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  :نام پدیدآور و عنوان
حصیلی با اشتیاق آوري ت هاي تحصیلی، خودکارآمدي تحصیلی و تاب ي هیجان رابطه

  فاطمه نیرومند علی بابالو/ آموزان   تحصیلی دانش

  االسالمی دکتر علی شیخ  : راهنماان استاد

  دکتر مسعود مرادي  :ان مشاوراستاد

  21/06/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  120  : اتصفحتعداد

    :نامه شماره پایان

  :چکیده

رمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی، بر پیوسـتگی  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی زوج د

داراي همسـر جانبـاز در     زنـان یافتگی زناشوئی و ابراز احساسات مثبـت در  ش پذیري، ساز و انطباق

پـس آزمـون بـا    -در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی بـه شـیوه پـیش آزمـون    . شهر خلخال بود

بستگی به عنـوان متغیـر مسـتقل بـر میـزان      تأثیر رویکرد دل.گروههاي آزمایش و کنترل،استفاده شد

پیوستگی و انطباق پذیري،سازش یافتگی زناشویی و ابراز احساسـات مثبـت بـه عنـوان متغیرهـاي      

  .وابسته مورد بررسی قرار گرفته است

جامعه ي آماري شامل زنان داراي همسر جانباز در شهر خلخال بود و نمونه آمـاري بـا توجـه بـه     

بود و آزمـودنی هـا بـه    ) نفر گروه آزمایش 15نفر گروه گواه و 15(نفر 30برروش و اهداف تحقیق با

  .روش نمونه گیري داوطلبانه انتخاب گردیدند

، )1985(پرسشنامه استانداردپیوستگی و انطباق پـذیري السـون ،پـورتنر و الوي   ابزارهاي پژوهش

ینبرگـر فـرم کوتـاه شـده     و سازش یافتگی وا) 1975(ابراز احساسات مثبت الري و فینچام وترکویتز

نتـایج نشـان داد کـه آمـوزش زوج درمـانی مبتنـی بـر نظریـه         .توسط سعیدي،قربانی وسرافراز بـود 

،بـا   (p<0/01)دلبستگی،بر پیوستگی و انطباق پذیري زنان داراي همسر جانباز تأثیر معنی داري دارد

فتگی زناشـویی تفـاوت   کنترل پس آزمون، بین گروههاي آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر سازش یا

و آموزش زوج درمـانی مبتنـی بـر نظریـه دلبسـتگی بـر ابـراز         (p<0/01)معنی داري مشاهده شد 

احساسات مثبت زنان داراي همسر جانباز،تأثیر معنی داري داشت و نتایج تحلیل کوواریـانس حـاکی   

  .(p<0/05)از اثرمعنی دار آموزش بود

تنـی بـر نظریـه دلبسـتگی بـر پیوسـتگی و انطبـاق        پس میتوان نتیجه گرفت که زوج درمـانی مب 

پذیري،سازش یافتگی زناشوئی و ابراز احساسات مثبت زنـان داراي همسـر جانبـاز تأثیرگـذار بـوده      

.است

زوج درمانی، نظریه دلبستگی، پیوستگی و انطابق پذیري، سازش یـافتگی زناشـوئی و   :هاي کلیدي واژه

  .ابراز احساسات مثبت
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                                                                                                                       مقدمھ-١-١

بهداشت عمومی جامعه  نگ همواره یکی از موضوعات جدي و مختل کنندهج

 - جانبازان به عنوان افراد بازمانده از جنگ داراي مشکالت مختلف در ابعاد روانی.است

از آنجا که تعامالت اعضاي خانواده خطی .اقتصادي و خانوادگی می باشند - اجتماعی

نیست بلکه همچون حلقه هاي زنجیر به هم وابسته اند و بر همدیگر تاثیر متقابل 

اگر . اعضاي خانواده و به خصوص همسران جانبازان متاثر از این مشکالت هستنددارند،لذا 

چه معلولین جنگ ما با معلولین جنگی دیگر کشورها از بسیاري جهات من جمله 

بودن جانبازي تفاوت دارند ولیکن  منداعتقادات مذهبی ،روحیه شهادت طلبی و ارزش

لیت را بر روي خانواده هایشان و به نباید تاثیرات ناخواسته مشکالت ناشی از معلو

نتایج .یکی از این موارد اختالالت روانی می باشد.خصوص همسر و فرزندان نادیده گرفت

مطالعات حاکی از آن است که اعضاي خانواده بیمار روانی به طور معنی داري استرس 

انواده همچنین تامین مراقبت مزمن توسط اعضاي خ.ناشی از زندگی با بیمار را دارند

دگی منجر به احساس فشار یا سختی مراقبین شده که خود باعث کاهش کیفیت زن

  .)1382:دژکام(اعضاي خانواده می گردد

فشارتحت .استزنانبر عهدهمحورينقشعمدتاًشهدا،وجانبازانيخانوادهدر

ايفضورفاهسالمتی،سایرین،ازبیشدارد،نقش محوريکهخانوادهازعضويبودن

ومشکالت جسمیباآمدنکنارجانباز،يخانوادهدر .سازد میمتأثرراتربیتی خانواده

ازپساسترساختاللدچارجانبازیاباالست وآسیبدرصدکهزمانیویژهبهجانبازروانی

شمارتوانند درمیروانیبهداشتنظرازبنابراین .اوستهمسريبر عهدهاست،سانحه

ظاهراًکهسازندمینشانخاطردژکام .آیندحساببهجامعهخطرمعرضردهايگروه

جنگازناشیفشارهاي روانیسبببهخانواده،بهرزمندگانبازگشتواتمام جنگازپس

بهخانواده،رويبرجنگنامطلوبافراد، تأثیراتروانیوضعیتبرآنتخریبیاثرو

  ).1383دژکام،(یابدمیادامههمچنانهمسران رزمندگانخصوص

جسمانیوشناختیرفتاري،اختالالتازروانیجانبازان بدلیل مشکالت جسمانی و یا

آمیزموفقیتزندگیوسازگاريدلیل برايهمینبهوبرندمیرنجمدتطوالنیشدید و

جملهازجانبازگمان همسربی .دارنددایمیهايمراقبتوکمکبهنیازاجتماعدر
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شناختی ارتباط بیشتري با وعاطفیو به لحاظ استفرداینبهاطرافیانترینکنزدی

متحملراهاو ناراحتیمشکالتترینبیشرودمیانتظاربه همین دلیلوداشتهجانباز

سازش یافتگی زناشوئی و ابراز  -پذیرياقبپیوستگی و انطو در صورتی که از نظر  شود

  .زندگی زناشوئی دچار بحران می گردددچار اختالل گردد  احساسات

در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق پرداخته شده و اهمیت و  ضرورت انجام 

هاي تحقیق که در راستاي هم سپس در ادامه، اهداف و فرضیه. تحقیق تشریح شده است

 هر یک از اصطالحات مطرح شده به صورت مفهومی و عملیاتی. اندباشد، تدوین شدهمی

  .تعریف شده و در آخر فصل پیشینه تجربی تحقیقات داخلی و خارجی بیان شده است

  بیان مساله - 1-2

عاطفی با افراد نزدیک زندگی چون والدین،  ي صمیمانه و دلبستگیرابطه داشتن

تالش درجهت جستجو و حفظ . ترین نیازهاي بشري استهمسر و فرزندان یکی از مهم

گی یک اصل انگیزشی بوده و در تمام طول زندگی با فرد همراه رابطه با افراد مهم زند

لذا یکی از عوامل بسیار مهم در پایه ریزي  روابط سالم جهت گیري ). 1،1982بالبی(است

دلبستگی را بر ) 1990(2دلبستگی افراد است و با توجه به نظریه دلبستگی، بارسولومو

افراد با دلبستگی . مفهوم سازي کرد مبناي دو بعد اصلی و زیربنایی اضطراب و اجتناب

  ).3،2000کالینز و فینی(ایمن در روابط نزدیک و صمیمانه احساس راحتی می کنند

برقراريظرفیتکهنگرداجتماعی میموجوديعنوانبهراانساندلبستگی،ينظریه

به کودك-والدرابطه يدردلبستگیکهاستمعتقدبالبی .داردرانهاانساسایرباارتباط

دررفتاروهاهیجانبر شناخت،تواند میویابدمیانتقال  بزرگسالیدرعاشقانهيرابطه

بعدي خطرهايو  آسیبموجبدلبستگیيرابطهدرهرگونه خلل .بگذاردتاثیرزندگی

روابطدرنظام دلبستگیيهستهعنوانبهتوانمیراامنیتاساس،اینبر .شودمی

احساساوبهنسبتکهپذیردمیفردي صورتباامنيرابطهیک.نمودتوصیف

ي  اولیهشکلهمسروگیرد میشکلهمسربابیشترامناین ارتباط .بشوددلبستگی

میکنندایمنیاحساسکهافرادي .استآرامشاحساسوامنیتي عمدهمنبعودلبستگی

مثبتیاحساسوداشتهريتپیوستهوترمنسجمتر،دلبستگی روشنخودهمسربه

                                               
1. Boolby
2. Barcelomo
3. Collins and Finney
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 .هستندمتعهدتربه یکدیگرنسبتدارندایمندلبستگیکهزوجینی .دارندخودنسبت به

تداومسببامراینومیکنندرضایتبیشتر احساسخودفرديبینيرابطهازهاآن

بنابراین توانایی پیوستگی و انطباق با همسر و ). 1982بالبی،(میگرددآنهابینرابطه

داشتن یک دلبستگی ایمن مچنین سازش یافتگی زناشوئی و ابراز احساسات مستلزم ه

  . است

اگرچه هر رابطه عاشقانه اي یک رابطه همراه با دلبستگی نیست ولی بیشتر روابط 

ویژگی این رابطه این است که نسبتاً طوالنی مدت . زناشوئی یک رابطه دلبستگی هستند

در مقایسه با سایر روابط . یکی به همسر وجود دارداست و در ان تمایل به حفظ  نزد

عاطفی در یک رابطه دلبستگی فرد خواهان نزدیک شدن به همسر به عنوان منبع 

دلبستگی است که در صورت دستیابی به آن احساس آرامش و امنیت را تجربه خواهد 

انی با درمهدف اصلی خانواده). 2،2001به نقل از الکساندروف 1989، 1اینسورت(کرد

در خانواده است  افرادگاه ایمن براي پایگاه و تکیهرویکرد دلبستگی درمانی، ایجاد یک 

توانند براي یکدیگر وقتی که به خانواده آموزش دهند که چطور می). 3،1990بینق هال(

توانند براي رفع مسایل و مشکالت گاه ایمنی به وجود بیاورند، خود این خانواده میتکیه

بینق (ها استفاده نمایند در طول جلسات درمان و پس از آن از این روشخانواده 

رود دلبستگی در درمان مشکالت با استناد به شواهد تحقیقاتی، انتظار می). 1995هال،

آگروال و (خلقی و رفتاري که ریشه در مشکالت دلبستگی دارند، موثر واقع گردد 

  ).4،2004همکاران

 آنهافهم  جانبازان نسبت به آنها بیشر شود به تناسب هرچقدر میزان دلبستگی همسر

سازش، انطباق و و ابراز احساسات انها نسبت به  را از وقایع ارتباطی روزانه مثل رابطه

