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Abstract
Consuming drug and addiction as one of the
important social psychiatric damages in the
present century, threatens various groups specially
the youth and college students. The aim of the
present experiment was to check relationship
between attachment styles and tendency towards
drug use in male students of Farhangian university
of Kurdistan. This research is a descriptivecorrelational study. Statistical population of this
experiment consisted of all male students of
Farhangian university in 2014-2015 academic
year. 294 students were chosen based on Morgan
Table and Cochran formula as the statistical
sample. To collect data, Hazan and Shaver’s
Adult Attachment Scale and Farjad et al’s Scale of
Tendency towards Addiction were used. The
findings indicated that there is no relationship
between tendency to addiction with secure
attachment style (P>0.05) but there is a significant
and positive relationship between tendency to
addiction and insecure, ambivalent, and avoidance
attachment styles (P<0.05). Based on the findings,
it can be concluded that by increasing secure
attachment tendency of the families with children
tendency we can reduce the students’ tendency
towards drug use. Also, the higher the amount of
attachment tendency towards the ambivalent
insecure attachment, the higher the tendency to
addiction.
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چکیذٌ 
ًىنؼف ىّاد ىعغر و اؾحیاد ةَ آن ةَ ؾٍّان یکی از ىِوجؼی
 اككار ىعحهف ظنّما، ازحياؾی كؼن صاضؼ- آؿیبُای رواٌی
.زّاٌان و داٌكسّیان را ُيّاره در ىؿؼض جِغیغ كؼار ىیدُغ
 ةؼرؿی راةعَ ةیً ؿتکُای دنتـحگی،ُغف از پژوُف صاضؼ
ةا گؼایف ةَ ىنؼف ىّاد در داٌكسّیان پـؼ داٌكگاه فؼٍُگیان
 ایً پژوُف از ٌّع جّمیفی – ُيتـحگی.کؼدؿحان اؿث
 زاىؿَ آىاری آن کهیۀ داٌكسّیان داٌكگاه فؼٍُگیان.اؿث
 ةّدهاٌغ کَ ةا اؿحفاده از1393-94 کؼدؿحان در ؿال جضنیهی
 ٌفؼ ةَ ؾٍّان ٌيٌّۀ294 ،زغول ىّرگان و فؼىّل کّکؼان
 ةؼای زيؽآوری دادهُا از ىلیاس.آىاری اٌحعاب قغٌغ
دنتـحگی ةؽرگـاالن ُازن و قیّر و ىلیاس گؼایف ةَ اؾحیاد
َ ٌحایر پژوُف ٌكان داد ک.فؼزاد و ُيکاران اؿحفاده گؼدیغ
 راةعَ ىؿٍادار،ًةیً گؼایف ةَ اؾحیاد ةا ؿتک دنتـحگی ایي
ً( وزّد ٌغارد؛ اىا ةا ؿتکُای دنتـحگی ٌاایيP>0/05)
( وزّدP<0/05)  راةعَ ىذتث و ىؿٍادار،دوؿّگؼا و ازحٍاةی
 ةا جّزَ ةَ یافحَُای ةَدؿث آىغه ةا افؽایف دنتـحگی.دارد
ایيً ظاٌّادهُا ةا فؼزٌغان ىیجّان ىیؽان گؼایف ةَ ىنؼف
 ُيچٍیً ُؼ اٌغازه ىیؽان.ىّاد را در داٌكسّیان کاُف داد
 ىیؽان،دنتـحگی ةَ ؿيث دنتـحگی ٌاایيً دوؿّگؼا ؿّق یاةغ
.گؼایف ةَ اؾحیاد ٌیؽ افؽایف ىییاةغ
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اؾحیاد پغیغهای اؿث کَ از زىانُای دور داىٍگیؼ زاىؿۀ ةكؼی ةّده و در صال صاضؼ ٌیؽ ةوا گػقوث
زىان و پیكؼفثُایی کَ در زِان صامم قغه اؿثُ ،يچٍان یکی از ىؿضمُای ىِو اکذؼ کكوّرُا
ىضـّب ىیقّد .ظتق جؿؼیف ؿازىان زِاٌی ةِغاقثُ ،1ؼ ىادهای کَ پوؾ از وارد قوغن ةوَ درون
ةغن ةحّاٌغ ةؼ یک یا چٍغ ؾيهکؼد ىغؽ جأدیؼ گػارد ،ىاده ىعغر اