
 

  
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩ بهار ١٧شماره  پنجمسال 
  

 يشناختروان يين و همساالن با جدايبه والد ين دلبستگيب یرابطه
   دالوروديان دختر و پسر جديدانشجو

 

  ار روانشناسي تربيتي دانشگاه تبريزياستاد – يدکتر شهرام واحد

     رشناسی ارشد روانشناسی تربيتیدانشجوی کا - یاله فتحتیآ
  دهیچک

پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين دلبستگي به پدر، مادر و همساالن و جدايي 
براي . شناختي دانشجويان جديدالورود دانشگاه تبريز با روش پيماشي انجام گرفتروان

نتخاب گيري در دسترس ادانشجوي کارشناسي ترم اول با روش نمونه ۲۲۰اين منظور 
و ) ۱۹۸۷ گرين برگ، آرمسدن و(هاي دلبستگي والدين و همساالن شدند و پرسشنامه

براي ارزيابي روابط . را تکميل کردند) ۱۹۸۴هافمن، (شناختي پرسشنامه جدايي روان
) اعتماد، ارتباط و بيگانگي یمؤلفه(هاي فرعي دلبستگي والدين و همساالن بين مقياس

از ) استقالل نگرشي، هيجاني، تعارضي وکنشي(شناختي روان هاي جداييمقياسو خرده
نتايج تحليل نشان داد که بعد استقالل . تحليل همبستگي کانونيک بهره گرفته شد

هيجاني از مادر  و استقالل تعارضي از پدر  در بين دانشجويان دختر و پسر  به طور 
شناختي جدايي رواندر و ـباط مثبت پـچنين بين ارتهم. معنادار متفاوت است

همساالن با  مثبتي وجود دارد، اما ارتباط منفي مادر و یپسر رابطه دانشجويان دختر و
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همراه  بين دانشجويان پسر فقدان استقالل تعارضي والدين و استقالل نگرشي مادر در
توجهي نتايج ديگر حاکي از آن است که در بين دانشجويان دختر،  بين اعتماد و بي. بود
ساالن، ارتباط مثبت با پدر و اعتماد باالي او از يک طرف و فقدان استقالل تعارضي هم

  .و کنشي مادر و استقالل نگرشي پدر از سوي ديگر رابطه معناداري مشاهده گرديد
شناختي، ابعاد دلبستگي والدين، دلبستگي همساالن، جدايي روان :ديیکل گانواژ

  .الوروداستقالل روانشناختي، دانشجويان جديد

  
پذيري بزرگسالي وليتوه استقالل و مسـانتقال از وابستگي کودکي ب ینوجواني دوره

تفرد   - يـجداي: هستندير ـي درگـاساس یمسأله در اين دوره، نوجوانان با دو. است
شناختي فرايند جدايي روان). ۱۹۹۱، ۱مدلين( هاي هويتيشناختي و حل بحرانروان

است که پيامدهاي تحولي مهمي را براي نوجوانان و  يک تکليف تحولي طبيعي
بزرگساالن دارد و براي اين که نوجوانان به اين جدايي برسند، بايد وابستگي خود را 
نسبت به والدين پايان دهند، در حالي که اين قطع وابستگي به والدين نبايد به از هم 

اي ي يک استقالل رابطههدف تفرد و جداي. گسستن روابط نزديک خانوادگي منجر شود
آن، استقالل و خودگرداني فرد به صورت هشيارانه و ارزشمندانه از  یاست که به وسيله

سني،  ةاز اين رو، تکليف تحولي براي اين دور. يابدسوي والدين و نوجوان تحقق مي
پذير جدايي و حفظ روابط و اجتناب از پيامدهاي نا مطلوب آن مانند مديريت انعطاف

  ).۲۰۰۲، ۲به نقل از الپسلي و ادگارتن(باشد ندگي و تنهايي کامل ميشرم
تفرد در کودکان خردسال، تغييرات دوگانه رفتار  -از آغاز کشف مفهوم جدايي

 کـودکان در جهت دستيابي به استقالل رفتـاري و تمايزيافتـگي تجسمي يا شناختي در
  بود، پس از کشف فرايند دومکودک برجسته شده  -چارچوب روابط شديد هيجاني مادر

  
  

  

2- Lapsley & Edgerton 1- Medlin 
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تفرد در خالل نوجواني، گذر از وابستگي به استقالل به صورت خطي در نظر  - جدايي
تفرد  -جدايي یهاي ماهلر دربارهبا مبنا قرار دادن توصيف) ۱۹۸۴( ۱هافمن .گرفته شد

دايي در گذر از نوجواني به جواني توصيف سه سال اول زندگي، سه سطح را در فرايند ج
داشتن تصويري يگانه از خود و متفاوت با ( ۲سطح شناختي با استقالل نگرشي: کرد

استقالل ( ۳و سطح رفتاري با استقالل کنشي) ها و بازخوردهاي والدينباورها، ارزش
سطح  اما از آنجا که. شودمتمايز مي )امر شخصي بدون کمک والدين یعمل و اداره

اي سوم يعني قلمرو ارتباط عاطفي کودک خردسال به مادر، قلمرو پيچيده و گسترده
تواند هم احساسات مثبت صميميت و نزديکي و هم احساسات تعارضي را است که مي

منعکس کند، هافمن اين سطح را داراي دو زمينه دانست و آنها را با عناوين استقالل 
و استقالل ) مايت هيجاني والدينحييد، مجاورت و أه ترهايي از نياز مفرط ب( ۴هيجاني
رهايي از احساس مفرط گناهکاري، اضطراب، بدگماني، رنجش و خشم نسبت ( ۵تعارضي

اخير  یدر نظر گرفتن اين ابعاد، مسير پژوهش هاي دو دهه. ، مشخص کرد)به والدين
هاي مختلف ها و حوزهرا هموار کرد و امکان تعيين اهميت هر بعد را با توجه به موقعيت

بين و نقل از دادستان و بزازيان، حق(هاي جنسي فراهم آورد کنش وري رواني و تفاوت
  ).۱۳۸۳ زاده توکلي،حسن

 یمديريت تکاليف تحولي اين دوره یهيکي از عوامل مهم که ممکن است بر نحو
ا آنها و همساالن عاطفي وي ب یاثرگذار باشد، تجارب اوليه فرد با والدين و نوع رابطه

 دـفرزندي بيش از هر چيزي ديگر رش - ي والدروانشناسان بر اين باورند که رابطه. است
يکي از چارچوب هاي مهم ارزيابي مؤلفه هاي . دهدمفهوم خود را تحت تأثير قرار مي

   ). ۱۹۶۸، ۷، بالبي۱۹۸۹، ۶اينورث(فرزندي، نظريه دلبستگي است  -روابط والد
  هاي هـيجاني پايدار بين دو فرد است که يـکي از طرفـين د يا گـروهدلبستگي پيـون

  
  

2- attitudinal Independence 
4- emotional Independence 
6- Ainsworth 

1- Hoffman 
3- functional Independence 
5- conflictual Independence 
7- Bowlby 
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اي گي را حفظ کرده و به گونهکند، نزديکي يا مجاورت با موضوع دلبستميکوشش 
 یو نظريه) ۱۳۸۴نقل از خانجاني، (يابد عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه مي

يک . کندفرزندي را ارزيابي مي -دلبستگي اشکال مختلف رفتار مرتبط با پيوند والد
دلبستگي که پيوند ارتباط بين کيفيت روابط دلبستگي  یمفهوم کليدي در نظريه

، ۲لوپز(است » ۱هاي عملي درونيالگو« سازد، مفهوميـک و بزرگسال را مطرح مکود
هاي شان با چهرهرشد، افراد برحسب تجارب یهاي اوليهخالل سال در). ۱۹۹۵

به . آورنددلبستگي و تعامل با جهان مادي، الگوهاي عملي دروني خود را به وجود مي
بيني و تفسير کرده، حوادث را پيش کمک همين الگوهاست که شخص وقايع را درک و

تواند به يک الگوي دروني بنابراين تجربه دلبستگي اوليه مي. کندهايي را بنا ميطرح
تبديل شود و تعيين کند افراد چگونه خود را و انتظارات خود را در روابط آينده با 

، ۴بارسلومي ؛۱۹۸۷، ۳آرمسدن و گرين برگ(ديگران، در نوجواني و بعد از آن نظم دهند 
شخص مورد دلبسته به عنوان حامي و يک ). ۱۹۹۴، ۵؛ هازان و شاور۱۹۷۳؛ بالبي۱۹۹۰

کند تا از اين طريق بتواند به طور مطمئن در عمل مي براي فرد ۶بخشپايگاه ايمني
اين امر به ويژه در ). ۱۹۹۵، ۷بارسلومي و تامپسون(هاي زندگي درگير شود ساير فعاليت

 یهبراي مثال، اگر نگار). ۱۹۹۵، ۸کني و رايس(باشد زندگي حياتي ميهاي اصلي دوره
) مادر(» ديگري«بخش باشد، مدل روانکاوي کودک از آرامش گردلبستگي حمايت
يانگر فردي ـکاوي کودک از خود بـهربان خواهد بود و مدل روانـمبيين والدي م

