.29تا  22 سؤاالت) 51افسردگي شديد .1 ؛(25

خواهد بود. روش  29شوند و حداکثر نمره فرد برابر ي( نمره داده م5-5-1-1) صورتبهها سنتي است که گزينه

شوند. حداکثر نمره آزمودني ( نمره داده مي9-2-5-1) صورتبهها ، روش لیكرتي است که گزينهگذارينمرهديگر 

از روش لیكرت   هاپژوهشدر اکثر  معموال  (.  5913لیندزي و پاول،) بودخواهد  91با اين روش در پرسشنامه مذکور 

انگر سالمت مجدد نشده باشند نمره باالتر نش کدگذاري آمدهدستبهنمرات  کهدرصورتي. همچنین شودميتفاده اس

                                                                                                                     
1.Questionnaire communication skills of burton 

2. Burton 
3. Verbal Skill 

4. Listening Skill 

5. Feedback 
4. Goldberg mental health questionnaire 

7. Physical Symptoms 

8. Anxiety and sleep disorder 

9. Impairment of social functioning 

10. Severe depression 
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ارزيابي بالیني شدت  نتیجهو پرسشنامه سالمت رواني همبستگي نمرات ( 5391گلدبرگ ) .استرواني بیشتر  

 کاراييو  رواييداراي سالمت رواني پرسشنامه هاي مختلف فرمو معتقد است   دگزارش نمو %91اختالالت را 

و  آموزانجويان، دانششهاي مختلـف آماري دانتحقیقات متعددي روي جمعیت در کشور ما نیز هستند.« بااليي

 اکثرا   که %99  میرخشتي و %91  پاالهنگ ،%19  صولتي ،%11  يعقوبي ازجمله است آمدهعملبهکارمندان 

را در اين تحقیقـات به ترتیب  GHQ-29نسخه فارسي  نامهپرسشپايايي . انددهکر گزارش را بااليي بسیار پايايي

اند. به اين معني که در تمامي اين تحقیقات پايائي در حد گزارش کرده 1/ 92و  1/ 93 62/1،32/1، 99/1، 91/1میزان 

  (.5931از فیاض و کیاني،  نقل Goldberg, 1990 ,) شده استخوب و عالي برآورد 

ارزيابي است،  -يک پرسشنامه خود اين پرسشنامه : نیز به کار گرفته شد (5391) 5هازن و شیور بستگیدل آزمون

( و در مورد دانشجويان دانشگاه تهران 5391هازن و شیور ) بستگيدلاين مقیاس که با استفاده از مواد آزمون 

، اجتنابي و دوسوگرا 2ايمن بستگيدل یوهشدر اين مقیاس سه است.  دوقسمتي، يک پرسشنامه شده استهنجاريابي 

 شوندلیكرت )خیلي کم؛ کم؛ متوسط؛ زياد؛ خیلي زياد( از هم متمايز مي ايدرجهپنجسؤال در مقیاس  25 برحسب

مربوط به  21، 59، 51، 59، 9، 1 سؤاالتايمن و  بستگيدل شیوهمربوط به  53، 51، 52، 55، 1، 1، 9، 5 سؤاالتکه 

ناايمن دوسوگرا  بستگيدل شیوهمربوط به  25، 51، 56، 51، 3، 6، 2 سؤاالتناايمن اجتنابي و  بستگيدل شیوه

در دو نوبت با فاصله دو  نفريسيبراي يک نمونه  ساالنبزرگ بستگيدلضريب پايايي بازآزمايي مقیاس  .باشندمي

 . (5913)بشارت،  است بوده 32/1ها هفته براي کل آزمودني

 اجرا شیوۀ

گیري در و در کتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي به روش نمونه 31پژوهش در نیمه اول سال  اين

حذف موارد  و هاآوري دادهانجام شد و بعد از جمع هاکنندهشرکتبه  موردنظرهاي دسترس و با ارائه پرسشنامه

 قرار گرفت.  وتحلیليهتجزمورد  spss-25 افزارپرت، به روش رگرسیون چندگانه و با نرم

 هایافته

 زياد رفتهازدست هايداده دلیل به کنندگانشرکت از دو  نفر و شد انجام توصیفي آمار سطح در هاداده وتحلیلتجزيه

 19هاي داده و ؛بود سال 25 هاآزمودني سني میانگین. داديم انجام آزمودني 39 با را تحلیل ما درنهايتشدند.  حذف

 در متغیرها، میان قبولقابلچندگانه و همبستگي  رگرسیون استفاده از شرايط برقراري به توجه با نفر پسر 11نفر دختر و 

 بستگيدلها در چهار متغیر شد. میانگین و انحراف استاندارد عملكرد آزمودني استفاده چندگانه رگرسیون از مدل اين

 است. شدهارائه( 5ي در جدول )ايمن، ناايمن اجتنابي، ناايمن دوسوگرا و سالمت روان

                                                                                                                     
1. Hazan & Shavr Adult attachment  inventory 

2. secure, Avoident & Ambivalent 
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        روانیو سالمت  بستگیدل شیوهدر سه  هاکنندهشرکت. میانگین و انحراف استاندارد عملکرد 8جدول 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیر

روابط هایمؤلفه جمع  70/3  003/7  30 

منیا مؤلفه جمع  10/0  070/3  30 

یاجتناب مؤلفه جمع  00/0  071/3  30 

دوسوگرا مؤلفه جمع  03/0  009/3  30 

سالمت هایمؤلفه جمع  0170/0  30333 30 

 

سالمت، جمع  هایمؤلفهبین )جمع های پیشبرحسب متغیر فردی میانبینی روابط . درصد پیش8جدول 

 (S مؤلفه، جمع AV مؤلفه، جمع AM هایمؤلفه
Std. Error of the       

Estimate Adjusted R Square R Model 

1/161  0/171 0/616 8 

 از درصد چند شدهبیان مدل که دهدمي نشان میزان اين. شودمي توجه 2ADJ.R میزان به (،2) جدول تفسیر در

 بینيپیش را فردي میان روابط درصد از 59 مورداستفادهبنابراين مدل  ؛کندمي بینيپیش را فردي میان واريانس روابط

 .کندمي

 داری کل مدلا. معن3جدول 

 داریمعنی             F        هامؤلفه نیانگیم                    یدرجه آزاد                   هامؤلفهجمع                        مدل
 330/3           133/0       990/0                                   0                                  901/00                       ونیرگرس

 901/7                                   33                                000/707                     ماندهباقی

 30                                019/700                              کل

بنابراين با  ؛دهدکل مدل را مورد ارزيابي قرار مي داريمعنيکند که ش مي(، نیز تحلیل واريانس را گزار9) جدول

فردي را  میانو سالمت رواني، روابط  بستگيدل هايشیوه، مدل معنادار است. به اين معنا که (P<0/01)توجه به 

 کنند.مي بینيپیشمعناداري  طوربه
 بینی متغیر مالکپیش در متغیر هر سهم . مقدار4جدول 

 داریمعنی          T          استانداردشده یبتا بیضر          اریمع انحراف بیضر        استانداردشده یبتا            مدل       
                                          071/3                             110/3                                                                010/1               333/3     

 S                      111/3                           001/3                          900/3                           901/9               337/3 مؤلفه جمع   

 AV                  030/3                           010/3                          700/3                             710/7               093/3 مؤلفه جمع   

 AM                 009/3                           090/3                          079/3-                               311/0-              307/3 مؤلفه جمع   

. کندتعیین مي بینيپیش در را متغیر هر سهم مقدار که است متغیر هر يبتاي استاندار شده میزان بعدي شاخص

 سالمت و ايمن بستگيدل متغیر سهم دو شود،مي (، ديده1در جدول ) متغیرها از يک هر مقادير از که گونههمان
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و سالمت رواني با  (P<0/01)ايمن با  بستگيدل. همچنین فردي است میاندر روابط  25/1و  96/1رواني به ترتیب 

(P<0/05)   فردي دارند. میاننقش معناداري در روابط 

 

 گیرینتیجه و بحث

ايمن و سالمت  بستگيدل شیوهفردي را از روي  میاناز پژوهش حاضر، اين مدل روابط  آمدهدستبههاي يافته بر پايه 

