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Relationship between insecure attachment and dysfunctional parenting with 

women's domestic violence on the verge of divorce through mediation of early 

maladaptive schemas 
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 چكيده

طابو با مبانی که م است در حالی خشونت خان ی است؛ اینتحقیقات حاکی از وجود رابطه دلبست ی ناایمن و والدگری ناکارآمد با  زمينه:

و  منیناا یرابطه دلبست  یبررسهدف از این پژوهش  هدف:. گر این رابطه باشندمیانجید نتوانمی هیاول نایافتهسازش یهابنهرواننظری، 

است.  ریمس لیع تحلاز نو یتحقیو همبست این  روش:. بود هیاول نایافتهسازش یهابنهروان گریبا میانجی یوالدگری ناکارآمد با خشونت خان 

 نیا ییدادند. حجم نمونه نها لیشهر تهران تشک یجتماعهای اکننده به اورژانسزنان در شرف طالق مراجعه هیپژوهش شامل کل یجامعه آمار

هازن و  یت های دلبسهای سبكپرسشنامه اب ار شاملانتخاب شدند.  ای تصادفیخوشهگیری نمونه وهیبه ش بودند کهنفر  233پژوهش شامل 

 یررونما نو ی( و خشونت خان 0188) انگی هیاولنایافته سازش هایبنهروان (،2110(، ابعاد والدگری رابینسون و همکاران )0185شاور )

صورت قیم و بهصورت مستناکارآمد هم به والدگری دلبست ی ناایمن و ها:يافته. بود تحلیل مسیرتحلیل اطالعات  و تج یهروش  .بود( 0385)

            .(P≤10/1)مثبت معناداری دارد  نایافته اولیه با خشونت خان ی در زنان در شرف طالق رابطهسازش هایبنهروان غیرمستقیم از طریو

شوند و می هیاولنایافته سازش هایبنهروان گیری اکثرناکارآمد باعث شکل والدگریو  منیناا یدلبست  این بدان معنی است که گيری:نتيجه

 یبست دل طالق، ی،خشونت خان  كليدها:واژه . سازدرا فراهم می یخشونت خان  نهیزم ی،زندگ یدر مراحل بعد هابنهروان نیهم ویاز طر

 هیاولنایافته سازش هایبنهروان ،والدگری ناکارآمد ،منیناا

Background: Research suggests a relationship between insecure attachment and dysfunctional parenting with 

domestic violence, whereas, according to theoretical foundations, early maladaptive schemas can mediate this 

relationship. Aims: investigate the relationship between insecure attachment and dysfunctional parenting with 

domestic violence mediated by early maladaptive schemas. Method: The present study is a correlational study 

of path analysis. The statistical population of the study consisted of all women on the verge of divorce referring 

to Tehran social emergencies. The final sample size of the study consisted of (n=433) who were selected by 

Random cluster. Tools included Hazen and Shaver Attachment Styles (1987), Robinson et al.'s Parenting 

Dimension (2001), Young's Early Maladaptive Schema (1988), and the Roonma Noori Domestic Violence 

(2008). The method of data analysis was path analysis. Results: insecure attachment and dysfunctional 

parenting have a significant positive relationship both directly and indirectly through early maladaptive schemes 

with domestic violence in women on the verge of divorce (p<0/01). Conclusions: it means that, insecure 

attachment and dysfunctional parenting lead to the formation of most of the early maladaptive schemas and 

through these schemas provide the background for domestic violence. Key words: Domestic violence, Divorce, 

Insecure attachment, Ineffective parenting, Early maladaptive schemas 
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 مقدمه

ترین بنای گسترده جهان هستی در پیش اه خالو ازدواج محبوب

؛ به نقل از فخری، مهدویان فرد و 2111زوج آفرین است )افروز، 

ترین رسم اجتماعی برای عنوان عالی( و از دیرباز به0315کیمیایی، 

وده است ب موردتوجهدستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد همواره 

بخش یا عاشقانه (. رسیدن به یك ازدواج رضایت0311)روشنی، 

و درگیر بودن در یك رابطه عاشقانه  تقریباً یك هدف جهانی است

گذارد؛ می ت ثیربر زندگی روزمره یك فرد و احساس خوب او 

بنابراین این عجیب نیست که انحالل یك رابطه که اسم طالق به خود 

باشد  سیار از زوجین داشتهتواند عواقب منفی برای بگرفته است، می

یکی از مشکالت  (. خشونت خان ی2102، 0)سولومون و جکسون

و  دهددوجانبه رخ می صورتبهاجتماعی است که بین زنان و مردان 

وان عنتواند منجر به پیامدهای جسمی و روانی فراوانی شود و بهمی

و  ویکی از عوامل مؤثر بر طالق زوجین شناخته شده است )آلیو، نان

(. خشونت 0315؛ به نقل از منصفی، احدی و حاتمی، 2111، 2سالیهو

خان ی یکی از مسائل جدی بهداشتی است که در کشورهای مختلف 

های زمینه رت ثیتواند به دلیل شیوع متفاوتی از آن گ ارش شده که می

اجتماعی و فرهن ی مختلف بر آن باشد )کالپ، تانگ، ول ، 

(. مطالعات مختلف در ایران و جهان 1521، 3استارکس و رودی و

آمارهای متفاوتی را از شیوع خشونت خان ی و انواع مختلف ارائه 

؛ دالل، 2100، 2دهند )کاپکوار، گاسك، سواب و سیلیكمی

 در، درصد 37 آمریکا در، درصد 63 شیلی (. در2102، 7لینکویست

اند. قرارگرفته شوهرانشان جسمی آزار مورد زنان درصد 21 کلمبیا

 که است مرز بدون و فراگیر چنانآن زنان علیه خشونت مسئله

 حقوق از دفاع هایسازمان و متحد ملل سازمان نظیر جهانی نهادهای

هند د نشان واکنش موضوع این به نسبت که است واداشته را بشر

 باالی مواجهه از نی  ایران در هابررسی. (2107و همکاران،  6)السبرگ

 میلیون نیم از بیش کهطوریبه. دارند حکایت خشونت اب ایرانی زنان

 دوره طی قانونی پ شکی به کنندهمراجعه زن 2273111 کل از نفر

بودند )رفیعی، رفیعی، وامقی و  خان ی خشونت قربانی، ساله 7/2

 .(0312 سجادی،

                                                           
1. Solomon, & Jackson 
2. Alio, Nana, & Salihu. 
3. Klap, Tang, Wells, Starks, & Rodrigue 
4. Kopčavar Guček, Švab, & Selič 
5. Dalal, & Lindqvist 

های های تحکیم آن از دغدغهمباحث پیرامون خانواده و راه

 شناسیویژه روانعلوم مربوط به آن، به ومتداول مجامع علمی است 

 تا عوامل و موارد تهدید آورند عملکنند که تدابیری به تالش می

می ان ثبات خانواده را ف ونی  روزروزبهکننده را شناسایی گرده و 

(. 2118و همکاران،  5بخشند و آمار طالق را کاهش دهند )الورنس

 ی ها، شیوه دلبستتباط زوجای در ارترین عوامل تاریخچهیکی از مهم

های نظر بالبی افراد تجربه هاست که یا ایمن است یا ناایمن. طبوآن

ی های شناختی پایداراولیه خود با مراقبین را درون سازی کرده و سازه

دهند )به نقل از حیدری، قربانی و پورحسن، از روابط را شکل می

عدم  ت زناشویی،(. برخی پژوهش ران بر این باورند که مشکال0315

های خان ی، عدم بخشش بین زوجین در صمیمیت، خشونت

ها ریشه دارند، چراکه دلبست ی، پیوند های دلبست ی زوجسبك

عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که نقش قدرتمندی در زندگی 

؛ به نقل از فخری و همکاران، 2112، 8عاطفی ب رگساالن دارد )پاپالیا

 بندیدلبست ی ایمن و ناایمن یك طبقه (. اگرچه سبك0315

دو   ران بههای اخیر پژوهشاست، اما در سال شدهاستاندارد و شناخته

اند؛ که بیان ر بعد معتبر یعنی دلبست ی اجتنابی و اضطرابی پرداخته

این است که اجتناب باال باعث ایجاد فاصله عاطفی، دوری گ ینی با 

ی و اضطراب باال باعث چسبندگشریك رابطه و متکی بودن بر خود؛ 

آزاردهنده، حساسیت باال به هرگونه نشانه دوری و وابست ی 

، 1ازحد به شریك رابطه است )پاتریك، سل ، گیردانو و تولرودبیش

بنابراین داشتن سبك دلبست ی ناایمن افراد را به این سمت ؛ (2115

 ند و درنکصورت منفی تجربه کشاند که رابطه عاشقانه خود را بهمی

ها در حین مشکالت به سمت رفتارهای مخربی چون خشونت نتیجه آن

های یافته(. 2100، 01شوند )اجسی و جنکوزخان ی کشیده می

شده در زمینه دلبست ی و پرخاش ری در روابط مطالعات انجام

شونت و خ های دلبست ی ناایمنسبك زناشویی، همبست ی بین

فولین استاد، برادلی، هلف و ند )اقرار داده دی یمورد تخان ی را 

6. Ellsberg 
7. Lawrence 
8. Papalia 
9. Patrick, Sells, Giordano, & Tollerud 
10. Egeci, & Gencoz 
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، 3؛ گاور، کاوکنین و فاکس2117، 2؛ داتون و گودمن2112، 0لوگلین

2118). 

 تواند در ایجاد بستر روانیداری که مییکی دی ر از عوامل ریشه

خشونت خان ی افراد در دوران ازدواج مؤثر باشد، ناکارآمد بودن 

 حولت کنندهینیبشیپ تواندمی والدگری سلبك والدگری است.

 حتلی و سالمت و رفاه، تحصیلی عملکرد، اجتملاعی روانلی

 والدگری هایشیوه. باشد آینده در فرزندان رفتلاری مشلکالت

 بازدارنلده عاملل یلك هم و ایجادکننده عامل یك هم والدین

 وستد یعقوبی) است خلان ی خشلونت نظیر ضداجتماعی رفتارهلای

دهد که روابط افراد با والدین در نشان می شواهد (.0313، عنایت و

ها را در ب رگسالی را ران کودکی، کیفیت روابط صمیمی آندو

کند. برای مثال تجربه یا مشاهده خشونت و سؤاستفاده بینی میپیش

 در خانه با پذیرش و استفاده بیشتر از پرخاش ری در روابط صمیمی

(. نتایج 2118، 2امپسونبعدی رابطه دارد )دارلینگ، کوهن، برن  و ت

دهد که عملکرد خانوادگی والدین با ها نشان میبرخی پژوهش

صمیمیت و رضایت زناشویی آینده فرزندان رابطه دارد. نتایج 

( 2102) 7شاپریا، کانلی و بوهر - پژوهش شولمن، زولتریك، شاپار

دختر بر شایست ی روابط صمیمانه در  - نشان داد که رابطه مادر

معنادار دارد. جانسون، ن این، اندرسون، لیو  ت ثیرنوجوانشان دختران 

های با ( نی  نشان دادند که مردان مت هل از خانواده2107) 6و ونوم

رانه عمل گیعملکرد خانوادگی ضعیف که بیشتر استبدادی یا سهل

واسطه داشتن تعامالت منفی در بین زوجین، روابط کردند، بهمی

ا تری داشتند. اوربیك، استاتین، ورمولست، هزناشویی با موفقیت کم

د نایافته اولیه در پیونسازش یهابنهروان( نشان دادند 2115) 5و انجلس

یجانی در ه نایافت یکودک بر کیفیت رابطه همسران و سازش - والد

 گذارد.می ت ثیرمیانه عمر از طریو یك توالی رشدی خاص 

ه ین پیوندی و تجربشده، تشکیل چنبا توجه به مطالب مطرح

وری بوده تحول و کنش یامنیت در چهارچوب این پیوند، سنگ بنا

و بروز هیجاناتی نظیر  زاتنشهای ه فرد با موقعیتههای مواجو روش

سازد )چانگ و خشم و پرخاش ری را در روابط بین زوجین مت ثر می

وان عنرا به ناایمن و والدگری ناکارآمد (. اگر دلبست ی2102، 8چوی

                                                           
1. Follingstad, Bradley, Helff, & Laughlin. 
2. Dutton, & Goodman 
3. Gover, Kaukinen, & Fox 
4. Darling, Cohan, Burns, & Thompson 
5. Shulman, Zlotnik, Shachar-Shapira, Connolly, & Bohr 