س، وقتـي منبع ترس برعک). ۱۳۸۵بشارت، (باشد حمايت و مهرباني مي یهشايست
يابد و کند، اعتماد در کودک رشد نمـياعتنايي ميشود يا به نـيازهاي کودک بيمـي

دهد کـودک به هنگام ورود به مدرسه، رفتارهاي کنترلي و قهري از خود نشان مي
  چنين کودکانـي معـموالً). ۲۰۰۵و هـمکاران،  ۱۰؛ سروف۲۰۰۶، ۹ترسونـو پ  يکـگران(

  

  

2- Lopez 
4- Bartholomew 
6- secure base 
8- Kenny & Rice 
10- Sroufe  

1- internal working models 
3- Armsden & Greenberg 
5- Hazan & Shaver 
7- Bartholomew & Thompson 
9- Granic & Patterson 
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شوند و براي جبران و شان از سوي همساالن خود طرد ميبه خاطر اين گونه رفتارهاي
هاي احتمال دارد که دست به تشکيل گروهيت از رفتارهاي قهري خود بيشتر حما

  ).۲۰۰۹، ۱نقل از وامپلر و داونز(منحرف بزنند 

ايمن، دوسوگرا و ( هاي دلبستگيطرحواره سبک) ۱۹۷۸(اينورث و همکاران 
آن را در روابط ) ۱۹۸۷( ۲را در کودکان مطرح نمودند، که هازن و شيور) اجتنابي
يک مدل چهار ) ۱۹۹۱( ۳و هورويتز بارتلوميو. دـکار بردنه زرگسالي بـک برومانتي
هاي هاي دلبستگي مطرح ساخت که شامل سبکاي جايگزين در مورد سبکمقوله

ها مبتني بر دو بعد الگوهاي باشد، که اين سبکاعتنايي، و هراسان ميايمن، آشفته، بي
ايمن الگوهاي دروني مثبتي از خود و افراد . باشددروني شده از خود و ديگران مي

شود، در حالي که ديگران دارند و دلبستگي ايمن منجر به اطمينان و اعتماد در فرد مي
قابل رآورد که ديگران غيالگوهاي دلبستگي ناايمن در افراد اين انتظارات را به وجود مي

راد نااليق و وليت هستند و همجنين بر اين باورند که خودشان افومساعتماد و بي
  . غيردوست داشتني هستند

مادر  - هاي دلبستگي در چارچوب روابط نخستين نوزادبه عبارت ديگر، سبک
هاي فرد با ديگران از جمله روابط صميمي وي در شوند و از آن پس تعاملتشکيل مي

نمودهاي دلبستگي بر . کنندسازماندهي مي دهند وبزرگسالي را تحت تأثير قرار مي
در (ظارات افراد از نزديکي و جدايي، و ماهيت و کيفيت روابط هيجاني و اجتماعي انت

در الگوي دلبستگي ايمن افراد مطمئن . گذاردثير ميأ، ت)قالب چهار سبک دلبستگي
پذيرند، در وليتوقابل دسترس هستند، مس) يا اشکال دلبستگي( هستند که والدين

الگوي دوم . کننداعتماد و کاوش را تشويق مي هاي فشارزا يار و ياور هستند وموقعيت
  هنگاماند آيا اشکال دلبسته به باشد که در آن افراد نامطمئنمضطرب مي -  الگوي پريشان

  
  

2- Hazan   &  Shaver 1- Wampler & Downs 
3- Bartholomew & Horowitz 
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الگوي چنين  افرادي که. کننده خواهند بوددهنده و کمکپاسخنياز در دسترس يا 
کنند و در کشف کنند، معموالً اضطراب جدايي را تجربه ميدلبستگي را تجربه مي

اعتنايي است بي - الگوي سوم الگوي دلبستگي اجتنابي . دنياي بيروني مضطرب هستند
کوشند بدون نزديکي و صميميت يابند و ميکه در آن افراد از نزديکي تهديدکننده مي

آخرين . د و اغلب از خودکفايتي هيجاني خود تصورات غلطي دارندبا ديگران زندگي کنن
کنند که توسط باشد که در آن افراد احساس ميسبک دلبستگي سبک هراسان مي
به نقل از ( گذارندو صميميت خواهي را کنار مي اشکال دلبسته طرد خواهند شد

  ).۲۰۰۲، ۱الپسلي و ادگارتن

ثير آن أنوجواني وجواني و ت یهناختي در دورمطالعات اخير بر اهميت جدايي روانش
پردازان و تعدادي از نظريه. کنندکيد ميأبر انتخاب شغل و سازگاري آنان با دانشگاه ت

توانند اند که نوجواني دوره مهمي است که در اين دوره شخص ميمحققان نتيجه گرفته
وانشناختي ناقص از جدايي ر. براي خودش يک هويت مستقل به دور از والدين بسازند

والدين با نشانگان روانشناختي پريشاني و مشکالت سازگاري اجتماعي در دانشگاه  
اوليه با  یرابطه یتجربه« دارد بالبي اظهار مي). ۱۹۹۷، ۲نقل از هارينگ(رابطه دارد 

دهد و مشکالت دلبستگي اوليه يـثير قرار مأوالدين، افراد را در طول زندگي تحت ت
فرايند جدايي . ند تاثير منفي بر رشد روانشناختي و روابط آينده آنها داشته باشدتوامي

ايجاد تعادل بين وابستگي به والدين و جدايي کامل از والدين  یروانشناختي به وسيله
هاي پژوهشي در اين بنابراين براي درک صحيح يافته). ۱۹۸۶، ۳باون(» شودتعريف مي

مفهوم اخير در . مفاهيم دلبستگي و وابستگي ضروري است قلمرو، در نظر گرفتن تمايز
دلبستگي  یقطب متضاد استقالل روانشناختي از والدين قرار دارد، در حالي که رابطه

تفرد چنين نيست و الزم است که وابستگي و  -ايمن با استقالل روانشناختي و جدايي
  رار ـروانشناختي مورد نظر ق د جداييـقطب متضاد پيوستار فراين  نوان دوـاستقالل به ع

  

  

2- Haring 
 

1- Lapsley & Edgerton 
3- Bowen 
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  ). ۲۰۰۵، ۱نقل از فانتي(گيرند 

معکوسي بين استقالل و دلبستگي  یرابطه) ۱۹۹۵( و همکاران ۲مقابل رايس در
اند، که اين يافته بيانگر اين است که جدايي روانشناختي ممکن است ايمن پيدا کرده

تفاوت در . و جدايي از والدين را اندازه بگيرد تا اين که استقالل سالم راگسلش 
آميز و ترکيبات دلبستگي به والدين و جدايي روانشناختي منجر به تفکر شغلي موفقيت

و  ۴، اُبرين۱۹۹۱، ۳بلوستين، والبريج، فريد لندر و پاالدينو( شودتعهد شغلي مي
  .)۲۰۰۰همکاران، 

، مک ۱۹۹۴، ۶، وان ول۱۹۸۷، ۵، هافمن و ويس۱۹۸۴هافمن، ( هاي  اندکيپژوهش
به بررسي مستقيم تفاوت جدايي روانشناختي از مادر و پدر ) ۱۹۹۷، ۸و شرمن ۷کوردي
هايي که تعامل پيوندهاي والديني و ابعاد جدايي اما اکثر پژوهش. اندپرداخته

ها را تمايزها و تفاوتوجود برخي از . اندروانشناختي را به طور متمايز بررسي کرده
اند و حد بين فرايند جدايي روانشناختي از مادر و پدر پذيرفته -حداقل در سطح کمي

، هاوز و ۱۹۹۱، ۹لوپز(اند تاثير اين تمايزها را بر متغيرهاي ديگر بررسي کرده
   ).۲۰۰۲، ۱۱، لئوناردي و کيوس اگلو۱۹۹۸، ۱۰مالينکرودت

هاي جنسي در قلمرو جدايي در زمينه تفاوت هاي انجام گرفتهبسياري از پژوهش
اند، اما در شان وابستهروانشناختي بيانگر اين است که زنان بيش از مردان به والدين

وري بهنجار تاثير آنها بر کنش ها وها يا استقاللتعيين نوع يا ابعاد بهينه اين وابستگي
دانشجويان پسر  ستقالل بيشتربرخي به ا. رأي نيستنددختران و پسران، پژوهشگران هم

  .  اندهاي استقالل کنشي از مادر و استقالل هيـجاني از هر دو والد دست يافتـهدر مؤلفه
  

  

  

2- Rice 
4- Van Wel 
6- Mac curdi 
8- Sherman 
10- Havs & Malinckrodet 

1- Fanti 
3- Blustein, Walbridge, Friedlander, & Palladino 
5- Obrien 
7- Hoffman & Weiss 
9- Lopez 
11- Leonardi & Kioseoglo 
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 شان و وبرخي ديگر بيشتر بودن دلبستگي نگرشي و کنشي زنان در رابطه با مادران
گئوزاين . اندتر آنها به هر دو والد را در مقايسه با مردان خاطرنشان کردهدلبستگي افزون

اوت بين دو جنس فقط در مؤلفه اند که تفنيز به اين نتيجه رسيده )۲۰۰۰( و ديگران
شود و تنها در اين مؤلفه است که نتايج استقالل هيجاني نسبت به مادر متجلي مي

که در استقالل هيجاني از پدر  در حالي. طور معناداري باالتر از دختران استه پسران ب
 عناداري بين دختران و پسران مشاهدهـعارضي از هر دو والد، تفاوت مـو استقالل ت

هافمن معتقد است جدايي روانشناختي از پدر با جدايي روانشناختي از مادر . شودنمي
متفاوت است و اين تمايز با توجه به آثار مختلف آن بر سازش يافتگي فردي از اهميت 

هذا، تعيين سطوح مع). ۱۳۸۳ نقل از دادستان و همکاران،(شود خاصي برخوردار مي
شناختي در ارتباط با ابعاد دلبستگي با توجه به انختلف جدايي روـبهينه ابعاد م

بنابراين، هدف اصلي پژوهش حاضر، . نمايدهاي خاص فرهنگ ما ضروري ميويژگي
شناختي بررسي نقش ابعاد دلبستگي والدين و همساالن در وضعيت جدايي روان

  .جديدالورود بود دانشجويان دختر و پسر

  روش
  آماري يجامعه و نمونه

آماري اين پژوهش را دانشجويان جديدالورد مجرد شهرستاني ساکن در  یجامعه
گيري، روش نمونه. دهندتشکيل مي ۱۳۸۷هاي دانشگاه تبريز در سال تحصيلي خوابگاه

 ۱دلـفي با استفاده از فرمول تاباکنيک و. گيري در دسترس بوده استبه صورت نمونه
)۱۹۹۶( N>50+8M۲ نفر  ۲۱۹ تعداد)از بين ) نفر پسر ۱۱۱ ر ونفر دخت ۱۰۸

هاي دلبستگي و جدايي پرسشنامه. دانشجويان مقطع کارشناسي ترم اول انتخاب شدند
  .هاي دانشجويان تکميل شدندشناختي به صورت انفرادي و گروهي در خوابگاهروان

  
  

تعداد متغیرهاي مستقل ـ۲  1- Tabachnick 
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  گیريابزارهاي اندازه
هاي جدايي در پژوهش حاضر براي سنجش مؤلفه :1نشناختیپرسشنامه جدایی روا) 1

 ۱۳۸که شامل ) ۱۹۸۴(هافمن ) PSI(جدايي روانشناختي  یروانشناختي از پرسشنامه
اي است هاي جداگانهمقياسمذکور شامل خرده یپرسشنامه. سؤال است استفاده شد

، و )CI( ۴ل تعارضي، استقال)EI( ۳، استقالل هيجاني)FI( ۲هاي استقالل کنشيکه سازه
 ۲۸استقالل نگرشي داراي . سنجدرا در رابطه با پدر و مادر مي) AI( ۵استقالل نگرشي

شان را ها و اعتقادات متفاوت دانشجويان از والدينها، ارزشباشد که نگرشآيتم مي
کنندگان را از آيتم ميران آزادي شرکت ۵۰کنند، مؤلفه استقالل تعارضي باارزيابي مي

) آيتم ۳۴(کند، استقالل هيجاني شان ارزيابي مياعتمادي والدين، گناه، تنفر و بيخشم
کنندگان را از نياز به تصديق والدين، نزديکي به والدين و حمايت ي آزادي شرکتاندازه

کنندگان آيتم توانايي شرکت ۲۶سنجد و استقالل کارکردي با هيجاني از والدين را مي
توانند کارهاي شخصي و کنشي خودشان را بدون ا چه اندازه ميرا مبني بر اين که ت

، FI ،۱۷=EI=۱۳( ماده مقياس۱۳۸نيمي از . گيردکمک والدين مديريت کنند اندازه مي
۲۵=CI  ۱۴و=AI (دازه در مقياس پدر قرار گرفتندـه همان انـقياس مادر و بـدر م .

. است ۶۹۰و حداکثر آن  ۱۳۸لي ی ک، حداقل نمره۵تا  ۱ها در ماده از ی نمرهدامنه
 ها بر اساس مجموعهاي زيرمـقياسنمره. ی مواد آزمون داراي وزن مساوي هستندهمه
آيد و سپس تفاضل نمره آزمودني با هاي يک فرد در هر مقياس به دست مينمره

هر چه قدر حاصل نمرات باالتر باشد، . شودی هر زيرمقياس تعيين ميحداکثر نمره
   .انشناختي در زير مقياس مذکور بيشتر استجدايي رو

. است% ۹۲تا % ۸۴بين) ۱۹۸۴(ضريب آلفا براي ثبات دروني در پژوهش هافمن 
  بزازيان و شـي در پژوهـهاي جدايي روانشناختقياسـر مـرونباخ در زيـقادير آلفاي کـم
  

  

2- functional Independence 
4- conflictual Independence 

1- psychological separation inventory 
3- emotional Independence 
5- attitudinal Independence 
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 یبرآورد گرديد، و مبين ثبات دروني پرسشنامه% ۹۳تا % ۸۴بين ) ۱۳۸۳(همکاران 
 -ضرايب همبستگي حاصل از اجراي آزمون. انگليسي است یفارسي همانند پرسشنامه
در پسران و % ۹۴تا % ۴۹ها بينفته در اين مقياسدو ه یآزمون مجدد با فاصله

ي روانشناختي ـدهد مقياس جداييـران است که نشان مـدر دخت% ۹۶تا % ۷۰بين
سنجد که به استثناي استقالل کنشي در مردان، در خالل اي از اسنادهايي را ميخوشه

هاي مقياسمحاسبه همبستگي بين زير. ماندفاصله زماني بالنسبه کوتاه، پايدار مي
هاي مادرانه مقياسرپدرانه و مادرانه مبين آن است که در مجموع، هر چهار مؤلفه زي

و به ) ۱۹۸۴هافمن، ( هاي پدرانه در پسران هستندداراي همبستگي بااليي با مقياس
ها در نمونه مقياس استقالل هيجاني در دختران، وجود اين همبستگيراستثناي زي

همچنين اعتبار مقياس جدايي . ييد شدأنيز ت) ۱۳۸۳( نهمکارا پژوهش بزازيان و
اي و بيني سازش يافتگي تحصيلي، هدايت حرفههاي آن در پيشروانشناختي و مؤلفه

هاي  متعددي که از آغاز ابداع تعهد شغلي، پايبندي مذهبي و جز آن براساس پژوهش
، لوپز، ۱۹۸۹، ۱شديد، الپسلي، رايس و ۱۹۸۷مانند هافمن و ويس، (آن انجام شده اند 

  .محقق شده است) ۱۹۹۳، ۲، لوپز و گاور۱۹۹۰، رايس و همکاران، ۱۹۹۱
ی يافتهي تغييرنسخه :IPPA(3(ي ابعاد دلبستگی والدین و همساالن پرسشنامه) 2

آيتم  ۷۵از ) ۱۹۸۷آرمسدن و گرنبرگ، ( ي دلبستگي والدين و همساالنپرسشنامه
 ها رايـتاري دلبستگي آزمودنـاطفي، شناختي و رفهاي عهـده است که جنبـتشکيل ش

ي مذکور براي بررسي ابعاد گوناگون پرسشنامه. کندنسبت به والدين ارزيابي مي
طراحي شده است  ۱بيگانگي دلبستگي که شامل اعتماد متقابل، کيفيت ارتباط و

آيتم احساس امنيت  ۱۰مقياس اعتماد با خرده). ۱۹۸۷آرمسدن و گرنبرگ، (
 سخگويان در ميـزان پاسخدهي والدين نسبت به نيـازهاي هيجاني آنها،  بعد ارتبـاطيپا
  سؤال احساسات ۶مقياس بيگانگي با آيتم کميت و کيـفيت ارتباط کالمي و خـرده ۹با 

  
  

2- Lopez & Gover 1- Lapsley, Rice& Shadid 
3- inventory of parent and peer attachment 
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  .سنجدو انزوا را مي) توجهيبي(بيگانگي 

اي را براي پدر، هاي جداگانهمقياس) PSI(ي اين پرسشنامه نيز مانند پرسشنامه
ي دلبستگي دهندهدهد که نمرات باال در هر مقياس نشانمادر و همساالن تشکيل مي

اين ابزار از طريق محاسبه ) IPPA(اعتبار سازه و همگراي . باشدايمن بيشتر مي
هاي مانند تعارض، حمايت و همبستگي خانواده، بهزيستي دروني،  با سنجه همبستگي

آرمسدن ( تأييد شده است... اضطراب، رويدادهاي زندگي و/رضايت از زندگي، افسردگي
پايايي اين پرسشنامه را با استفاده از آلفاي ) ۲۰۰۴( ۲جانتن). ۱۹۸۷گرنبرک،  و

. کردندبرآورد /. ۹۳مجدد در عرض سه هفته  ، پاياي آزمون و آزمون/.۹۱تا / ۶۸کرونباخ 
بعد از تأييد روايي . ميزان پايائي ابزار ترجمه شده دراين پژوهش توسط محقق بررسي شد