ساختار خانواده در ایجاد و الزم به ذکر است که . همسر جانباز خود بیشتر می گردد

هاي امن عاطفی هستند،  یطکنندة مح پرورش پیوستگی خانوادگی و متعاقب آن ایجاد

هاي دلبستگی، شیوة تمایل افراد به برقراري نوعی رابطه نزدیک با افرادي معین و  سبک

  ).1989،اینزورث(تر استیت بیشداشتن احساس امن

                                               
1. Insort
2. Alexandrov
3. Inside Hall
4. Aguroul et al
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زوج درمانی مبتنی عبارت است تحقیق حاضر  پرسش اصلیبا عنایت به مطالب فوق 

پذیري، سازش یافتگی زناشوئی و ابراز بر نظریه دلبستگی، بر پیوستگی و انطابق 

  چه تاثیري دارد؟داراي همسر جانباز  زناناحساسات مثبت در 

  مساله و ضرورت اهمیت- 1-3

محسوبمهمیبخشدر روابط زناشوئی 3و ابراز احساسات 2، سازش یافتگی1پیوستگی

یسد در این خصوص می نو) 1383، به نقل از معتمدین،1974(4طوریکه وینچ. گرددمی

و نارضایتیاستشخصیکاجتماعیوعاطفیزندگیمرکزيکه ارتباط همسر جنبه

سایروهابچهبارضایتمندانهروابطبرقراريبرايشوهروزنتواناییبهتواندمیزناشویی

  .برساندخانواده آسیبازخارجاشخاص

رنج می  همسران جانبازان، از مشکالت روانی مطالعات نشان می دهد کهنتایج 

اجتماعی همسران جانبازان را –اگر به این قضیه مشکالت اقتصادي )  1384رادفر ،(برند

از دست دادن شغل همسر، نداشتن درآمد و از  از اضافه کنیم مشکالتی که می تواند ناشی

ي مهم و زنگ صورت این مشکالت می توانند تهدیددر آن .کار افتادگی شوهر باشد

د خانواده محسوب شوند چرا که می تواند بر رضایت زناشوئی تاثیر خطري براي بنیان نها

آنهاخانوادهبرايرابسیاريهايجنگ، نگرانیازعوارض ناشی.شگرفی داشته باشند

مسیرطبیعیدر دارزمدت می تواند در آثاراینکهآورد میبوجودهمسر آنانبویژه

از). 1390تبار، هادي(نمایدایجادل ختالآنان اخانوادهوجانباززندگیکیفیتوسالمت

وابستههمبهزنجیرهايهمچون حلقهبلکهنیستخطیخانوادهاعضايکه تعامالتآنجا

اعضايلذا )1380نیا،یمینیزا نقلبه،1376تبریزي،(داردتاثیر متقابلیکدیگربروبوده

و استمواجهايویژهفشارزاي عواملباکههمسر ويخصوصبهوجانبازخانواده

زندگی. نیستمستثنیقاعدهاز اینباشد،میمختلفیهاينقشایفايبهمجبورهمزمان

برايروحی نامطلوبیعوارضتواندمیاوظاهريهايناتوانیبه  دلیلمعلولفردیکبا

روانیوجسمیاز مشکالتناشیناخواستهاثراتنبایدلکن گذاردبرجاياوخانوادهوفرد

لذا ) 1388وفایی،(گرفتنادیدهراآنانهمسرانخصوصآنان بهخانوادهرويبرجانبازان

نتایج این پژوهش می تواند دور نماي از مشکالت و مسائل همسران جانبازان را ارئه نماید 

                                               
1. Continuity
2. Compromise
3. show emotions
4. Winch
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در این زمینه ،برنامه ریزي هاي  تا بتواند قبل از بوجود آمدن آسیب هاي جدي و حاد

این مطالعه یکی از دغدغه هاي بنیاد شهید و امور ایثار گران می باشد .ل آوردالزم را بعم

  .ارائه نمایدزمینه و امید است بتواند راهکارهاي مفیدي در 

  اهداف تحقیق- 1-4

  هدف اصلی-1- 1-4

 ستگی، بر پیوستگی و انطابق پذیري،بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلب

  .و ابراز احساسات مثبت در زنان داراي همسران جانباز سازش یافتگی زناشوئی

  اهداف جزئی-2- 1-4

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی، بر پیوستگی و انطابق پذیري  بررسی

.زنان داراي همسران جانباز 

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی، بر سازش یافتگی زناشوئی  بررسی

.سران جانباززنان داراي هم

ابراز احساسات زنان داراي  براثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی، بررسی

.همسران جانباز 

  هاي تحقیق فرضیه - 1-5

  :فرضیه اصلی

سازش یافتگی  ستگی، بر پیوستگی و انطابق پذیري،زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلب

  .همسران جانباز تاثیر  دارد زناشوئی و ابراز احساسات مثبت در زنان داراي

  :فرضیه هاي فرعی

آموزش زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی، بر پیوستگی و انطابق پذیري زنان 

.داردجانباز تاثیر  داراي همسران

آموزش زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی، بر سازش یافتگی زناشوئی زنان داراي 

.داردجانباز تاثیر همسران

ابراز احساسات زنان داراي همسران  برج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی،آموزش زو

  .جانباز تاثیر دارد
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  تعاریف  - 1-6

  تعاریف مفهومی 1- 1-6

  :مثبت ابراز احساسات

 به هرگونه اظهارات ، گفته ها ، حرکات ، اعمال ورفتارهاي آشکار که زن وشوهر به 

بروز می دهند ، مانند تعریف وتمجید از  به طرف مقابل منظور نشان دادن احساسات خود

 1379طیب زاده ،. (اطالق می شود... ویژگیهاي همسر ، لبخند زدن به او ، هدیه دادن و

  ).1382، به نقل از نورالهی 

  :سازش یافتگی

مشکل ساز میان همسري، سطح تنش بین  يفرآیندي است که باعث کاهش تفاوت ها

  ).1،1974کول و اسپینر(ت زوجی را افزایش می دهدفردي شده و رضایت زناشوئی و وحد

  :پذیري  انطباقو پیوستگی 

عبارت است از استقالل و جدایی و مرزهاي مشخص بین افراد در عین روابط صمیمی 

  ).1992السون، بل و پورتنر،(و عاطفی بین آنها

  تعاریف عملیاتی -2- 1-6

  :مثبتابراز  احساسات 

ابراز احساسات لیسؤا 17ودنی ها از پاسخ به پرسشنامهعبارت است از نمره اي که آزم

کسب  )1975(و هیالري ترکویتزالري، فرانسیس فینچام. دانیل.کیمثبت زوجین 

  .اند کرده

  :(FACES-3)پذیري   انطباقو پیوستگی 

» پیوستگی «لیسؤا 20عبارت است از نمره اي که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه

  .اند کسب کرده) 1985( السون ،جویس پورتنر،یوآوالوي.دیوید اچ»  پذیري  انطباق« و 

  :سازش یافتگی

واینبرگرسازش یافتگیعبارت است از نمره اي که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه

.ندا دهبدست آور) 1395(قربانی،سرافرازتوسط سعیدي و ه فرم کوتاه شد(

                                               
1. Cole and Spinner
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  تحقیقو پیشینهمبانی -2

  مقدمه - 2-1

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بـر نظریـه دلبسـتگی، بـر     بخش شامل  چهاراین فصل در 

بـوده کـه بـه    مثبـت  پیوستگی و انطابق پذیري، سازش یافتگی زناشوئی و ابراز احساسات

رچوب تئوریک و هر کدام از متغیرهاي تحقیق پرداخته شده و در ادامـه چـا  تشریح مبانی 

الزم به ذکر است که هر موضـوع و مقولـه   . بحث شده است نظري و مدل مفهومی تحقیق 

موجـود در آن  اي که مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد، نیازمند آن اسـت کـه مفـاهیم    

موضـوع  . ز موضوع مورد بررسی بدست آوردتا بتوان درك صحیحی  ا مورد توجه قرار گیرد

حاضر نیز مستثنی از این امر نبوده و الزم است مباحـث کلـی و نظـري موجـود در آن بـه      

  .بحث گذاشته شود

  خانواده جانباز- 2-2

سالمت برآنهاروانوجسمسالمتودهندمیتشکیلراخانوادهاصلیرکنزنان

در موقعیتهاانسانهمۀ .داردمستقیماثرنهاآفرزندانتربیتوخانوادهروانوجسم

رفتار انسان،دراساسیعامل .دهندمینشانخودازمتفاوتیرفتارهايمختلف،هاي

یاو تأمیناستاساسیاحتیاجاتکند،میانگیزشایجادانساندرآنچهواستانگیزه

این .داردتأثیر فراواندافراروانیوبدنیبهداشتدرانساناساسیاحتیاجاتتأمینعدم

بهشرایطومواقعاي ازپارهدرشانزندگیمسائلازخویشهايروایتقالبدرنیززنان

بهمیلومستمر، انزواطلبیهاينگرانیواضطراباسترس،افسردگی،نظیرمشکالتی

ويناامیدتحمل،صبر وپیمانۀشدنلبریزهمسر،بدبینیوشکبامواجههگیري،گوشه

است،کردهمواجههاییبا آسیبراآنهاگاهیکههمسره آزاردهندرفتارهايازشکایت

عواملباسویکازکهاستآنازعنصريوانسانیروابطازجزئیخانواده. اندکردهاشاره

نیزخوددیگرسويازوداردرابطهتاریخوطبیعتجامعه،مانندخودبه محیطوابسته
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فرزند، ومادرفرزند،وپدرشوهر،وزنروابطکهمیشودسیستمهاییخردهشامل انواع

خانواده یککلدیگرعبارتبه .گیرنددربرمیراخانوادهیکروابطدیگروهمبافرزندان

یک مشکلبروزکهشودمیگرفتهنظردرفردیکبدنمانندکهاستارگانیکواحد

شناختهکلی خانوادهکارکرددراختاللازعالمتییانشانهآناعضايازهریکدرخاص

روابطحوزةمهم درتحوالتیمنبعفاجعهیابحرانهراجتماعی،علومدر .شدخواهد

از .شودمیاجتماعی قلمدادرفتارالگوهايوفرهنگاجتماعی،انتظاموقواعداجتماعی،

وعاديروالوکندد  میایجااختاللاجتماعیساختونظامدرفاجعههرمنظراین

زاده و یحیی  معصوم(کندمختل میرا)جامعهخانواده،فرد،(سیستمکارکردهايمنظم

  ).1395زاده،

حیات اجتماعیبرتريطوالنیوتربادوامتاثیردارايبرخیاجتماعیهايپدیدهمیان

ترکوتاه زمانیدرمختلفدالیلبهنیزبعضیوهستندآنمردمانذهنیتوجامعهیک

لحاظ گسترةبههاجنگشاید .دهندمیدیگرتجاربیبهراخودجايوشدهفراموش

حجمو نیزدارندمردمانخانوادگیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،زندگیبرکهتأثیراتی

وها باشندپدیدهترینپردوامجزءآورند،میدنبالبهکهاجتماعیتغییراتازانبوهی

واثراتجنگ .کنندمیتجربهراآنکهبگذارندباقیکسانیذهندرراارياستوخاطرات

گستردگیمیزانشدت وجنگ،زمانمدتبهتوجهبااثراتاینکهداردمتفاتیپیامدهاي

ازناشیعوارض اجتماعیوروانیوجسمیهايمعلولیت .داردمتعدديهايجلوهآن

بازماندگاندرآنبعد ازهايسالوجنگهايحنهصدرکهاستهاییجلوهازیکیآنها،

وجنگازناشیهاياسترس .استبودهمشهودگستردهشکلیبهآنها،اطرافیانوجنگ

باوجنگپایانازپسبر خانواده،جنگنامطلوبتأثیراتوافرادروانبرآنمخرّباثر

وجانبازفردروانیوجسمیمشکالت .داردادامههمچنانخانواده،بهرزمندگانبرگشت

در .استپدیدهاینتبعاتجمله ناگوارترینازآنانهايهخانوادبرآنغیرمستقیماثرات

شرایطداشتنباکهچرااست؛اي برخوردارویژهموقعیتازرزمنده،همسرمیان،این

وجسمیيهامعلولیتازناشیعوارضخاصی درگیرطوربهجامعه،افراددیگربهمشابه

وعاطفیزندگیاصلیعنصرهمسر،باروابطبدیهی است .استجانبازدرجاماندهبهروانی

تجارباما .استبرخوردارايویژهاهمیتازدیگر روابطمیاندرواستفرداجتماعی

جانبازانخانوادةکهدادهنشان) 1989(مطالعات کافالن و پارکینجملهاززیاديبالینی

سانحه هستند  ازازپساسترساختاللبهمبتالکهجنگازازگشتگانبهمسران خصوصاً
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درماندگی پایین،نفسعزتازخودبیگانگی،تنهایی،انزوا،احساسمانندمشکالت روانی

  ).1،2013مارما(برندمیرنجروانیمشکالتدیگروافسردگی

وجودبهخانوادهدررایمشکالتمواردازبرخیدرجانبازاندیدگیبطوریکه  آسیب 

کلیطبقۀچهارذیلراجانبازانهمسرانخانوادگیمشکالتبهتر،دركبرايآورد کهمی

حوزةمشکالتبهاولدستۀ .اندکردهبنديدستههریکبهمرتبطهايبا مقولهو

 ،)جنسیارتباط  عاطفیارتباطشامل(یکدیگربازوجینارتباطنظیرفرديارتباطات میان

زوجین، خانوادةباارتباطشامل(دیگرانباخانوادهارتباطوفرزندانباوالدینارتباط

اعظمبخش  .استشدهدادهاختصاصخانوادهدر)دوستانوآشنایانفامیل،باارتباط

کیانازمراقبتمنابع انسانی،تداومنگهداري،زمینۀدرجانبازانهمسرانکههاییفعالیت

به .استهمسرشانبدون مشارکتوتنهاییبهدهند،میانجاممنزلاموریۀکلوخانواده

واعصابمشکالتوجسمیوضعیتدلیلزنان بهازبرخی،اتگزارشطبقدیگر،عبارت

وهمسرازنگهداريوداريخانهمنزل،امورانجام تماممسئولیتناگزیرهمسرشان،روان

دلیلبهآندنبالبهومجروحیتازپسجانبازانزاايعده.دارندبرعهدهرافرزندان

جسمیوضعیتحاضرحالدر ...ومالیشغلی،اجتماعی،متعدد خانوادگی،عواملدخالت

کاراییکاهشمیزانکهاندکردهپیداخودمجروحیتآغازبهنسبتبسیار بدتريروانیو

نظیرمسائلیجانبازانانهمسرراستاهمیندر .استساختهشدیدترمراتبرا بهآنها

رسمی، هايحمایتازنشدنبرخوردارنتیجهدروهمسرجانبازيدرصدتعیین نشدن

و بنیادطرفازهزینهاینبازگشتزمانبودنطوالنیدرمانی،بااليهايهزینه

زاده و یحیی  معصوم(اندکردهمطرحخویشوگوهايگفتدررااقتصاديهاينابرخورداري

  ).1395زاده،

  احساس پیوستگی - 2-3

یکی از متغیرهاي شخصیتی که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاري از محققان قرار 

  ). 1996، 4؛ آنتونوسکی1993، 3سالیوان(است،  2گرفته است، احساس پیوستگی

براي نشان دادن ) 1993( احساس پیوستگی سازه اي است که توسط آنتونوسکی 

برابر فشارزاهاي زندگی بیان شده است که جهت گیري کلی فرد و مقابله موفقیت آمیز در 

                                               
1. Marma
2. sense of coherence
3. Sullivan
4.  Antonovosky
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. احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیاي پیرامون وي نشان می دهد

احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی 

به بیان ساده تر، . پذیرتر درك نمایدسازمان یافته تر، قابل پیش بینی تر و توضیح 

احساس پیوستگی به ادارك و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی براي او قابل درك، 

کنترل پذیر و پر معنی است و احساس پیوستگی یک ویژگی شخصیتی است و کسی که 

  :این احساس را داشته باشد

اخته شده اند را قابل محرك هاي درونی و محیط بیرونی که در طول زندگی س - 1

  .می داندپیش بینی  و توضیح

  .معتقد است منابعی براي روبرو شدن با مطالبه هاي محرك ها وجود دارد - 2

این مطالبه ها، چالش هایی هستند که ارزش سرمایه گذاري و مبارزه دارند و بر  - 3

یده همین اساس آنتونوسکی احساس پیوستگی را هسته اصلی پردازش اطالعات پیچ

  .توسط انسان می داند که تعارضات را حل کرده و استرس را قابل تحمل می کند

تونوسکی، آن( احساس پیوستگی، احساس قابل اعتماد، پویا، با ثبات و نافذ است 

  )12005ین؛ به نقل از ساووالن1987

آنتونوسکی احساس پیوستگی را به عنوان جهت گیري نافذ در نظر می گیرد که منجر 

شکل گیري باورهایی می شود مانند این که محرك هاي درونی و بیرونی که در مسیر به 

فرد از منابع و توانایی هایی . زندگی قرار دارند، قابل پیش بینی و توضیح پذیر هستند

براي مواجهه با مجموعه اي از این محرك ها برخوردار است که احساس ارزشمندي 

به نقل از واستناماکی،  1987آنتونوسکی، (ل می آورد مواجهه با این محرك ها را به دنبا