شود که این فرض مطرح می های بنیادی در نظر ب یریم،سازه

های اوتهای تفمثل سایر سازه دلبست ی ناایمن و والدگری ناکارآمد

اشته د نایافته اولیهسازش هایبنهروانفردی، واریانس مشترکی را با 

نایافته اولیه اساساً مضامین ناآشکار و سازش هایبنه. روانباشد

ویی عنوان ال شوند و بههستند که توسط افراد حفظ میناهشیاری 

روند و رفتارها، افکار، احساسات و برای پردازش تجارب به کار می

د که تحت انکنند و تحقیقات نشان دادهروابط بین زوجین را تعیین می

 دلبست ی ناایمن و والدگری ناکارآمد قرار دارند. حضور ت ثیر

 که است این هکنندینیبشیپ افراد در ه اولیهنایافتسازش یهابنهروان

 با ب رگسالی در و شده کودکی بدرفتاری دوران در هاآن به نسبت

خواهند کرد )سامنتا و  رفتار خشونت با خود فرزندان و همسر

رسد خشونت یکی از طورکلی به نظر می(. به2103، 1تومست

منفی  رت ثیراهبردهای کنار آمدن است که فرد برای دوری از 

و و برد )جواشده به کار مینایافته بران یختهسازش هایبنهروان

 (.2112، 01جکسون

طبع اف ایش و بال خان ی هایخشونت باالی نسبتاً شیوع به توجه با

 و پیش یرانه هایبرنامه اجرای همچنین ل وم آمار طالق و

خان ی،  هایخشونت کاهش راستای در جامعه اقشار توانمندسازی

شده بر اساس پیشینه پژوهشی و مبانی طراحی مودن ال وی نظریآز

ناایمن و والدگری  نظری، جهت بررسی اثر مستقیم دلبست ی

در روابط زناشویی و نی  بررسی نقش  خشونت خان یبر  ناکارآمد

هدف  لذا. استدر این رابطه  نایافته اولیههای سازشبنهروانمیانجی 

 ایهبنهسؤال است که آیا روان پژوهش حاضر پاسخ ویی به این

با ارآمد لدگری ناکاو و منیناادلبست ی  نایافته اولیه در رابطهسازش

 در زنان در شرف طالق، نقش میانجی دارد؟ خشونت خان ی

 روش

ل همبست ی از نوع تحلی -توصیفی تحقیو یك حاضر یمطالعه

 طالق شرف در زنان کلیه  شامل پژوهش آماری جامعهمسیر است. 

 .دادند تشکیل تهران شهر اجتماعی هایاورژانس به کنندهمراجعه

های الزم برای مدل معادالت ساختاری حداقل بر اساسحجم نمونه 

 اجتماعی هایاورژانس نفر از زنانی که به 221تعیین شد. براین اساس 

6. Johnson, Nguyen, Anderson, Liu, & Vennum, 
7. Overbeek, Stattin, Vermulst, Ha & Engels 
8. Chung, & Choi 
9. Samanta, & Tompsett 
10. Jovev, & Jackson 



  0318( خرداد، بهار) 57، شماره08دوره                                                                                                                 وانشناختی                     مجله علوم ر  

 

622 

 
 
 

 ای تصادفیگیری خوشهتهران مراجعه کردند به شیوه نمونه شهر

های مرک  از مراک  اورژانس 6ین صورت که انتخاب شدند. به ا

تخاب ای تصادفی انصورت خوشهاجتماعی )وابسته به به یستی( به

ماهه به این مراک  مراجعه  1شدند و همه زنانی که در بازه زمانی 

تحلیل اطالعات از  و در تج یهنفر(.  221کردند، انتخاب شدند )

 5با توجه به اینکه نمرات . شداستفاده  spss 27و  22Amos اف ارنرم

 و کنندگان در پژوهش حاضر پرت تشخیص داده شدنفر از شرکت

ذارد، گمنفی می ت ثیرهای پرت بر برازش مدل، به جهت اینکه داده

لذا از جریان تحلیل حذف گردیدند و بنابراین حجم نمونه نهایی در 

 نفر شد. 233پژوهش حاضر شامل 

 ابزار

 یپرسشنامه :(0385رونما نوری )پرسشنامه خشونت خان ی 

 توسط 0385 سال در خان ی خشونت پرسشنامه :خان ی خشونت

 آن گویه 08 است. پرسش 27 شامل که است شده تهیه نوری رونما

 آن گویه 08حمایتی،  منابع و شناختی جمعیت اطالعات به مربوط

 مربوط آن دی ر ی گویه 5 و شناختیروان جسمانی خشونت به مربوط

 به مربوط کلی هایپرسش آن پایانی گویه 2 جنسی و شونتخ به

 جهت است که جنسی خشونت و شناختیروان جسمانی خشونت

 درجه پنج در مقیاس اند. اینشده طراحی پرسشنامه کل درستی تعیین

شود. گذاری می( نمره0 =وقتتا هیچ 7=لیکرت )خیلی زیاد  شیوه به

 ضریباست.  27حداقل و  027حداکثر نمره خشونت خان ی کلی 

 شونتخ در بخش متخصصان ازنظر استفاده با آمدهدستبه درستی

 82/1 جنسی خشونت برای و 82/1 شناختیروان ل جسمانی خان ی

است  آمدهدستبه 87/1   کرونباخ ضریب آلفای و گردید ارزیابی

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش حاضر  .(0385)نوری، 

 مد.به دست آ 86/1

 : این(0185) 0هازن و شاور یهای دلبست پرسشنامه سبك

 گویه 07 دارای شد ساخته( 0185) و شاور هازن توسط پرسشنامه

 دوسوگرا و اجتنابی، ایمن دلبست ی سبك سه از یك هر به که است

 ورتصبه پرسشنامه این در گذارینمره .گیردمی تعلو گویه پنج

 و( 2 نمره) کم(، 3 نمره) متوسط(، 2 نمره زیاد(، )7)نمره  زیاد خیلی

 و 07 آزمودنی نمره حداقل. گیردمی صورت( 0 نمره) کم خیلی

 این کل قابلیت اعتماد و شاور هازن. است 57 آزمودنی نمره حداکثر

                                                           
1. Hazan, & Shaver 
2. Robinson, Mandleco, Olsen, & Hart 

 به دست 85/1 را کرونباخ آلفای بااعتماد  تیقابل و 80/1 را پرسشنامه

 و خوب را تواییمح و صوری درستی( 0185) شاور و هازن. آورد

ضریب . نمودند گ ارش مطلوب بسیار حد در را آن سازه درستی

ی، بوگر، نوری، عریض رحیمیان پژوهش در اب ار این کرونباخ آلفای

، دوسوگرا سبك آزمون کل برای( 0386)مولوی و فروغی مبارکه 

به  55/1 و 80/1، 83/1، 57/1 ترتیب به ایمن سبك و اجتنابی سبك

در پژوهش حاضر  .دهدمی نشان باال رااعتماد  تیبلقا که آمد دست

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای سبك دلبست ی اضطرابی 

 به دست آمد. 58/1و برای سبك دلبست ی اجتنابی  82/1

 2رابینسون، مندلکو، اولسن و هارت والدگری ابعاد پرسشنامة

 ینا هایسؤال که سؤالی 32 آزمون (: این پرسشنامه یك2110)