هاي پژوهشها و بررسياز  چنانچهايمن سهم بیشتري دارد.  بستگيدل شیوه، ینبدراينکند. بیني ميرواني پیش

Skovgaard et al, 2016)) ،(5931و همكاران، بهفر) ،(Sam, 2015) ،پور، نقل از تیمور5391،  )هازان و شاور 

هاي مثبت افراد نیز مشخص است. همچنین با توجه به ويژگي (،5939، )شريفي فرد و همكاران، (5939و همكاران، 

فردي مطلوبي را برقرار سازند  میانايمن روابط  بستگيدل شیوهتوانند مانند افراد داراي مي هاآنداراي سالمت رواني، 

Azadi and Azad, 2011)) توانند چرخه مثبتي براي هم باشند و فردي مي میان. البته سالمت رواني و روابط

؛ 5931)اردالن، آيد ميگونه برها اينداشته باشند چنانچه از يافته دوسويه عليرابطه  طورهمینيكديگر را تقويت نمايند و 

اضطراب و  میان(، وجود ارتباط 2111) 5(. همچنین ويسمن5932ي سید محمدي، ، ترجمه2111راتوس و نويد، 

ت سالمت روان و وضعی میانافسردگي با رضايت زناشويي را ثابت نمود. در اين بررسي او به وجود ارتباط 

نارضايتي زناشويي و افسردگي، به اين نتیجه  میان(، نیز در بررسي ارتباط 5333) 2ها پي برد. بروسمندي زوجرضايت

هاي تحت بررسي میزان نارضايتي زناشويي در زوجین افسرده سه مرتبه بیشتر از زوجین غیر افسرده رسید که در نمونه

مشكالت  میان(،  نیز در 2112) 9افسردگي و بروز نارضايتي زناشويي ارتباط وجود دارد. آندرو میان ديگرعبارتبه ؛است

 بستگيدل هايشیوه درزمینۀهاي زيادي که داري مشاهده نمود. همچنین پژوهشرواني و رضايت زناشويي ارتباط معني

رضايت زناشويي رابطه مستقیم دارد،  با بستگيدل شیوهدهد که و رضايت زناشويي صورت گرفته است نیز نشان مي

اجتنابي و دوسوگرا با  بستگيدل هايشیوهايمن با رضايت زناشويي همبستگي مثبت و  بستگيدل شیوهگونه که، اين

 شیوه میان( نیز 5936(. در پژوهش بشارت و همكاران )2155، 1رضايت زناشويي همبستگي منفي دارد )تیم و کیلي

 وسوگرا با تعارضات زناشويي رابطه مثبت معناداري کشف شد. اجتنابي و د بستگيدل

کنند ها، الگوهايي را ايجاد ميبا مراقب بستگيدلرفتارها و تجربیات اولیه  کهاينو  بستگيدلبا توجه به چارچوب نظري 

افراد داراي  کارآمدو هاي مثبت کند و با توجه به ويژگيدهي ميرا براي بقیه عمر فرد سازمان بستگيدلکه رفتارهاي 

و  فردي را بسازند و حفظ کنند میان، محتمل است که بتوانند روابط هاآنايمن و شاخص سالمت رواني  بستگيدل شیوه

ي عالوه بر سالمت روانفردي، موفقیت و احساس بهتري را تجربه کنند. همچنین با توجه به اينكه  میاندر روابط 

-، خودمختاري، رقابتشدهادراكبهزيستي شخصي، خودکارامدي »ي دهنداشتن بیماري رواني، دربرگیرن

                                                                                                                     
1. Whisman 

2. Bruce 
3. Andrew 

4. Timm & Keiley 
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ها از جهت درك ظرفیت نسلي )براي مثال والدين و فرزندان( و شناخت توانايي میانجويي، وابستگي 

افراد داراي سالمت رواني با توجه  (.5936ي سید محمدي، فرد است )راتوس و نويد، ترجمه« هیجاني و هوشي

هاي سالم و مثبت، کنند و نیز دارا بودن ويژگيدر روابط تداخل ايجاد مي معموال  شناختي که كالت روانبه نداشتن مش

ي مقابل، مشكالت موجود در سالمت روان باعث و موفق باشند. در نقطه مؤثرتوانند فردي و اجتماعي مي میاندر روابط 

ل در يک رابطه نزديک و اساسي دوطرفه مانند ازدواج فردي شده که اين مشك میانبروز مشكالت در برقراري روابط 

 نمود بیشتري خواهد داشت.