آنتونسکی همچنین معتقد است که احساس پیوستگی باعث ایجاد منبع مقاومت ). 2009

بدین صورت که، . تعمیم یافته اي می شود که اثرات استرس بر سالمتی را تعدیل می کند

اختیار فرد قرار می دهد و روشهاي سودمند و مفیدي از برخورد با عوامل استرس زا را در 

از این رو، فرد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس هاي زندگی مقاومت بیشتري از 

  ).1387از زهراکار،  ،به نقل 1998، 2بارتلت(خود نشان دهد 

احساس پیوستگی توانایی انتخاب یک راهبرد مقابله اي مناسب را براي مواجهه با 

زیرا ). 2009،  3توماسون( کند جود در زندگی مهیا میمحرك هاي استرس زاي مو

                                               
1. Savoluinen
2. Bartlet
3. Tomotsune
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انتخاب یک راهبرد مناسب براي مقابله استرس زاها بستگی به نوع نگرش و سازه هاي 

یت استرس زا کارآمد راهبرد مقابله اي متناسب با موقع چنانچه استفاده. شخصیتی دارد

یافته هاي بسیاري از . دنباشد، می تواند منجر به برخی از مشکالت روانشناختی شو

،  1کانتین( پژوهشها رابطه احساس پیوستگی و سالمت روان را مورد تایید قرار دادند 

اما در خصوص رابطه احساس پیوستگی ). 2001،  3؛ سامنین2006،  2، فلسنبرگ2008

و راهبردهاي مقابله اي مسأله مدار رابطه مثبت و بین احساس پیوستگی و راهبرد مقابله 

  ).2010توماسون ، ( هیجان مدار رابطه منفی بدست آوردند  اي

احساس پیوستگی به انتخاب راهبرد مقابله اي که براي فرد کارآمدتر باشد، منجر می 

همچنین افرادي که احساس پیوستگی قوي دارند در استرس هاي روزمره و . شود

جزیی از زندگی و طبیعی شرایطی که براي اغلب افراد استرس زا تلقی می شود براي آنها 

آنها باور دارند، هر آنچه براي مقابله با . است و بستري براي یادگیري را فراهم می کند

نابراین سعی می کنند از موانع و شرایط موجود الزم است در وجودشان نهفته است، ب

فلنسبورگ و ). 1996آنتونوسکی، (یت ها براي رشد خود استفاده کنند تمام موقع

ن معتقدند مفهوم احساس پیوستگی در سالهاي اخیر به درك بهتر ما از عناصر همکارا

اجتماعی مؤثر بر سالمت و بیماري کمک کرده است مفهوم احساس پیوستگی در سالهاي 

. اخیر توجه فزاینده اي را به عنوان یک مدل سالمتی زا به خود جلب کرده است

طی بین احساس پیوستگی مفهوم سازي آنتونوسکی تاکید داشته است که یک حلقه ارتبا

شده توسط او و سالمت جسمی وجود دارد و احساس پیوستگی یک تجربه درونی است 

که به صورت تدریجی در طول جوانی رشد می کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتاً 

و همکاران در یک مطالعه زمینه یابی آثار احساس پیوستگی را  4توگاري. پایدار می رسد

شاخصهاي مورد نظر در بهزیستی عبارت از . ر بهزیستی دانشجویان ژاپنی پیگیري کردندب

  .وضعیت جسمی خوب، بهزیستی روان شناختی و حل موفقیت آمیز مسائل رشدي بود

پایه و نیز نمره بعدي آنها در  تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، افرادي که نمره

باالیی پیش بینی کننده بهزیستی جسمی و روانی  انجام باال بوده نمراتشان در حد حین

. تنی ارتباط دارد –نمرات پایین در احساس پیوستگی با شیوع باال در شکایات روان . است

                                               
1.  konttinen
2.  Flensborg
3. Suominen
4. Togari
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و خط پیشرفت عالئم روان تنی در پسران نوجوانی که نمرات پایین در احساس پیوستگی 

نمرات باالیی به دست مرتبه بیشتر از پسرانی است که در احساس پیوستگی  15دارند 

و همکاران در مطالعه مقطعی نشان دادند که آزمون  1فلنسبورگ، مادسن. می آورند

احساس پیوستگی، با سه نوع نمره سالمت بهزیستی جسمانی، عالئم جسمی و خود 

  .ارزیابی سالمت روانی شناختی رابطه مثبت دارد

  مولفه هاي احساس پیوستگی -1- 2-3

و  3، توانایی مدیریت2زه شخصیتی با سه مؤلفه درك پذیرياحساس پیوستگی یک سا

در درك پذیري به احساس پیوستگی اشاره می شود که در آن فرد . می باشد 4معناداري

معتقد است هیچ چیز منفی یا حیرت آوري اتفاق نیفتاده و زندگی می تواند خوب و 

احساس دارا بودن منابع مؤلفه توانایی مدیریت، . معقوالنه و مطابق انتظارش پیش رود

مورد نیاز براي حل مشکل و مبارزه با استرس ها را منعکس می کند و در نهایت، احساس 

انسته و تا چه اندازه این معناداري متضمن این است که چقدر فرد زندگی را با ارزش د

آنتونوسکی، ( ه تنها به لحاظ شناختی بلکه به طور هیجانی به همراه دارد حس را ن

  ).2009، 5به نقل از واستاماکی 1987؛ آنتونوسکی، 1996

یک سري از مصاحبه هاي دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد ) 1987(آنتونوسکی 