 هایصوري و محتوايي، پايايي دروني پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ براي مقياس
  .ت آمددسه ب α=۰/.۸۶ - /۸۳ - ۸۵/۰ دلبستگي مادر،  پدر و همساالن به ترتيب

 هایافته

 نمايدتحليل همبستگي کانوني رابطة دو مجموعه متغيرها را در يک گروه بررسي مي
شناختي مقياس جدايي روان مجموعه متغيرهاي مالکي را چهار). ۱۳۸۶مولوي، (
  يجاني، استقالل ه)CI( ي، استقالل تعارض)FI( ي، استقالل کنش)AI( ياستقالل نگرش(
)EI(  متغيرهاي مستقل نيز شامل سه مقياس دلبستگي . دادتشکيل مي مادر وبراي پدر
 ک از مجموعيهر . پدر و مادر و همساالن بود) )بي توجهي(اعتماد، ارتباط و بيگانگي (

گيري قرار گرفتند که متغيرها به طور جداگانه براي پدر و مادر و همساالن مورد اندازه
  . بين منجر گرديديشدر مجموع به هشت متغير مالکي و نه متغير پ

شناختي را به هاي جدايي روانميانگين و انحراف معيار نمرات مولفه) ۱( جدول
  شود که هاي اين جـدول مالحظه مـيبـراساس يافتـه. دهدتفـکيک جنسيت نشان مـي

  
  

  

  

2- Jonathan  1- alienation 
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ل تعارضي نسبت به شناختي پسران در بعد استقالنمرات سطح جدايي روانميانگين 
ترين مهم. ها چندان چشمگير نيستها اين تفاوتاما در ساير مؤلفه. دختران باالتر است

شود ميانگين نمرات مقياس دلبستگي پدر،  اي که براساس اين جدول برجسته مينکته
  .مادر و همساالن در گروه دختران نسبت به پسران است

  

  جنسشناختی از والدین به تفکیکهاي جدایی روانلفهمیانگین و انحراف معیار مو )1(جدول
 

 يآمار يهات وشاخصیجنس دختر پسر
  میانگین اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع یفرع يهااسیمق

 ياستقالل نگرش ۱۵/۸۱ /.۵۹ ۲۰/۸۱ /.۴۶
  ييجدا يهامؤلفه
 مادر يشناختروان

 ياستقالل کنش ۱/۶۹ /.۹۴ ۸۸/۶۸ /.۵۵
 ياستقالل تعارض ۸۸/۱۱۶ /.۲۴ ۹۰/۱۱۶ /.۲۱
 يجانياستقالل ه ۷۴/۶۳ /.۷۴ ۴۶/۶۳ /.۵
 ياستقالل نگرش ۸۴/۸۰ /.۹۴ ۹۹/۸۰ /.۵۹

  ييجدا يهامؤلفه
 پدر يشناختروان

 ياستقالل کنش ۷/۶۸ /.۹۴ ۸۳/۶۸ /.۵۷
 ياستقالل تعارض ۶۱/۱۱۶ /.۹۳ ۱۸/۱۱۷ /.۲۱
 يجانياستقالل ه ۱۶/۵۷ /.۶۹ ۰۱/۵۷ /.۵۹
 اعتماد ۰۴/۳۷ ۵۲/۷ ۰۱/۳۶ ۸۰/۵

 ارتباط ۲۶/۲۵ ۸۷/۴ ۳۵/۲۴ ۳۴/۴ مادر يدلبستگ
 )يتوجهيب( يگانگيب ۴۸/۳۳ ۴۷/۷ ۰۹/۳۳ ۶۳/۳
 اعتماد ۱۴/۳۷ ۴۲/۱۳ ۵۱/۳۲ ۸۲/۱۰

 ارتباط ۹۵/۲۳ ۹۹/۶ ۲۷/۲۲ ۹۹/۴ پدر يدلبستگ
 )يتوجهيب( يگانگيب ۵۴/۳۱ ۸۴/۴ ۹۹/۳۰ ۵۹/۴
 اعتماد ۱۶/۳۲ ۵۲/۷ ۹۷/۲۹ ۹۳/۵

 ارتباط ۸۷/۲۸ ۸۹/۵ ۱۵/۲۷ ۴۵/۵ همساالن يدلبستگ
 )يتوجهيب( يگانگيب ۹۵/۲۹ ۸۷/۴ ۴۳/۲۹ ۸۴/۴

   
هاي جنسي با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره تحليل اوليه براي بررسي تفاوت

دهد که اختالف نمرات نشان مي) /.۱۸۹( اثر پيالي داري آمارهنتايج معني. انجام شد
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معنادار /. ۰۰۱شناختي در سطح احتمال انشجويان دختر و پسر از لحاظ جدايي رواند
  ). ۸F و ۲۱۱=۱۵/۶ و   =P/.۰۰۱( است

يک متغيره براي مقادير  ANOVAشود مالحظه مي) ۲(با توجه به نتايج جدول 
با توجه به ميانگين هاي ). >P/.۰۵(دار است استقالل هيجاني و استقالل تعارضي معني

رات دو گروه اين تفاوت در استقالل هيجاني از مادر به سود دختران و در استقالل نم
  .تعارضي از پدر  به نفع پسران است

  

هاي نتایج تحلیل واریانس تک متغیري جنسیت در هریک از سطوح مؤلفه )2(جدول 
  جدایی روانشناختی پدر و مادر

  

شناختي و دلبستگي، براساس تحقيقات به منظور بررسي رابطه بين جدايي روان
و نتيجه پژوهش حاضر، تحليل همبستگي کانوني براي هر دو گروه دختران و  قبلي

هاي کانوني، چهار عامل براي هرکدام از همبستگي. پسران به طور جداگانه انجام شد

  
  وابسته يرهایمتغ

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  يآزاد

ن مجموع یانگیم
  F  مجذورات

سطح 
  يمعنادر

فه
مؤل

 يها
جدا

 يي
وان

ر
خت

شنا
 ي

ادر
م

 
  /.AI( ۸۳./ ۱  ۸۳./ ۳۸/۲  ۱۲۷( ياستقالل نگرش
 /.FI( ۲۸./ ۱ ۲۸./ ۳۶./ ۵۵( ياستقالل کنش

 /.CI( ۰۳./ ۱ ۰۳./ ۳۲./ ۵۷(ياستقالل تعارض

 /.*EI( ۱۷/۱ ۱ ۱۷/۱ ۱۴/۴ ۰۴(يجانياستقالل ه

 ها
فه
مؤل

 ي
جدا

 يي
وان

ر
خت

شنا
 ي

در
پ

 

 /.AI( ۸۸/۱ ۱ ۸۸/۱ ۱۵/۲ ۱۵( ياستقالل نگرش

 /.FI( ۰۷/۲ ۱ ۰۷/۲ ۵۵/۲ ۱۱( ياستقالل کنش

 **/.CI( ۵۷/۱۳ ۱ ۵۷/۱۳ ۳۶/۱۸ ۰۰۱(ياستقالل تعارض

 /.EI(  ۲۸./   ۷۲./ ۴(يجانياستقالل ه
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در يک طرف مدل و سه عامل براي ) متغير ۸(شناختي براي پدر و مادر جدايي روان
نتايج . طرف ديگر مدل در نظر گرفته شد در) متغير ۹(دلبستگي پدر، مادر و همساالن 

دهد که سه نشان مي) ۳( تحليل همبستگي کانوني براي دانشجويان پسر در جدول
هاي همبستگي ۳تا۱ابعاد . معنادار است/. ۰۵ريشه کانوني از لحاظ آماري در سطح 

ه بين مجموعه هاي از متغيرها دارند، در حالي ک/. ۴۴و/. ۵۱، /.۶۷کانوني به ترتيب 
. دار نبودنداز لحاظ آماري معني/. ۳۰ساير ابعاد همبستگي بنيادي با وجود مقدار بااليي 

تاباکنيک و (براي بار گذاري در نظر گرفته شد  ۱برش یبه عنوان نمره/. ۳۰مالک 
جهت شناسايي روابط بين متغيرها /. ۳۰هاي بيش از هاي مؤلفهو بار) ۲۰۰۱دل، في

  .بررسي شدند
  

شناختی هاي جدایی روانهاي کانونی مجموعه مؤلفهعاد همبستگیاب )3( جدول
  دانشجویان پسر از پدر و مادر

 مقدار  ابعاد
  همبستگی

درصد واریانس 
 مشترك

المبداي 
  F Df1  Df2  ویلکز

سطح 
  معناداري

۱  ۶۷./  ۴۵  ۲۲۴./  ۲۱/۲  ۷۲  ۲۸/۵۷۳  ۰۰۰./  
۲  ۵۱./  ۲۶  ۴۰۸./  ۶۵/۱  ۵۶  ۵۲/۵۱۱  ۰۰۳./  
۳  ۴۴./  ۱۹  ۵۵۳./  ۴۴/۱  ۴۲  ۰۴/۴۴۹  ۰۴۲./  
۴  ۳۵./  ۱۳  ۶۸۷./  ۲۷/۱  ۳۰  ۳۸۶  ۱۶./  
۵  ۳۰./  ۸/۸  ۷۸۴./  ۲۳/۱  ۲۰  ۶۶/۳۲۲  ۲۳./  
۶  ۲۸./  ۶/۷  ۸۵۹./  ۲۷/۱  ۱۲  ۵۸/۲۵۹  ۲۴./  
۷  ۲۱./  ۵/۴  ۹۳۰./  ۲۲/۱  ۶  ۱۹۸  ۳۰./  
۸  ۱۶./  ۶/۲  ۹۷۳./  ۳۶/۱  ۲  ۱۰۰  ۲۶./  