ايمن و سالمت رواني دو متغیر بسیار مهم هستند و در بسیاري از متغیرهاي اجتماعي،  بستگيدل ازآنجاکهبنابراين 

از طرف  ويژهبه، هاآنبراي  ريزيبرنامهو  توجهقابلمند و کنند، توجه نظامشناختي و حتي جسماني مداخله ميروان

در اين زمینه  مادرهامديران و فعاالن حوزه سالمت، از اهمیت بسیاري برخوردار است،. همچنین آموزش پدر و 

هاي اقتصادي، فرهنگي و غیره تواند منجر به سالمت رواني جامعه و به دنبال آن پیشرفت در زمینهمنظم مي صورتبه

 باشند.افراد در اين زمینه مي مؤثرترينول اصلي تربیت فرزندان و زيرا پدر و مادر مسئ ؛گردد

 هاشنهادیو پ هاتیمحدود

 مخاطبان به را حق اين هاآن دانستن که شودمي روهروب هاييمحدوديت و هاچالش با عمل مرحله در پژوهشي طرح هر

 هاييپژوهش هامحدوديت اين رفع با بعدي پژوهشگران و بگیرند تصمیم نتايج اين تعمیم مورد در تا دهدمي پژوهش
 دقتبه را پژوهش شرايط که است پژوهشگري هر براي رسالت يک اين و پیش رود تردقیق و دقیق علم تا کنند طراحي

 به توجه بابه اين شرح است که  پژوهش اين هايمحدوديت. کند توصیف بعدي پژوهشگران و مخاطبان براي درستيو 
 با ها،غريبه براي مسائلشان افشاسازي به اعتماد مورد در مردم خاص فرهنگ و کشورمان در هوممف اين بودن جديد

 در بايد  است دسترس در صورتبه گیرينمونه چون .شد دسترس در ينمونه انتخاب به منجر که شديم روهروب مسائلي
  .بود محتاط هايافتهتعمیم

و سالمت رواني با متغیرهاي مربوط  بستگيدل هايشیوه میاني رابطه درزمینۀهاي ديگري گردد پژوهشپیشنهاد مي
شناختي روان مدتکوتاههاي ها و آموزشبه روابط زناشويي و خانوادگي انجام گیرد. همچنین اثربخشي درمان

استاي فردي، يه ويژه در ر میانواني و بهبود روابط ر، سالمت بستگيدل هايشیوهروي  فردي و گروهي، صورتبه
 آزمون گردد.  هم از لحاظ پیشگیري و هم درمان و اصالح، تحكیم بنیان خانواده

که براي اين پژوهش از هیچ اداره يا سازماني حمايت مالي و معنوي قابل بیان است : تعارض منافع ۀدربار تصریح
اين مقاله صورت گرفته خودجوش و با انگیزه علمي از طرف نويسندگان  صورتبهدريافت نشده است و اين پژوهش 

 است. 

از کلیه کساني که ما را در نوشتن اين مقاله ياري نمودند بويژه شرکت کنندگان محترم، کمال تقدير و  :سپاسگزاری
 تشكر را داريم.
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نشگاه کارکنان دا میاندر  يعملكرد خانواده و سالمت روانن ایرابطه م ي(. بررس5931و اردالن، فراست. ) نیاردالن، مارل

  ]link[(.2)2، کردستان يراپزشكیپ و  ييکردستان، مجله دانشكده پرستاري، ماما يعلوم پزشك

و سالمت رواني دانشجويان شاهد و  (. بررسي رابطه حمايت اجتماعي، تاب آوري5931آزادي، سارا، آزاد، حسین، )

  ]link[(.52)9ي طب جانباز، هاي شهر ايالم، مجله علمي پژوهشايثارگر دانشگاه

جويي هیجان در گر دشواري نظم(. نقش میانجي5936) ، ساره، غالمعلي لواساني، مسعود،تاج دينعلي، بشارت، محمد 