آغاز کرد که داراي یک چیز مشترك بودند همه آنها شوکهاي عاطفی عمده اي را تجربه 

، تحلیل و آنالیز این ده اندبسیار خوب بر آن غلبه کر کرده بودند و گزارش کرده بودند که

پروتکلها منجر به جداسازي آنها در دو گروه به ترتیب احساس پیوستگی خوب و ضعیف 

سپس در جستجوي موضوعات مشترك هر دو گروه بود و به ) 1987(آنتونوسکی . شد

طور دایمی قادر به تشخیص سه موضوع اصلی و مرکزي بود که به عنوان بخش هاي 

یت مدیریت و هدفمند بودن ساس پیوستگی و قابلیت درك و فهم؛ قابلاصلی و مرکزي اح

  .مطرح می شدند

  

                                               
1. Flensborg , Madsen
2.  Compkehensibility
3.  mmanayeability
4.  meaningfulness
5. Vastamaki
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  قابلیت درك فهم  -2- 2-3

قابلیت درك و فهم به حدودي اشاره می کند که فرد محرکهاي درونی و بیرونی را 

به بیان ساده تر، احساس . معقول تر و قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درك نماید

ه ادارك و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی براي او قابل درك، کنترل پیوستگی ب

فردي که به خوبی حس قابلیت درك و فهم در او پرورش یافته . پذیرتر و پر معنی است

است رویدادها را به گونه اي برداشت می کند که در آینده قابل تفسیر و پیش بینی یا به 

ن دهی و توضیح پذیر می داند حتی هنگامی که آنها عنوان رویدادي داراي نظم و سازما

به عبارت دیگر فرد با حس قوي قابلیت ). 1987آنتونوسکی، (غیر قابل پیش بینی هستند 

جهان اطراف خود را منطقی و معقول سازد و و فهم قادر است تا رویدادهاي  درك

می کند و فردي با  بنابراین بهتر با چالشهاي پیش رویش مواجه می شود و بر آنها غلبه

حس ضعیف قابلیت درك و فهم چیزها را به عنوان ضربه گیرهایی از یک رویداد زندگی 

چالشها در زندگی خود مستأصل به رویداد دیگر خواهد دید و در تالش براي ادغام کردن 

ضرورتاً قابلیت درك و فهم این سوال ). 1987آنتونوسکی، (خواهد شد و از پا خواهد افتاد

فردي با احساس پیوستگی باال قادر خواهد . بررسی می کند که چرا این اتفاق افتاد؟را 

از طرف دیگر فردي با احساس پیوستگی . بود تا توضیح قابل درك از رویدادها را ارایه کند

  .ضعیف قادر خواهد بود رویدادها را ساختاري قابل درك و فهم دریافت کند

  قابلیت مدیریت  -3- 2-3

حدودي را تعریف می کند که فرد در می یابد منابع در معرض و  دومین بخش

هاي فراوان او را دسترس فرد براي برآورده کردن تقاضاها و نیازهایی که به وسیله محرك

اصطالح در معرض و در ). 1987آنتونوسکی، (احاطه می کنند کافی و مناسب هستند 

و منابع ) یعنی تحت کنترل فرد(دسترس فرد ممکن است به هر دو منابع قابل کنترل 

اشاره داشته باشد که فرد احساس کند می تواند ) تحت کنترل دیگران(غیر قابل کنترل 

  ).1987آنتونوسکی،  ) (به آنها متکی باشد(روي آنها حساب کند 

است از به عبارت دیگر فردي با حس باالي قابلیت مدیریت احساس خواهد کرد قادر 

ا تجربه را مدیریت و کنترل کند و اگر رویدادي مغرضانه و ناروا داد یعهده آن برآید  و روی

این جنبه از احساس  بنابراین،. هد داشتیا غیر قابل مهار باشد چنین حسی نخوا

پیوستگی این سوال را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه می توانم مدیریت کنم؟ 

بداند چگونه از عهده رویداد یا تجربه فردي با حس باالي قابلیت مدیریت قادر خواهد بود 
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فرد با حس پایین قابلیت مدیریت ممکن . اي از طریق استفاده از منابع در دسترس برآید

است نداند چگونه با استفاده از منابع در دسترس از عهده آنها برآیند یا به طور متناوب 

  .منابع نداشته باشند» چگونگی«براي 

  هدفمند بودن -4- 2-3

این بخش را به عنوان ارایه عامل انگیزشی یا عامل غیر شناختی ) 1987(سکی آنتونو

بنابراین افرادي با احساس پیوستگی باال از حوزه هایی در زندگی خود صحبت . می بیند

خواهند کرد که براي آنها مهم بودند و هم از لحاظ احساسی و هم در شیوه شناختی براي 

ادي با احساس پیوستگی ضعیف نشان خواهند داد که افر. ندآنها معقول و منطقی بود

بنابراین، همینطور . هیچ چیز در زندگی آنها مهم و معقول و منطقی نمی باشد

» معنی و مقصود این چیست؟« سوال را مورد بررسی قرار می دهد کههدفمندبودن این 

و قابل در نتیجه حدودي است که فرد احساس می کند زندگی از لحاظ احساسی معقول 

درك است و مشکالت و نیازها و درخواستهایی که زندگی به آنها تحمیل می کنند، ارزش 

بنابراین چالشهاي زندگی به جاي . صرف انرژي، مسئولیت پذیري و تعهد و اشتغال دارند

اینکه باري بر دوش فرد باشند خوشایند هستند که فرد ترجیح می دهد بیشتر با آنها 

ت دیگر فردي با حس باالي هدفمندي مشتاق خواهد بود با چالشها به عبار. مواجه شود

دست و پنجه نرم کند و در رویدادها با تجربیات در جستجوي معنی و هدف است و براي 

  ).1987آنتونوسکی (تسلط بر آنها با متانت و بزرگ منشی بهترین کار را انجام خواهد داد

رح کرده است که احساس پیوستگی مط)2001(1، به نقل از تورشیم1987آنتونوسکی

  .ممکن است استرس و سالمت را به سه روش زیر تحت تاثیر قرار دهد

تحت تاثیر  قرار می دهد خواه اینکه محرك به عنوان  حدودي را احساس پیوستگی - 1

  .یک عامل استرس زا به اثبات برسد یا خیر

ل استرس زا منجر به احساس پیوستگی حدودي را تحت تاثیر قرار می دهد که عام - 2

  .تنش می شود یا نمی شود

احساس پیوستگی حدودي را تحت تاثیر قرار می دهد که تنش موجب پیامدهاي  - 3

  .معکوس سالمت می شود

                                               
1. Torshim



  

18  ....بر پیوستگی و انطباق پذیري، سازشربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی، بررسی اث

نشان داد که احساس پیوستگی باال ممکن است مانع از تنشهاي ) 1987( آنتونوسکی

بر این نکته . تی شوندمرتبط با استرس از پیشرفت به سمت مشکالت جسمانی و سالم

تاکید می شود که احساس پیوستگی یک سبک خاص مسلط شدن نیست و همچنین 

مطرح کرده که افراد با احساس پیوستگی باال احتماالً استراتژي تسلط را بیشتر انتخاب 

  .می کنند که براي پرداختن و مواجهه با عوامل استرس زا موثر است

استفاده از استراتژي هاي متمرکز بر روي مسئله  افراد با احساس پیوستگی باال با

تمایل دارند در انتخاب استراتژي هاي خود انعطاف پذیر و در استفاده از بازخورد براي 

هدایت کردن مجدد و تالشها مسلط و ماهر باشند در نتیجه افراد با احساس پیوستگی 

کنند و به تنشهاي مربوط باال به طور کلی با احتمال بیشتري منشا استرس را برطرف می 

در طی زمان افراد با احساس پیوستگی قوي دوره هاي کوتاهتر تنشهاي . پایان می دهند

مضر را نسبت به افراد با احساس پیوستگی ضعیف تجربه خواهند کرد که نمایانگر اثر 

آنتونوسکی به نقل از تورشیم (عمده میان سطح احساس پیوستگی و سالمت است 

، معتقد است احساس پیوستگی در طول دوران کودکی و )1993(وسکیآنتون). 2001

اشنایدر، بوچی، اسنسکی و . (سالگی ادامه دارد 30نوجوانی رشد می کند و این رشد تا 

  ).2000، 1کالفر

مفهوم سازگاري - 2-4

موافقت در کارها، حسن سلوك، توافق و برسرمهر » سازگاري«در لغت نامه دهخدا واژه 

. قابل آن ناسازگاري به عنوان بد سلوکی و بدرفتاري تعریف شده استبودن و در م

سازگاري رابطه اي است که هر ارگانیسم نسبت به وضع موجود با محیط خود برقرار می 

در چنین . روانشناختی به کار می رود ح در رابطه با سازگاري اجتماعی واین اصطال. سازد

ن این است که فرد درگیر فرآیندي مستمر و مواردي مفهوم مثبتی دارد، مفهوم ضمنی آ

پرمایه اي براي ابراز استعدادهاي خود، واکنش نسبت به محیط و در عین حال تغییر 

  ).2010اولیا، (دادن آن به گونه اي مؤثر و سالم است 

به معنی متناسب بودن، مربوط بودن، انطباق یا وفق » شدن سازگار«از نظر لغوي فعل

ن وقتی با چیزي سازگار می شویم،آن را به طریقی تغییر می دهیم که بنابرای. دادن است

  ).   1391عرب بافرانی ، (متناسب با نیاز هاي ما می باشد 

                                               
1. Schnyder , Buchi , Sensky
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of couple 
therapy based on attachment theory, on continuity and adaptability, marital 
adjustment and positive emotional expressions in veteran spouse. This 
interventional study was carried out using a semi-experimental and two-group 
design, pre-test and post-test with control group. The statistical population 
was consisted of women with devastated Hemmers and the sample was 30 (15 
control and 15 experimental group) according to the method and objectives of 
the research. The subjects were selected by voluntary sampling method. The 
standard questionnaire of continuity and adaptability, expressing positive 
feelings of Alri et al. (1975) and Weinberger's compromise were used to 
collect information. The results showed that attachment theory-based paired 
therapy had a significant effect on the continuity and compatibility of women 
with veterans' spouse (p <0.01), with post-test control, between the 
experimental and control groups in terms of marital adjustment Significant 
differences were observed (p <0.01), and attachment theory therapy had a 
significant effect on positive emotions in women with veterans' spouses and 
the results of covariance analysis indicated a significant effect of education (P 
<0.05).According to the results of the study, it can be said that if women with 

spouses have undergone paternal therapy based on attachment theory, the 
level of continuity and adaptability, marital adjustment and positive emotional 
expression in their marital life will increas.

Keywords: Couple Therapy, Attachment Theory, Continuity and 
Conformity, Marital Adaptation, and Positive Emotion.
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