  

  

 1- cutoff 
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شناختی هاي جدایی روانلفهمؤ يههاي بنیادي مجموعهمبستگی  )4(جدول 
  هاي مربوط دلبستگی والدین و همساالندانشجویان پسر از والدین و مجموعه مؤلفه

  گانه ابعاد سه  متغیرها
1  2  3  

ي 
ستگ

دلب
  

ادر
م

  

  /.۰۲  /.۰۶  -/.۱۱ اعتماد
  -/.۰۵  -/.۹  /.۰۴ ارتباط

  /.۳۵  /.۰۱۱  /.۰۸ )يتوجهيب( يگانگيب

گي
ست

دلب
  

 
در

پ
    

  /.۵  /.۰۷  -/.۱۷ اعتماد
  -/.۴۵  /.۳۵  -/.۹۱ ارتباط

  - /.۱۶  /.۱۶  /.۱۹ )يتوجه يب( يگانگيب

ي 
ستگ

دلب
الن

سا
هم

  
  

  /.۳۱  /.۳۲  -/.۰۳ اعتماد
  -/.۷  - /.۶۷  -/.۰۰۹ ارتباط

  /.۷۲  -/.۱۸  /.۰۵۰ )يتوجهيب( يگانگيب
وان

ي ر
داي

ج
- ادر
ز م

ي ا
خت

شنا
  
  - /.۵۶  -/۴۲  /.۰۷ ياستقالل نگرش
  -/.۱۸  /.۲۷  ./۰۰۸ ياستقالل کنش
  /.۶۷  -/۷۱  /.۰۱۵ ياستقالل تعارض

  /.۳۳  /.۱۹  -/.۳۵ يجانياستقالل ه

ي 
داي

ج
وان

ر
تي

اخ
شن

  
در

ز پ
ا

  

  /.۱۸  /.۰۲  -/.۲۹ ياستقالل نگرش
  /.۰۵۸  /.۳۶  /.۰۷۸ ياستقالل کنش
  -/.۴۴  - /.۶۴  /.۰۵ ياستقالل تعارض

  - /.۶۲  /.۲۴  - /.۶۷ يجانياستقالل ه
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ني استاندارد شده را براي سه بعد اوليه هر دو مجموعه از ضرايب کانو) ۴(جدول 
براي متغيرهاي دلبستگي اولين بعد کانوني به شدت تحت . دهدمتغيرها را نشان مي

، ارتباط )- / ۹۰(؛ براي دومين بعد  ارتباط مادر )- /.۹۱(تأثير ارتباط پدر قرار گرفتند 
توجهي ؛ در بعد سوم بي/.)۳۲(ساالن و اعتماد هم) -/.۶۷(، ارتباط همساالن /.)۳۵(پدر 
،  ارتباط /.)۳۱(، اعتماد همساالن )-/.۴۵(، ارتباط پدر /.)۵(، اعتماد پدر /.)۳۵(مادر

براي متغيرهاي جدايي . متأثر شدند/.) ۷۲(و بي توجهي همساالن ) -/.۷(همساالن 
مادر  ي، استقالل نگرش)-/.۳۵(شناختي اولين بعد شامل استقالل هيجاني مادر روان

مادر  ين بعد، استقالل نگرشيدوم يبرا. بود) -/.۶۷(پدر  يجاني، استقالل ه)-/.۲۹(
 يو استقالل تعارض/.) ۳۶(پدر ي، استقالل کنش)-/۷۱(مادر  ي، استقالل تعارض)-/۴۲(

، )-/.۵۶(مادر ين در بعد سوم استقالل نگرشيهمچن. غالب بود يرهايمتغ) -/.۶۴(پدر 
مادر  يجاني، استقالل ه/.)۶۷(مادر  ي، استقالل تعارض)- /.۱۸(مادر  ياستقالل کنش

متغيرهاي بارزي ) -/.۶۲(پدر  يجانيو استقالل ه) -/.۴۴( پدر ي، استقالل تعارض/.)۳۳(
  .بودند
ه المبداي ـبراي اولين ريش) ۳(براساس نتايج تحليل همبستگي کانوني در جدول  

هاي همين طور يافته. ادار بودمعن/. ۰۰۱در سطح  F) =۲۱/۲(و /. ۲۲ويلکز مساوي
بين از طريق پيش ۱دهد که اولين ريشه کانوني براي تغييراتنشان مي) ۴(جدول

 یهو براي تغييرات مالک به واسط) واريانس % ۸۱(ضرايب ساختاري منفي ارتباط پدر 
% ۸و استقالل نگرشي ) واريانس %۱۲(ضرايب منفي روي استقالل هيجاني مادر 

شناختي از حيث دانشجويان پسري که قادر به جدايي روان. ص گرديدمشخ) واريانس
ها، باورها از پدر شان و نياز مفرط نسبت به حمايت و تأييد هيجاني ها، ارزشنگرش

سازه ارتباط در دلبستگي نسبت به . مادر نبودند، ارتباط منفي با پدر خود داشتند
سني ممکن است  یها پدر در اين دوروالدين بيانگر اين است که داشتن ارتباط منفي ب

  .شناختي آسيب برساندبه جدايي روان
  

  

 1- variate 
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بين از طريق ضرايب سـاختاري مثبت در  دومين ريشـه کانونيک روي تغييرات پيش
و ضرايب منفي براي ) واريانس% ۱۰(، اعتماد همساالن )واريانس% ۱۲( ارتباط پدر

ز يک طرف، و براي تغييرات مالک، ضرايب مثبت در ا) واريانس %۸۱(ارتباط مادر 
% ۱۸(و ضرايب منفي براي استقالل نگرشي مادر ) واريانس% ۱۲(استقالل کنشي پدر 

 %۴۱(و استقالل تعارضي پدر ) واريانس% ۵۰(، استقالل تعارضي مادر )واريانس
 دست آمده بيانگر اين است کهه نتايج ب. از طرف ديگر مشخص گرديد) واريانس

کنند عمل و اداره امور شخصي خويش احساس مي یکه در عرصه دانشجويان پسري
ها و باورهاي متفاوت از مادر ها و ارزشاستقالل بيشتري دارند، اما قادر نبودند نگرش

توانند از تعارضات هيجاني والدين خويش رهايي يابند، اين داشته باشند و همچنين نمي
منفي  یود ارتباط مثبت اما با مادر و همساالن رابطهدسته از دانشجويان با پدر خ

رسد ترکيبي به نظر مي. اعتماد باالي همساالن برخورداربودند داشتند و در عين حال از
شود که از اعتماد باال و نداشتن ارتباط مثبت با همساالن و مادر در مردان موجب مي

رخورداري از استقالل عمل با در عين ب. آنها در عمل استقالل بيشتري داشته باشند
  .والدين خويش نيز در تعارض باشند

دهد نشان مي) ۵( نتايج تحليل همبستگي کانوني براي دانشجويان دختر در جدول
  ۲ تا ۱ اد ـابع. عنادار استـم/. ۰۱طح ـحاظ آماري در سـي از لـکانون یکه دو ريشه
هاي از متغيرها دارند، در وعهبين مجم/. ۵۸و  /.۷۰هاي کانوني به ترتيب همبستگي

از لحاظ آماري /. ۳۰با وجود مقدار بااليي  ۴تا ۳حالي که ابعاد همبستگي بنيادي 
چنين نتايج تحليل همبستگي کانوني براي اولين ريشه با توجه به هم. دار نبودندمعني

  ).=P<  ۲۱/۲ F= ,۲۲./ Λ/ ۰۰۱(معنادار بود /. ۰۰۱المبداي ويلکز در سطح 
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شناختی هاي جدایی روانمؤلفه يههاي بنیادي مجموعهمبستگی )5( جدول
  هاي مربوط دلبستگی والدین و همساالندانشجویان دختر از والدین و مجموعه مؤلفه