 02) مستبد(، سؤال 07) مقتدر سبك سه گیریاندازه برای پرسشنامه

 والدگری هایسبك و نظریه پایلة بلر( سؤال 7) گیلر سهل و( سؤال

امه گذاری این پرسشننمره .اسلت گردیلده تلدوین و تنظیم بامریند

 نمره متوسط تقریباً، 2 نمره هاوقت بیلشتر، 7 نمره صورت همیلشهبه

 32 آزمودنی نمره حداقل. است 0 صورتبه هرگ  و 2نمره  گاهی، 3

 3جورج. است 061 برابر نمره آزمون این در آزمودنی نمره حداکثر و

 برآورد 51/1 را مقیاس این پایایی ضریب خود پژوهش در( 2112)

 آلفای ضرایب نمونه گروه پایة بر پلژوهش ایلن در و است کرده

، 83/1 با رابرب ترتیب بله گیر سهل و مستبد، مقتدر هایسبك کرونباخ

 80/1 لاب برابلر پرسلشنامه کلل آلفای ضریب و است بوده 60/1، 11/1

 لردر پژوهش حاضر براب پرسلشنامه کلل آلفای ضریب. آمد دست به

 .آمد دست به 80/1 بلا

این  (:0188نایافته اولیه یانگ )سازش هایبنهپرسشنامه روان

( آن را برای ارزیابی 0188و یانگ )ماده دارد  57پرسشنامه 

نایافته اولیه ساخته است. هر ماده بر اساس مقیاس های سازشبنهروان

شود، نمره صفر برای کامالً غلط گذاری میای لیکرت نمرهدرجه 6

حوزه طرد و  7برای کامالً درست. در پژوهش حاضر  7و نمره 

مختل،  هایبریدگی، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت

زن ی با استفاده از این پرسشنامه مورد بهو گوش مندی جهتدی ر

کت ولبرن، کوریستین، داگ، پونتفر مطالعه بررسی قرار گرفتند. در

 کوتاه فرم گانه 07 هایمقیاس خرده کلیه(، 2112) 2و جردن

 رخوردارب خوبی بسیار تا کافی درونی همسانی از روان بنه پرسشنامه

3. George 
4. Welburn, Coristine, Dagg, Pontefract, & Jordan 
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. شد محاسبه 13/1 تا 56/1 روان بنه از کلیه کرونباخ آلفای. بودند

 62/1 یبازآزمای روش به پرسشنامه کوتاه فرماعتماد  تیقابل همچنین

گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش حاضر  محاسبه

 به دست آمد. 82/1

 هايافته

کننده در پژوهش حاضللر که دارای نفر شللرکت 233از مجموع 

ها در دامنه سللنی درصللد آن 81پلم به باال بودند، دی سللطو تحصللیالت

طول مللدت ازدواج              21تللا  07 ن ین  میللا تنللد.  قرار داشللل سللللال 

 0سلللال بود. در جدول   8/03ها در پژوهش حاضلللر   کننده شلللرکت 

 میان ین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است.

میان ین نمرات   ،شلللودمشلللاهده می  0طور که در جدول   همان 

(، والدگری ناکارآمد 11/32) ی(، پرخاش ر57/50) یخشونت خان 

، (85/16) طرد و بریللدگی ،(18/01) منینللاا ی(، دلبسلللت 05/30)

 هللای مختللل، محللدودیللت(01/65) خودگردانی و عملکرد مختللل

اسللت.  (0/76) یزن بهو گوش( 3/32)مندی  جهت، دی ر(86/32)

 یهاریمتغ یدرون یبرای همبسللت  یبررسلل یدر پژوهش حاضللر برا

ضر  ست   بیپژوهش از  سون یپ یهمب شد که نتا    ر ستفاده  آن در  جیا

 است. دهیارائه گرد 2جدول 
 

 بین، میانجی و مالکمتغیرهای پیش آمار توصیفی. 0جدول

 اریمع انحراف ±نیان یم متغیرها

 77/00 ± 57/50 خشونت خان ی

 18/2 ± 18/01 دلبست ی ناایمن

 08/7 ± 05/30 والدگری ناکارآمد

 12/02 ± 16/85 طرد و بریدگی

 77/00 ± 01/65 خودگردانی و عملکرد مختل

 13/5 ± 86/32 های مختلمحدودیت

 02/8 ± 3/32 مندی جهتدی ر

 02/01 ± 0/76 زن یبهگوش
 

 

 

 همبست ی درونی متغیرهای پژوهش. 2جدول

 5 6 7 2 3 2 0 ریمتغ فیرد

 - - - - - - - خشونت خان ی 0

 - - - - - - 50/1** دلبست ی ناایمن 2

 - - - - - 68/1** 62/1** والدگری ناکارآمد 3

 - - - - 62/1** 62/1** 73/1** طرد و بریدگی 2

 - - - 35/1** 28/1** 21/1** 77/1** عملکرد مختل 7

 - - 28/1** 23/1** 23/1** 26/1** 78/1** های مختلمحدودیت 6

 - 37/1** 36/1** 37/1** 72/1** 72/1** 28/1** مندی جهتدی ر 5

 32/1** 38/1** 28/1** 35/1** 01/1* 25/1** 08/1* زن یبهگوش 8
 

 

روابط متغیرهای دلبست ی ناایمن  که دهدمی نشان 2 جدول نتایج

(50/1r=  10/1وP≤( والدگری ناکارآمد ،)62/1r=  10/1وP≤،)  طرد

و  =77/1rلکرد مختل )(، عم≥10/1Pو  =73/1rو بریدگی )

10/1P≤محدودیت ،)( 78/1های مختلr=  10/1وP≤ ،)

 و =08/1rزن ی )به( و گوش≥10/1Pو  =28/1rمندی  )جهتدی ر

17/1P≤.با خشونت خان ی مثبت و معنادار است ) 

( از طریو تحلیل 0ال وی مفهومی پیشنهادی پژوهش )نمودار 

پژوهش حاضر با عنوان  یشنهادیمدل پ 0نمودار  در مسیر بررسی شد.