 ]link[(. 65)56شناختي، ي، مجله علوم روانو تعارضات زناشوي بستگيدل هايشیوه میانرابطه 

 [[nkli. دانشگاه تهران ،يگزارش پژوهش ،بستگيدل اسیمق يابيهنجار  (.5913) ،يبشارت، محمد عل

در کیفیت زندگي  بستگيدل هايشیوهنقش  (.5931) بهفر، زهرا، کراسكیان، آديس، فتي، الدن و فتحي، مهدي،

 ]link[(. 1)9 بیماران مبتال به درد مزمن، فصلنامه علمي پژوهشي بیهوشي و درد،

(. 5931، )مسعود ،بتول، غالمعلي لواساني ،رشیدي ، حسین عباس ،نژادمحمدعلي، رحیمي ،بشارت نگار، ،یمورپورت

در زنان مراجعه کننده به درمانگاه  يبا نابارور يو استحكام من با سازگار بستگيدل هايشیوهرابطه  يبررس

-21، 51دوره ، 5939تهران( در سال  ينیم خماما مارستانی)ب عصریول يبهداشت بارور قاتیمرکز تحق ينابارور

51. link]] 

با سالمت  رانيمد يارتباط يهامهارت میانرابطه  يبررس(. 5935حسیني نسب، سید داوود، مصطفي پور، کبري، )

 [[link .21-11(، 53)1، 93-31يلیآباد در سال تحصارس شهرستان پارسمد يسازمان

نشريه مرکز تحقیقات  پرستاري، دانشجويان در همدلي با بستگيدل هاي شیوه (، رابطه5935رضا، ) خدابخش، محمد

 [[link (.11)21، 13-11، نشريه پرستاري ايران() تهرانپزشكي هاي پرستاري دانشگاه علوم مراقبت

 در روان سالمت با ارتباطي هايمهارت رابطه (.5931نوشین، ) پیمان،، اخالقي، محبوبه، فر، آرزو شعباني، غیرتي، انسیه

 .65-12، (9)51بهداشتي، و انستیتو تحقیقات بهداشت دانشكده مشهد، مجله پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان

]link[ 
بیني دي در پیشفر میانرنجورخويي و روابط نقش روان (.5931) چي عباسي، نعیمه، راثي، فاطمه، هاشمي، تورج،ماشین
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  ]link[ .ايران

 انان پرورشگاه شهید دستغیب و نمازي شهر شیراز.(. بررسي سالمت رواني نوجو5931، ژاله، )کیاني فیاض، ايراندخت،

link]] 
، خودپنداره و احساس بستگيدل شیوه میانرابطه  (.5931) زاده پاشا، نرگس، کارگر، فاطمه،نادري، حبیب اهلل، فیروز

پزشكي شناخت سال سوم، شماره شناسي و روانن مقطع متوسطه دوم، مجله روانموزاآتنهايي در میان دانش

  ]link[ .5-51دوم، تابستان، 
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http://ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-265-1&slc_lang=en&sid=1
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2843&Number=61&Appendix=0
https://psyedu.ut.ac.ir/~besharat
http://jap.iums.ac.ir/browse.php?a_id=5377&sid=1&slc_lang=fa
http://journal.rums.ac.ir/browse.php?a_id=2386&slc_lang=fa&sid=fa&ftxt=1&html=1
http://jinev.iaut.ac.ir/article_521433.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180254
http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5409&sid=1&slc_lang=fa
https://www.civilica.com/Paper-PSCONF06-PSCONF06_121.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174619
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=174619
http://shenakht.muk.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-136-1&slc_lang=fa&sid=fa
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 ]link[. ارسباران انتشارات: تهران دي،محم سید يحیي :ترجمه رواني، بهداشت(. 5932، )اسپنسر راتوس، ،جفري نويد،

. ازدواج بدون طالق، تهران: انتشارات (5939فرد، علي، بروجردي، مینا، عطاران، الناز، شصت فوالدي، مهتاب، )شريفي

 ]link[ دانژه.
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