  مقدار  ابعاد
  همبستگی

درصد واریانس 
 مشترك

المبداي 
  F Df1  Df2  ویلکز

  سطح
  معناداري

۱  ۷۰./  ۴۸./  ۲۲۱۶۹./  ۲۱/۲  ۷۲  ۱۹/۵۶۷  ۰۰۱./  
۲  ۵۸./  ۵۸./  ۴۲۸۵۹./  ۵۴/۱  ۵۶  ۱۳/۵۰۶  ۰۰۹./  
۳  ۳۶./  ۳۶./  ۶۵۰۱۳./  ۰۲/۱  ۴۲  ۳۵/۴۴۴  ۴۴./  
۴  ۳۳./  ۳۳./  ۷۴۶۷۱./  ۰۹۶./  ۳۰  ۳۸۲  ۵۲./  
۵  ۲۸./  ۲۷۷./  ۸۳۸۰۲./  ۸۷./  ۲۰  ۳۵/۳۱۹  ۶۲./  
۶  ۲۴./  ۲۴./  ۹۰۷۶۶./  ۸۰./  ۱۲  ۹۳/۲۵۶  ۶۵./  
۷  ۱۷./  ۱۷./  ۹۶۴۳۶./  ۶۰./  ۶  ۱۹۶  ۷۳./  
۸  ۰۹./  ۰۹./  ۹۹۱۵۶./  ۴۲./  ۲  ۹۹  ۶۶./  

  

ضرايب کانوني استاندارد شده را براي دو بعد اوليه هر دو مجموعه از متغيرها ) ۶(جدول 
) هيـتوجبي(گانگي ـد کانوني بيـن بعـاولي، راي متغيرهاي دلبستگيـب. دهدرا نشان مي

) توجهيبي(گانگي ـو بي) -/.۳۶(، ارتباط همساالن /.)۴۷(، ارتباط پدر )-/.۳۰(مادر 
، /.)۳۱(به طور متوسط تحت تأثير قرار گرفتند، در بعد دوم اعتماد پدر /.) ۳۰(همساالن 

) -/.۶۱(همساالن ) توجهيبي(، و بيگانگي /.)۵۷(، اعتماد همساالن /.)۳۶(ارتباط پدر 
شناختي اولين بعد شامل استقالل تعارضي براي متغيرهاي جدايي روان. متأثر شدند

براي . بود) -/.۵۵(، استقالل هيجاني پدر /.)۳۲(ل تعارضي پدر ، استقال)-/.۳۴(مادر 
، استقالل هيجاني /)۴۵(، استقالل تعارضي مادر /)۴۸(دومين بعد، استقالل کنشي مادر 

  .متغيرهاي غالب بود/.) ۵۰(و استقالل نگرشي پدر ) -/.۵۸(مادر
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شناختی هاي جدایی روانهاي کانونی مجموعه مؤلفهابعاد همبستگی )6(جدول 
  دانشجویان دختر از پدر و مادر

گانه
دو 

اد 
ابع

  هايمؤلفه
  دلبستگی مادر 

  هاي مؤلفه
  دلبستگی پدر

  هاي مؤلفه
  دلبستگی همساالن

  شناختی ازهاي جدایی روانمؤلفه
 پدر  مادر     

  يگانگيب  ارتباط  اعتماد  يگانگيب  ارتباط  اعتماد  يگانگيب  ارتباط  اعتماد
استقالل 

  ينگرش
استقالل 

  يکنش
استقالل 

  يتعارض
استقالل 

  يجانيه
استقالل 

  ينگرش
استقالل 

  يکنش
استقالل 

  يتعارض
استقالل 

  يجانيه

۱  ۲۵./  ۰۹./ -  ۳۰./ -  ۰۵./ -  ۴۷./ -  ۰۰۸./ -  ۱۱./  ۳۶./ -  ۳۰./ -  ۰۲./ -  ۰۸./  ۳۴./ -  ۰۲./  ۰۵./  ۲۲./  ۳۲./  ۵۵./ -  

۲  ۱۵./ -  ۲۴./  ۰۶./  ۳۱./  ۳۶./  ۰۴./  ۵۷./ -  ۰۳./ -  ۶۱./ -  ۱۳./ -  ۴۸./  ۴۵./  ۵۸./ -  ۵۰./  ۱۸./ -  ۰۷./  ۱۸./ -  
  

بين از طريق ضرايب ساختاري منفي روي يک در تغييرات پيشـکانون یاولين ريشه
 %۱۳( ، ارتباط همساالن)واريانس % ۲۲(، ارتباط پدر )واريانس %۹( توجهي مادربي

طة ضرايب و براي تغييرات مالک به واس) واريانس %۹( توجهي همساالنو بي) واريانس
%  ۱۰(تقالل تعارضي پدر ـو اس) واريانس %۱۲(منفي روي استقالل تعارضي مادر 

دست آمده ه نتايج ب. مشخص گرديد) واريانس% ۳۰(، استقالل هيجاني پدر )واريانس
 حاکي از آن است که دانشجويان دختري که با استقالل تعارضي پايين از سوي مادر و

تجربه  پدر مواجه بودند، اما استقالل تعارضي از پدراستقالل هيجاني پايين از طرف 
توجهي شان با پدر و همساالن منفي بوده و با بينکردند، اين دسته از دانشجويان ارتباط

توان چنين استنباط نمود که داشتن از اين يافته مي. رو بودندهروب مادر و همساالن  نيز
وجهي مادر و همساالن ممکن است  مانع تارتباط منفي با پدر و همساالن همراه با بي

شناختي از حيث احساسات منفي مادر و نه پدر و همين طور گيري جدايي روانشکل
  .عدم نياز مفرط نسبت به حمايت و تأييد هيجاني پدر شود

دومين ريشه کانونيک روي تغييرات پيش بين از طريق ضرايب ساختاري مثبت در 
و ضرايب منفي براي اعتماد ) واريانس% ۱۳( پدرعتماد ، ا)واريانس% ۹(  ارتباط پدر
معلوم ) واريانس %۳۷(همساالن ) بيگانگي(توجهي ، و بي)واريانس %۳۲(همساالن 

،  )واريانس %۲۳(گرديد و براي تغييرات مالک، ضرايب مثبت در استقالل کنشي مادر 
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، و ضرايب )يانسوار% ۲۵(، استقالل نگرشي پدر)واريانس% ۲۰(استقالل تعارضي مادر 
نتايج بيانگر اين است . مشاهده گرديد) واريانس% ۲۵(منفي براي استقالل هيجاني مادر 

که دانشجويان دختري که توانايي جدا کردن  نگرشها و ارزشها وباورهاي  خود ار پدر 
بودند، و در عرصه عمل استقالل داشته و همين طور قادر به مديريت امور شخصي 

و توانستند خودشان را از دست احساسات منفي معطوف به مادر  خويش نيز بودند
رهايي بخشند، با اين وجود، به حمايت و تأييد هيجاني مادر نياز  مفرط داشتند، زمينه 

عدم اعتماد از  یها را، اعتماد باالي پدر همراه با ارتباط مثبت وي، تجربهچنين استقالل
  . کندتوجهي آنان فراهم ميسوي همساالن و بي

  گیريو نتیجه بحث
گذر به دوران . هاي بزرگسالي استوليتوآمادگي شديد براي پذيرش مس یجواني دوره

شود که شامل انسجام بزرگسالي با تکميل يک سري از تکاليف تحولي مشخص مي
کند يعني رشد چهار حيطه تحول است که جامعه در ارتباط با رسش تعيين مي

 -مده اين دوره،  تفردـدو تکليف ع. اجتماعي -گيـو فرهن جسمي، روانشناختي، هوشي
ناختي شجدايي روان - تفرد. هاي هويتي استشناختي و حل بحرانجدايي روان

. کندکودک را دوباره حل و فصل مي -فرايندي است که جوان به وسيله آن روابط والد
را در چنين  رفع بحران هويت شامل ترکيب گذشته و حال است، طوري که جوان خود

فرايندي دوباره انسجام دهد که به او اجازه دهد که موقعيت خودش را در جامعه پيدا 
پژوهش حاضر با . هر دو فرايند بخش اساسي نياز سازگاري افراد سالم هستند. کند

. هدف تعيين رابطه ميان  ابعاد دلبستگي و جدايي روانشناختي دانشجويان انجام گرفت
تواند يکي از شواهد تجربي براي اين ادعا باشد که هش حاضر ميهاي پژولذا يافته

مذکر و (شناختي دانشجويان هر دو جنس دلبستگي والدين و همساالن بر جدايي روان
دهدکه بين هاي اين تحقيق نشان ميبه عبارت ديگر، يافته. ثيرگذار استأت) مونث

داري معني یرابطه) ونثمذکر و م(شناختي در هر دو جنس دلبستگي و جدايي روان
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هاي پيشين تعادل بين جدايي روانشناختي و دلبستگي والدين با نظريه. وجود دارد
ها، دلبستگي ايمن جدايي روانشناختي را خالف فرضيهبر). ۱۹۷۹، بالبي(مطابقت دارد 

در . چند بعدي وجود دارد یيک رابطه یهتسهيل نمي کند، بلکه بين اين دو ساز
توان گفت که بين دختران و پسران از لحاظ جدايي روانشناختي در يافته ميتبيين اين 

استقالل هيجاني از مادر و استقالل تعارضي از پدر تفاوتي  یسطح کلي و از زاويه
اين تفاوت در استقالل هيجاني از مادر به سود دختران و در استقالل . شودمشاهده مي

نقل از الپسلي و (نظر لوي و همکاران  طبق. تعارضي از پدر به نفع پسران است
هاي والدين به عنوان حمايت کننده بازنمايي یظرفيت تفرد به وسيله) ۲۰۰۲ادگرتون، 
شود و برخالف دلبستگي نا ايمن به والدين، سبک دلبستگي دهنده تسهيل ميو پرورش