ناکارآمد با خشونت خان ی در  دلبست ی ناایمن و والدگری رابطه

 لیهنایافته اوسازش هایبنهروانگری با میانجی افراد در شرف طالق

 است. دهیارائه گرد
 

 . الگوی پيشنهادی پژوهش7نمودار

 



  0318( خرداد، بهار) 57، شماره08دوره                                                                                                                وانشناختی                      مجله علوم ر  
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 ی پیشنهادی پژوهشال و به مربوط برازش . 3جدول

 df2X GFI CFI NFI RMSEA/ ال و

 08/1 86/1 53/1 57/1 36/0 یشنهادیپ
 

 

شود، شاخص نیکویی مشاهده می 3طور که در جدول همان

یافته ، شاخص نیکویی برازش تعدیل57/1( برابر با GFIبرازش )

(CFI برابر با )53/1( شاخص نیکویی برازش هنجار شده ،NFI برابر )

ها اخصاین ش اکثره اینکه می ان اند. لذا با توجه بآمدهدستبه86/1با 

 نیان یم شهیر بیتقرو همچنین می ان هستند  11/1کمتر از می ان 

که اندازه  توان گفتاست، می 18/1بیشتر از می ان مجذور خطا 

گیری با ال وی ها حاکی از عدم برازش ال وی اندازهشاخص

لی مساختاری پیشنهادی دارد. به همین جهت با بررسی می ان بار عا

املی که بار ع مسیرهابین، میانجی و مالک، برخی از متغیرهای پیش

بعد از معناداری نداشتند از مدل پیشنهادی حذف شدند و 

مدل مجدد طراحی گردید. نتایج حاصل از برازش های الزم، اصالحیه

 .ارائه شده است 2این ال و در جدول 
 

 ژوهشپی اصالحی ال و به مربوط برازشی هاشاخص. 2جدول

 df2X GFI CFI NFI RMSEA/ ال و

 12/1 16/1 15/1 18/1 16/0 نهایی
 

 

 نیکویی شاخص شود،می مشاهده 2 جدول در که طورهمان

 یافتهتعدیل برازش نیکویی شاخص ،18/1 با برابر( GFI) برازش

(CFI )شده هنجار برازش نیکویی شاخص ،15/1 با برابر (NFI )برابر 

 برازش بررسی از حاصل هایشاخص اندازه. اندآمدهدستبه16/1 با

 تقریب. است مدل خوب برازش از حاکی دوم، ساختاری ال وی

 آمدهدستبه 12/1 با برابر( RMSEA) خطا مجذور میان ین ریشه

 برازش بیان ر نی  شاخص این و است 18/1 می ان از کمتر و است

 متغیرهای شده تبیین واریانس و ضرایب 2 نمودار. است مدل خوب

 روی اعداد. دهندمی نشان را پژوهش شده برازش ال وی به مربوط

 ربوطم هامستطیل روی اعداد و استانداردشده بتای ضرایب هاپیکان

 متغیرهاست. از یك هر شده تبیین واریانس به

بین دلبست ی ناایمن  شود،مشاهده می 2طور که در جدول همان

ی، دگیطرد و بر هایبنهروان ناکارآمد با هرکدام از و والدگری

رابطه مثبت  مندیجهتخودگردانی و عملکرد مختل و دی ر

درصد  75/1(. این دو متغیر درمجموع >10/1pمعناداری وجود دارد )

های درصد از واریانس 32های طرد و بریدگی، از واریانس

های درصد از واریانس 27خودگردانی و عملکرد مختل، 

ن و اما تنها بین دلبست ی ناایم؛ کنندتبیین می مندی  راجهتدی ر

( و >10/1pهای مختل رابطه مثبت معناداری مشاهده شد )محدودیت

 بینیهای مختل را پیشهای محدودیتدرصد از واریانس 02توانست 

ی با نایافته اولیه طرد و بریدگسازش هایبنهرواناز طرفی از بین  کند.

(10/1, p< 22/1 =خودگر ،) 10/1دانی و عملکرد مختل با, p< 

21/1 =محدودیت ،)( 10/1های مختل با, p< 28/1 = با خشونت )

خان ی رابطه مستقیم مثبتی وجود دارد. در بررسی رابطه مستقیم و 

غیرمستقیم دلبست ی ناایمن و والدگری ناکارآمد با خشونت خان ی 

رابطه شود، مشخص شد که مشاهده می 2طور که در جدول همان

( و رابطه = 28/1مستقیم دلبست ی ناایمن با خشونت خان ی با )

طرد و بریدگی،  هایبنهروانگری غیرمستقیم آن با میانجی

( = 20/1های مختل با )خودگردانی و عملکرد مختل و محدودیت

مثبت و معنادار به دست آمد. از سوی دی ر رابطه مستقیم والدگری 

( و رابطه غیرمستقیم آن با = 26/1ی با )ناکارآمد با خشونت خان 

طرد و بریدگی، خودگردانی و عملکرد  هایبنهروانگری میانجی

طورکلی به ( مثبت و معنادار به دست آمد.= 08/1مختل با )

مجموعی از متغیرهای دلبست ی ناایمن، والدگری ناکارآمد و 

مختل و حوزه طرد و بریدگی، خودگردانی و عملکرد  هایبنهروان

های خشونت درصد از واریانس 67های مختل توانسته محدودیت

 (.2R=67/1بینی کند )خان ی را پیش
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 . الگوی پيشنهادی پژوهش5نمودار

 

 . ضرایب و واریانس تبیین شده مدل برازش شده7جدول

 ال و در موجودی رهایمس
 اتت ثیر

 (2R) شده نییتب انسیوار یمعنادار سطو
 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 1110/1 72/1 - 72/1** یدگیطرد و بر <-دلبست ی ناایمن
75/1 

 1110/1 73/1 - 73/1** یدگیطرد و بر <-والدگری ناکارآمد

 1110/1 22/1 - 22/1** و عملکرد مختل یخودگردان <-دلبست ی ناایمن
32/1 

 1110/1 31/1 - 31/1** رد مختلو عملک یخودگردان <-والدگری ناکارآمد

 02/1 1110/1 37/1 - 37/1** مختل هایمحدودیت <-دلبست ی ناایمن

 1110/1 21/1 - 21/1** مندیجهتدی ر <-دلبست ی ناایمن
27/1 

 1110/1 26/1 - 26/1** مندیجهتدی ر <-والدگری ناکارآمد

 خشونت خان ی <-ی دگیطرد و بر

 خشونت خان ی <- لو عملکرد مخت یخودگردان

 خشونت خان ی <- های مختلمحدودیت

**22/1 
**21/1 
**28/1 

- 

- 

- 

22/1 

26/1 

28/1 

111/1 

1110/1 

1110/1 67/1 

 1110/1 61/1 20/1 28/1** خشونت خان ی <-دلبست ی ناایمن

 1110/1 62/1 08/1 26/1** خشونت خان ی <-والدگری ناکارآمد
 

 گيریبحث و نتيجه

ح  با هدف بررسللل   پژوهش  طه دلبسلللت   یاضلللر  و  منیناا  یراب

  هایروان بنهگری با میانجی یوالدگری ناکارآمد با خشلللونت خان   

دل م ریمسللل لیحاصلللل از تحل جیانجام شلللد. نتا هیاولنایافته سلللازش

د و طر های روان بنه و  منیناا  یدلبسلللت  نینشلللان داد که ب  یمفهوم

یت     یخودگردان ،یدگی بر حدود تل، م تل و    و عملکرد مخ های مخ

 جیا نتاب افتهی نیوجود دارد. ا یمندی  رابطه مثبت معنادارجهتدی ر

ستاد  (، 2117(، داتون و گودمن )2112و همکاران ) تحقیقات فولین ا

نشللان دادند  قاتیتحق نیدارد. ا یهمخوان( 2118و همکاران ) گاور

                                                           
1. Young, Klosko, & Weishaar 

بك     ناب  یاضلللطراب منیناا  یهای دلبسلللت   که سللل ر با اکث  یو اجت

نه روان و عملکرد مختل،   یخودگردان ،یدگی حوزه طرد و بر یها ب

یت    حدود تل و د   م هت   ریهای مخ ند ج بت و   یهمبسلللت  یم مث

 ناکارآمد به     های روان بنه معتقد بود که    انگ ی وجود دارد.  یمعنادار 

شدن پنج ن    لیدل ضا ن س    یجانیه ازیار سا س  ازیازجمله ن ،یا  یت به دلب

ند می جودبه و  یدر دوران کودک منیا نگ، ی ) آی کلوسلللکو و  ا

شکل م ،اعتمادیموجب بی منیرابطه ناا ی(. به نظر بالب2113، 0شاریو

در روابط عاشللقانه  یجانیه یتیحسللاس بودن و نارضللا ،یدر هماهن 

سان   می شنا  نیب ایپو یتعادل یبرقرار یها براشود. او معتقد بود ان  ییآ
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 نیادل بتعحفظ  ،ایشلللوند. به زبان پیاژهمی ختهیبران  ییو ماجراجو

، افراد اسللت یخت یبران  هیهدف اول ،یو برون سللاز یسللاز یدرون

زنند. تعادل را برهم می نیا هیاولنایافته سازش هایبنهروانکه درحالی

که یجای ا به  منیناا  یدلبسلللت  یافراد دارا جد   ن ب  دی اطالعات  ه را 

  ند،نو تحریفشللان را ت یید نک بنهروانکنند که  یای درون سللازشللیوه

ن همچنا هایشللانبنهروانگیرند و درنتیجه می دهیرا ناد دیشللواهد جد

؛ به نقل از   0181 ،0یماند )بالب   می یباق  ریینخورده و بدون تغ دسلللت

 (.0316و همکاران،  یمحمد

پژوهش حاضلللر نشلللان داد که والدگری ناکارآمد با   رید افتهی

نه روان ته     های سللللازش ب یاف  ،یدگی های طرد و بر در حوزه هی اولنا

منللدی  رابطلله مثبللت جهللتو عملکرد مختللل و دی ر یخودگردان

نادار  که حضلللور        یمع ند  قان نشللللان داد نه رواندارد. محق   های ب

سللبت به اسللت که ن نبینی کنندة ایاولیه در افراد پیشنایافته سللازش

 نیا دیمؤ قاتیها در دوران کودکی بدرفتاری شلللده اسلللت؛ تحقآن

د با ای ناکارآمبه شللیوه یران کودککه در دو ینکته اسللت که افراد

باال   یها برخورد شللللده اسللللت دارا آن نه رواناز  ییسلللطو  های  ب

 دگاهی(. براساس د 2103هستند )سامنتا و تومست،     هیاولنایافته سازش 

شد   لیاغلب به دل هیاولنایافته سازش  هایبنهروان انگ،ی ن پنج ارضا ن

به   منیا ی. دلبسلللت 0آیند:  به وجود می  یان کودکردو یتحول ازی ن

 انیدرب ی. آزاد3. تیو حس هو تیکفا ،عمل اسلللتقالل. 2. رانید

ها ی ن جان  از         و؛یو تفر یخت ی. خودان 2و سللللالم؛  یهای منطق و هی

و همکاران،   انگ ی داری )بینانه و خویشلللتن   های واقع . محدودیت  7

د عوالدگری ناکارآمد با ب     وهیدر شللل نیوالد  نکه ی(. با توجه به ا   2113

لت، رهبر         خا هار کردن، د لب م هار کردن از طر  یغا  جاد یا ویو م

ص    سبت به   ریاحساس گناه و تق ستقالل را ن  ویجدر فرزندان تر عمل ا

گیری گرفته و درنتیجه منجر به شلللکل     دهی را ناد  ازها ی ن نیدهند، ا می

وزه طرد ح هایبنهرواناز جمله  هیاولنایافته سازش  هایبنهروان شتر یب

ندان می    یو خودگردان یدگی و بر ند   و عملکرد مختل در فرز شلللو

(. 0313 ،یان یللآشلللت  یو فتح    یل ی اسلللمع    ،یکللا م تهران     ی)حللاج 

حوزه  هایبنهروان یاند که افراد دارانشان داده  یهای متعددپژوهش

هت ید ند  رج عت و ا    یم طا حد  بیش ،یکودک وران( در دثار ی)ا از

لد     هار کردن وا ما    خود بوده و آزاد نبوده نیتحت م تا از ت ند   التیا

ند و در ب رگسللللال  یرویخود پ یعیطب که یجای ا به  یکن ون از در ن

                                                           
1. Bowlby 
2. Richardson 

سته می ت ثیر یرونیب طیشوند، از مح  یدهجهت های پذیرند و از خوا

 رش،یذعشلللو و پ  افت ی منظور درکار به   نیکنند. ا می تی تبع  رانید

رد گییصللورت م یاجتناب از انتقام و تالف ای  رانیارتباط با د تداوم

، پروت، لی؛ کاسللت2117 ،2چاردسللونی؛ ر2113و همکاران،  انگی)