، دلبستگي يک بنابراين، در اين ديدگاه. کندتفرد فرزندان را ترغيب مي -ايمن، جدايي
حمايت هيجاني مورد نياز براي خودمختاري و  یهفرايند پويايي است که رشد به واسط

هاي مختلفي مانند نظريه روان وجه اشتراک نظريه. شودارتباط سالم تسهيل مي
، )۱۹۷۱، ۳کوهات(هاي تحولي ، نظريه)۱۹۶۸، ۲، ماهلر۱۹۹۷، ۱بلوس(تحليلگري 

، ۴السن(هاي سيستم هاي خانواده و نظريه) ۱۹۶۸کسون، اري( رواني اجتماعي ینظريه
تفرد در  -يابي به همسازي سالم در خالل فرايند جداييدر اين است که دست) ۱۹۹۳

در حالي که فرايند جدايي در . يک چارچوب زماني خاص، در هر دو جنس مشابه است
اخير،  یو دهههاي ددختران و پسران نمونه اين پژوهش همسو با بسياري از پژوهش

رايس (شناختي نشان داد تفاوت معنادار بين دختران و پسران را در قلمرو جدايي روان
و وابستگي هيجاني زياد دختران را در ) ۱۹۹۱، ۸، کني و دونالدسن۱۹۹۰همکاران،  و

توان از خود پس مي). ۲۰۰۰لئوناردي و کيوس اگلو، (با پسران برجسته کرد  مقايسه
ی حاضر شناختي در بين دختران دانشجو مطالعهاستقالل جدايي روانپرسيدکه علت 

  در چيست؟ـبه صورت استقالل هيجاني از مادر و در پسران به شکل استقالل تعارضي از پ
  

  

2- Mahler 
4- Olsen 
6- Kenny & Donaldsen 
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3- Kohut 
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ا پدر بيشتر از جدايي، هسته اصلي تحول در شايد بتوان گفت در دختران، ارتباط ب
رامون ايجاد و حفظ ـدر زنان پي» خود« دهد و حسیزندگي را تشکيل م یگستره
هاي پژوهشي نشان دادند که يافته). ۱۹۸۵، ۱سوري( يابدها و روابط سازمان مينزديکي

مدار اطفهزنان در برقراري روابط شخصي مخصوصاً با اعضاي خانواده بيش از مردان ع
نقل (گيرند ها از نظر عاطفي بيشتر تحت تأثير قرار ميبراين اساس، در جدايي. هستند

از سوي ديگر، در مردان، نياز به محبت به مادر و ). ۱۳۸۵از بشارت، فرهادي و گيالني، 
هاي بين شخصي، پدر يک متغير مهمي است، اما گرايش به اثبات استقالل در موقعيت

دارد تا براي رهايي از سلطه والدين ميکند و آنها را وابر آنها تحميل مي بار سنگيني را
سوري، ( به مبارزه دشواري دست زنند و به اين طريق استقالل کنشي خود را پيدا کند

۱۹۸۵.(  
هاي پژوهش حاضر نشان داد که دانشجويان پسري که قادر به يکي ديگر از يافته

. از والدين نبودند، با پدر خود ارتباط منفي داشتند شناختي از حيث عاطفيجدايي روان
از سوي ديگر، آن دسته از پسراني که استقالل کنشي بيشتري از خود نشان دادند، اما 

ها و باورهاي متفاوت از مادر داشته باشند و از تعارضات ها و ارزشقادر نبودند نگرش
ارتباط مثبت اما با مادر و هيجاني والدين خويش رهايي يابند، اينها با پدر خود 

 اعتماد باالي همساالن برخوردار ازمنفي داشتند و در عين حال  یهمساالن رابطه
در حالي که، بيگانگي زياد نسبت به مادر و همساالن؛ داشتن ارتباط منفي . بودند

همساالن و پدر با وجود اعتماد زياد به همساالن ممکن است به استقالل تعارضي و 
به نظر . ، اما از لحاظ شناختي به مادر وابسته شود)نه پدر(ز مادر کمک کند هيجاني ا

 یرسد ترکيبي از اعتماد باال نسبت به دوستان، ارتباط مثبت با پدر و نداشتن رابطهمي
مثبت با همساالن و مادر در پسران موجب مي شود که آنها در عمل استقالل بيشتر اما 

  توازن دهد پدر و مادر در ايجاد تعادل و نتايج نشان مي. ندبا والدين خويش در تعارض باش
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 جدايـي روانشناختي. کنندشـناختي نقش مـهمي را ايفا ميبين دلبستگي و جدايـي روان
اي از دلبستگي يعني ارتباط زياد و مثبت پدر و اعتماد به دانشجويان پسر، با جنبه

براي مردان حائز اهميت است که با والدين و . شتدا معناداري یهمساالن رابطه
همساالن خود ارتباط مثبتي داشته باشند، همچنين ضروري است که استقالل خود را 

توان اشاره در تبيين اين يافته مي. طوري ابراز نمايد که در اعتماد پدر خللي ايجاد نشود
هاي شخصي خود به شوند براي کشف ارزشنمود که وقتي افراد وارد دانشگاه مي

فرزندي تغيير  -در اين دوره، روابط والد. کننددوستان متمرکز شده و به آنها اعتماد مي
تحقيقات قبلي . کندپيدا کرده و فراواني و مدت زمان تماس با والدين کاهش پيدا مي

تر از بيانگر اين است که در اواخر نوجواني، دلبستگي به همساالن ممکن است مهم
چه بسا، نوجوان براي جدايي ). ۲۰۰۰، ۱ليبل، کارلو و رافائلي(والدين باشد  دلبستگي
آميز، ممکن است به همساالن خود اعتماد پيدا کند و اعتماد خود را نسبت به موفقيت

شايد تعارض براي ايجاد هويت مستقل و موفق ضروري باشد، به . والدين کاهش دهد
زيرا تالش براي . ن بيگانگي با والدين باشدساز ارتباط مثبت و فقداشرطي که زمينه

نان اوـنوج. سني است یهحولي مهم اين دورـکاليف تـقالل از تـختاري و استـخودم
اين به معني است که براي . خواهند خود را به عنوان افراد خودگردان، تثبيت کنندمي

ترين مهم. ندگيري بيشتر به خودشان و کمتر به والدين متکي هستراهنمايي و تصميم
دهند، تغيير جهت دادن از خانواده کاري که نوجوانان براي خودگرداني بيشتر انجام مي

فرزندي هنوز هم با اهميت هستند و -با اين وجود، روابط والد. به سمت همساالن است
زيرا تکليف نوجوانان . ول شوندوکند که افراد خودمختار و مسبه نوجوانان کمک مي

  .هم بودن و استقالل را برقرار کند اي از باز والدين نيست بلکه بايد آميزهفقط جدا شدن ا

  خود یرباره روني د عال دـالگوهاي ف ته فوق بر اساس مفهومـتبيين آخر در مورد ياف
  و   ي خودـرون عال دـنظر بالبي از الگوهاي ف  هوم موردـمف. است) ۱۹۷۳، بالبي( يگران و د
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ري را به نظر ـلبستگي و جستجوگ ي از دـرون ازمان هيجاني دـتحول يک س گرانـي د
لبستگي به عنوان پايگاه ايمن براي امنيت  د  ، از اشخاص مورد ر حال رشد د  فرد.  آوردمي

گاه ساير اشخاص از  يد انستن د ر همان حال که به د د . کند ه مي شناختي استفادروان
 نوجوانان). ۱۹۹۹، ۱گروسمن(  يازدست مي هاي خويش د گاه يد ر مقايسه با د ن، دجها
با   توانندتر ميراحت اجتنابگر و وسوگرا د/ ناايمن مضطرب  نوجوانانر مقايسه با  د ايمن

ها  يگران به آن که د ؛ يا در حالي اند ها وابسته که به آن ر حالي د ،يگران صميمي شوند د
که  يا اين  که ترک شوند اين  ر مورد د ها غالباً ؛ آن کنند ، احساس آرامش مي اند وابسته

لبسته  د  افراد). ۱۳۸۱ه،  زادمنؤم(  ارند نگراني ند  ها خيلي صميمي شود شخصي با آن
هاي  روني است که نگاره که هماهنگ با اين الگوي فعال د  کنند ايمن طوري رفتار مي

ر موقع  د) يک هاي نزد ه کنندخستين و ثانوي يا ساير حمايتين ن والد(لبستگي آنان  د
  رصد د ۶۵تا  ۵۵  ود حد  اين افراد.  بود  ر کافي، پايا و اثربخش خواهند به قد  يد تهد

، ۲هانتر ر و ميکلسون و همکاران، به نقل از ماند(  هند دجمعيت کلي را تشکيل مي
و ويژگي  يگران د و د  به خود  که اعتماداست   معتقد) ۱۳۷۹(چنين، بشارت هم). ۲۰۰۱