پژوهش  جهینت نیهمسو با ا  نی( که ا2115، 3مارک یك و شمیدهیسر  

مد پیش            کارآ نا لدگری  که وا بت    حاضلللر اسللللت  نده مث بینی کن

 مندی  است.جهتحوزه دی ر هایبنهروان

  یها بنه روان نیپژوهش حاضلللر نشلللان داد که از ب     رید افته ی  

و  یخودگردان ،یدگیحوزه طرد و بر هایروان بنه هیاولنایافته سازش 

با خشلللونت خان        عملکرد مختل و محدودیت    رابطه   یهای مختل 

به   یمثبت معنادار   ند.  کبینی میصلللورت مثبت پیش دارند و آن را  ن

با روان به  نه حوزه طرد طورکلی افراد  هایی نظ    یدگی و بر ب تار یر رف

ها دهند. آنترل کردن همسر نشان می  گری یا کنوابست ی زیاد، سلطه  

ها را  احتمال دارد، افراد مهم زندگی آنها، آن   معتقد هسلللتند هرلحظه    

  بنهوانرشرم،  بنه نقص ومند شود روانترک کنند یا به دی ری عالقه

ست. افراد با    نایافته سازش  شم مرتبط ا  نقص بنهرواندی ری که با خ

ه کفایت دانستهای خود، خود را بیسالو شرم در مقایسه با همسن و  

ی ها فت )در زمینه  و بدون شلللك در دسلللتیابی به حد معقول پیشلللر      

...( شکست خواهند خورد. چنین کسانی اغلب در    تحصیلی، شغلی و  

ان، های محققتری دارند. پژوهشمقایسه با دی ران حرمت خود پایین

شان دا  ست، بین حرمت خود پایین و خشونت خان ی ع   دهن نان لیه زا

(. افراد با 2103نتا و تومسلللت، مرابطة مسلللتحکمی وجود دارد )سلللا

جویی افراطی، نی  دارای قوانین / عیب بنه معیارهای سللرسللختانهروان

 ها برای ارزیابی دی ران  پذیر و بایدهای فراوان هسلللتند. آن      نا انعطاف 

ند. حضلللور چنین        باالیی دار های  یار نه روانمع ای در حوزة روابط ب

ه کند و بنه از جمله روابط زناشللویی، فشللار و تنش ایجاد میصللمیما

 انجامد.می بروز خشونت

ستق     رید افتهی ضر رابطه م ستقیم دل  میپژوهش حا ست  و غیرم  یب

ان داد نش  جیاست. نتا  یو والدگری ناکارآمد با خشونت خان   منیناا

ست   نیکه ب شونت خان   منیناا والدگریو  منیناا یدلب رابطه  یبا خ

ست  صوص نقش  هایافته نیوجود دارد. ا یو مثبت معنادار میقم  در خ

ست   سط م   مطالعات انجام هاییافتهمن با یناا یدلب سر یکولیشده تو و  ن

ست، آن   2117) 2وراش  سو ا سبك  افتندیها در( هم ست  که   یهای دلب

3. Castille, Prout, Marczyk, & Shmidheiser 
4. Mikulincer, & Shaver 
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( با خصللومت، خشللم و نفرت در روابط یو اضللطراب ی)اجتناب منیناا

( 2100) 0، مك کالوم و روزنثیاست  نیمرتبط است. همچن  ییزناشو 

ا کاربرد ب یشللتریهمسللر به احتمال ب منیناا ینشللان دادند که دلبسللت 

ای هدر جهت دور نمودن همسر و پاسخ   یعنوان رفتاربه یپرخاش ر 

  2تیاو و توأم اسللت. داتون ،ییدر روابط زناشللو شللتریب نهپرخاشلل را

به ا   ی( ن2102)  یه دلبسلللت ک  دند ی رسللل جه ینت نیدر پژوهش خود 

. دهدیم شیاف ا مانهیرا در روابط صللم یاحتمال پرخاشلل ر من،یناا

که رفتار  ینیدر پژوهش خود نشلللان داد، زوج  ی( ن2103) 3فوردیکل

 منیناا  یاز دلبسلللت  د،پرخاشللل رانه در رابطه با همسلللر خود دارن       

 برخوردارند.

شد،  م یدلبسلت   سلتم یکه با سل  یاز هر حالت یاجتناب افراد رتبط با

صورت  هب تواندیم ،یها، خشم فرد اجتناب ب کرده و طبو نظر آنجتناا

صللورت خصللومت نامشللخص و در قالب  و ناآگاهانه، به ارانهیناهشلل

سر     یتنفرآم بازخوردهای سبت به هم شخاص ا ابدیشان بروز  ن  منی. ا

ه طرف مقابل توج    یازها ی خود و ن یازها ی به ن   رانیهن ام تعامل با د    

ک       جانسلللون و هم ند ) با      2107اران، دار هه  (. آن هن ام در مواج

سازنده دارند. درنتیجه دوام و استحکام روابط    یرفتار  ،یتعارضات ن 

دست هم داده  بهعوامل دست  نیتر است. همه ا ها طوالنیآن مانهیصم 

ر ها منجدر آن خشونتو کاهش اعمال  ییزناشو تیرضا شیو به اف ا

 احسللاس  رانیمل با دهن ام تعا منیشللود. در مقابل اشللخاص ناامی

وأم با  و ت یجان یثبات، ه بی یبا روابط  ل،ی دل نیکنند. به هم  می یناامن 

  یبه همسللر و ن نانیفقدان اطم لیها به دلکنند. آنحسللادت برقرار می

سادت، ب  نانهیافکار بدب شونت می    شتر یو ح ست به خ ساس  زنندد . اح

فراد در اخود که بهمتکی یشدن و رفتارها یمیحسادت، ترس از صم

و  ییجوشود خطر شود، باعث می می دهید یاجتناب منیناا یبا دلبست  

 (.2112و همکاران،  ن استادی)فول ابدی شیها اف اطالق در آن

تا   رید یسلللو از طه      جین حاضلللر در خصلللوص راب پژوهش 

با خشلللونت خان          یفرزندپرو  و  شلللولمن های یافته  با   یناکارآمد 

سون ، (2102همکاران ) و همکاران  (، اوربیك2107) و همکاران جان

 - اند که رابطه والد( همسللو اسللت. این تحقیقات نشللان داده  2115)

فرزندان در  پذیریتواند بر سلللطو سلللازگاری و انعطافکودک می

                                                           
1. Stith, McCollum, & Rosen, 
2. Dutton, & White 
3. Clifford 
4. Baumrind 

 زیادی ب ذارد. ت ثیرآینده 

انه توان گفت که سللبك والدگری مسللتبد می افتهی نیا نییدر تب

کل  شللل ادی ز یریگ کم و مطالبه   ییپاسلللخ و  یژگیبرحسلللب دو و

 یسلللبك والدگر یدارا نی(. فرزندان والد0110 ،2ندیگیرد )بامرمی

و  راوچچونیقواعد سلللخت، انتظار اطاعت ب ت ثیرمسلللتبدانه، تحت   

تار  ها و محدودیت   دخالت   لد  یشلللده از سلللو تعیین یهای رف  نیوا

و  یکالم هیمثل تنب دیهای شللدو واکنش سللویك( از 2117، 7)بارتل

اضلللطراب  یاز آمادگ   ر،ید ی( از سلللو2116سلللون، )جان  یکی یف

 یابه رفتاره زاتنش طیشللوند و در شللرا برخوردار می ییباال یریپذ

های  زمینه  نی(. ا2111 ،6یجویند )اوندر و گوال  خشلللن توسلللل می 

سئولیت    ،یتیترب ساس م ستبد ر  نیپذیری فرزندان والداح ضع م  فیا ت

الفورس  - سللازد )بو یناتوان م یها را از نظر اجتماعکند و آنمی

رابطه والدگری مسلللتبدانه      ،ها ویژگی نی(. هم2118، 5و آکسلللفورد

 هی چون خشلللونت فرزندان را توج    ییبا مشلللکالت زناشلللو    نیوالد 

ث باع ریسلللهل گ نیوالد ادیز ییپاسلللخ و  رید یکند. از سلللومی

از قواعد را از   یرویپ یریها فرضلللت فراگ  شلللود که فرزندان آن   می

که قدرت مهار کردن  یتی(؛ وضلللع2116ون، دسلللت بدهند )جانسللل

تار  ندان را تحل  نیا یرف  نیروابط ب نه یها را در زم برد و آنمی لی فرز

صاً روابط ب    ،یشخص    شکل مواجه می  ن،یزوج نیمخصو  سازد و با م

 یاسلللت. آزاد شلللتریها ب آمی  در آنخشلللونت  یاحتمال برخوردها  

 یریانضلللبللاط و فراگ ر،یسلللهللل گ نی ازحللد فرزنللدان والللد بیش  

(. 2111 ،یکند )اوندر و گوالمی فیها را تضللعپذیری آنمسللئولیت

 یتواند در مراحل بعدپذیری میانضلللباطی و عدم مسلللئولیتبی نیا

 کند. هیرا توج شتریب ییمشکالت زناشو یزندگ

والدگری  و منیناا یپژوهش نشان داد که دلبست  نیا  رید افتهی

 ی با خشونت خان  هیاول فتهنایاسازش  هایبنهروان ویناکارآمد از طر

  فولین استاد) منیناا یطور که گفته شد دلبست شوند. همانمرتبط می

( 2118و همکاران  ؛ گاور2117؛ داتون و گودمن، 2112و همکاران، 

حاج         مد ) کارآ نا لدگری  کاران،   یکا م تهران  یو وا ؛ 0313و هم

( از 2115و همکللاران،  لیلل؛ کللاسلللت2103سللللامنتللا و تومسللللت،  

اند. شده شناخته  هیاول نایافتهسازش  هایروان بنههای مهم کنندهتعیین

5. Bartell 
6. Önder, & Gülay 
7. Booth-LaForce, & Oxford 
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و  یخوگردان ،یدگی چون طرد و بر هی اول نایافته   ی سلللازشاروان بنه  

 ریس گذاری بر نحوه تفت ثیربا  مختلهای عملکرد مختل و محدودیت

به   یصلللورت انتخاب به  یشلللوند که و   باعث می   دادها، ی فرد از رو

توجه کند و اطالعات متعارض با آن       وان بنه  راطالعات ت ییدکننده     

ناد  ، 0، گرین، آرنا، سلللیسلللمور و مایرز   لی ه -  لری)ز ردیب  دهی را 

س   نی(. ا2100  یخص ش  نیمحور، روابط بروان بنه  ریسبك ن اه و تف

 برحسب فهم اشتباه،   ،ییفرد را مخصوصاً در چارچوب روابط زناشو   

تظارات و اهداف های غلط و انشللده، مفروضلله  های تحریفدیدگاه

، 2ینو، آنتوین و ناندرنیسللازد )آنتوبینانه با مشللکل مواجه میغیرواقع

 نایافتهسللازش هایبنهروانای ها نقش واسللطهمکانیسللم نی(. ا2118

ت ناکارآمد با خشللون والدگریو  منیناا یرا در رابطه دلبسللت  هیاول

 دهند.را نشان می نیدر زوج یخان 

 یژوهش نشلللان داد که چ ونه دلبسلللت    پ نیا جینتا  طورکلیبه 

  های بنه روانگیری اکثر ناکارآمد باعث شلللکل         والدگری و  منیناا 

در مراحل  هابنهروان نیهم ویشلللوند و از طرمی هیاول نایافتهسلللازش

 و نیهای زوج و نارضلللایتی   یخشلللونت خان     نه یزم یزندگ  یبعد 

در خدمت شناخت توانند می هایافته نیسازد. اها را فراهم میخانواده

 که باعث    یهای خشلللونت خان    بهتر عوامل ایجادکننده و همبسلللته    

ضایتی  شو نار به  های مربوطو نظریه رندیشوند، قرار گ می ییهای زنا

 نیهای ا از محدودیت   یکیتر کنند.  خانواده را غنی  یروانشلللناسللل  

طرح پژوهش اسللت که از نوع همبسللت ی اسللت و    تیپژوهش ماه

مطرح شللده  یاسللنادها نیم شللده اسللت؛ بنابراانجا یصللورت مقطعبه

س   نمی شنا سی در ا    یتلق یتوانند ال اماً علت   نیشوند. نمونه موردبرر
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