رون رواني  به عنوان يکي از مباني د  به خود  اعتماد.  شوندايمن محسوب مي  اصلي افراد
ه با موقعيت  ر مواجهه سازند ، وي را د باشدلبستگي ايمن مي اراي سبک د ي که د فرد

نيز   به خود  مکمل اعتماد ءان جزيگران به عنو به د  فرد  اعتماد.  سازدزا، موفق مي استرس
بنابراين سازه اعتماد و ارتباط  . رساند ياري مي يگران ت د ر جلب کمک و مساعد وي را د

تي نوجوانان و جوانان ايفا ـشناخمساالن نقش مؤثري در استقالل روانـبا والدين و ه
  .کندمي

که استقالل  هاي پژوهش حاضر اين است دانشجويان دخترييکي ديگر از يافته
 نگرشي از پدر، کنشي و تعارضي از مادر داشتند و با اين وجود، به حمايت و تأييد

  مراه ـها را، اعتماد باالي پدر هی چنين استقاللهيجاني مادر نياز  مفرط داشتند، زمينه
  

  ج
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توجهي آنان فراهم همـساالن و بياعـتماد از سوي با ارتبـاط مثبت وي، تجربه عدم
 حتي. بشناسد خود را تا کندمي کمک دختر به دختر، و مادر زيرا تعارض. کندمي

 که کنندمي نگاه خود مادر به طوري رسند،نظر مي به مستقل العادهفوق که دختراني
 نيز خواهند متفاوتمي دختران حال، عين در .نگرندمي را خود محتمل یگويي آينده

 کنند،مي انتقاد وي از رفتار يا کنندمي رد را مادرشان گفتار وقتي دختران .باشند
 تفاوتش ابراز دليل به را دخترش مادر اگر. کنندمي کسب اعتماد خود حدود به نسبت
 به .آورددرمي تسليم حالت به را او يا کندمي تشديد او را خشم نمايد، تهديد يا تنبيه
 توانندمي تهديد نکنند، احساس دخترشان مخالفت به نسبت انمادر رسد اگرمي نظر
   ).۱۳۸۵و استريپ،  اسنايدرمن( بيايند کنار او هايتفاوت با

 عالوه براين، دانشجويان دختري که با استقالل تعارضي پايين از سوي مادر و
به تجر استقالل هيجاني پايين از طرف پدر مواجه بودند، اما استقالل تعارضي از پدر

توجهي شان با پدر و همساالن منفي بوده و با بينکردند، اين دسته از دانشجويان ارتباط
نتيجه مذکور به نوعي با نتايج تحقيق . رو بودندهزياد نسبت به مادر و همساالن  نيز روب

توان گفت که يـه فوق مـتبيين يافت در. ي داردـهمسوي) ۱۳۸۶(مکاران ـدادستان و ه
تواند متأثر از الگوهاي فرزندان دختر و وابستگي شديد آنان به پدر مياستقالل عدم

فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي باشد که دختران موقعيت مادر را در خانواده قدري 
هاي رسد استقالل دختران در خانوادهبه نظر مي. کنندتر از موقعيت پدر تصور ميپايين

ييد، مجاورت و حمايت هيجاني مادر أبه ت پدرساالري به صورت رهايي از نياز مفرط
در  حالي که پسران از لحاظ عاطفي به پدر و از بعد شناختي به مادر . يابدتظاهر مي

استقالل پسران در قالب آزادي از احساس مفرط گناهکاري، اضطراب، . اندبيشتر وابسته
به نقل از (ن هاي گليلگاپژوهش. شودبدگماني، رنجش و خشم نسبت به پدر آشکار مي

  پسران  ینيز نشان داد که دختران، ادراک خود را از واقعيت به شيوه) ۲۰۰۰، ۱سانتوس
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و روابط به علت تربيت سنتي، براي دختران معموالً روابط بين فردي . دهندسازمان نمي
  .زش داردبراي پسران کسب استقالل به ويژه استقالل اقتصادي ار. اجتماعي ارزش دارد

شناختي از سوي ديگر در تبيين اين نتيجه که وجود ارتباط مثبت با پدر به استقالل
. گردداز پدر، استقالل رفتاري وکنشي از مادر بدون استقالل هيجاني از او منجر مي

تحقيقات نشان دادند دانشجويان در مرحله انتقال به دانشگاه، احساسات بسيار صميمي 
چنين هم). ۱۹۹۷ ،۱هوسلي و مونتموير(دارند تا نسبت به پدر خود نسبت به مادر خود 

 نوزاد دارد، اضطرابي هايواكنش بر مستقيم تأثير مادرانه توان اظهار داشت که رفتارمي
 اضطراب .كرد با مادر جستجو وي روابط در بايد را كودك اضطراب ريشه بنابراين
 اهميت بزرگساالن اضطرابي هايلاختال رشدي، هاينظريه در كودكي دوران جدايي
 با نيست، در آن مادر كه جايي در حضور و تصور كودكان بيشتر براي. دارد بسياري
 مديريت و كنترل توانايي احساس يا كودك توانايي ولي است، همراه اضطراب از ميزاني

 يا اين توانايي رسدمي نظر به جدايي اضطراب اختالل داراي در كودك .دارد را آن
 براي دلبستگي یرابطه در هاابراز هيجان و رو، تنظيم اين از. ندارد وجود آن احساس
موقعيت  دراين كودك و مادر دلبستگي سبك ميان در اين .شودمي دشوار كودك
 هاموقعيت اين با رويارويي در هاآن یمقابله یشيوه با داريمعني یرابطه زااسترس

 كه عاطفي/ شناختي ساختارهاي(تنهاماندن  زاياسترساضطراب  با رويارويي در. دارد
 كودك فعال دروني هاي الگو )گيرند مي شكل مادر و پدر با نوزاد هايتعامل یپايه بر
  ). ۱۳۸۷نقل از ذولفقاري مطلق و همکاران، (گردد مي حاكم وي انتظارات و رفتار بر

ت آمده اهميت ارزيابي دسه هاي بنتايج راهبردي اين مطالعه اين است که يافته
. تعادل بين دلبستگي و جدايي روانشناختي در دانشجويان دانشگاه را مشخص ساخت

 هاي اعتماد بيندرماني و خانواده درماني مي تواند بر روي ارتباط، تعارض و موضوعروان
  مخـصوصاٌ مـشاوران. والدين و نـوجوانان براي پـر کردن فرايـندهاي تـفرد تمـرکز کند

  
  

  

 1- Hosley & Montemayor 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

ناسي دانشگاه تبريزفصلنامه علمي ـ پژوهشي روانش   {  
۱۳۸۹ بهار, ۱۷شماره  پنجمسال    {  

  

 

 
 

177

توانند به تسريع ارتباط مثبت بين نوجوانان و والدين در يک محيط سالمي که به مي
توانند در ارتقا همچنين مشاوران مي. ارتباط منفي با از والدين منجر نشود کمک کنند

ستگي همب و بهبود ارتباط مثبت دانشجويان با والدين به ويژه پدر و تقويت انسجام و
ها و نوجوانان خانواده و اصالح مرزهاي بين والد و فرزند در شرايط انتقالي، به خانواده

دانشجويان دانشگاه در حالت انتقال هستند و ممکن است نياز به تعادل . کمک کنند
مجدد بين دلبستگي و جدايي روانشناختي که متفاوت از دوره دبيرستان است، داشته 

شان وابسته هستند ممکن جوياني که بيش از حد به والدينهمين طور دانش. باشند
است نياز به ارتباط بيشتري داشته باشند و فرايند تفرد با والدين را طي کنند و به 

فقدان اعتماد  از طرف ديگر دانشجوياني که داراي تعارض زياد و. هويت مستقل برسند
. ها قرار گيردوران دانشگاهو ارتباط مثبت با پدر و همساالن بيشتر مورد توجه مشا

مشاوران بايد روي ارتباط تمرکز کنند و در عين اين که دانشجويان جدايي خود را 
شان ارتباط منطقي داشته باشند، تا اين که از لحاظ هايحفظ کنند بلکه با خانواده

  . هاي خود جدا باشندهيجاني از خانواده
ها، استفاده يکي از اين محدوديت هاي چندي در اين تحقيق وجود دارد؛محدوديت

. يابي به عليت باز داشتحاضر را از دست یباشد، که مطالعهاز طرح همبستگي مي
ايج اداراک ـزارهاي تحقيق بود که نتـدهي ابحدوديت، ويژگي خودگزارشـن مـدومي

هاي مورد ازهـس. دادري نشان ميـگيهاي مورد اندازهازهـنندگان را از سـکرکتـش
هاي فرهنگي فردي و خانوادگي متفاوت قرار ثير ارزشأگيري ممکن است تحت تاندازه

هاي فرهنگي متفاوتي مورد ها را در زمينهگيرند که تحقيقات بعدي بايد اين سازه
همچنين براي ارزيابي ارتباط بين دلبستگي و جدايي روانشناختي در . مطالعه قرار دهند

  . از تحقيقات طولي استفاده شودشود سنين مختلف، پيشنهاد مي
  

  ۲۴/۱۲/۸۷  :ي مقالهي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۳/۱۰/۸۸  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۲۹/۱/۸۹  :تاريخ پذيرش مقاله
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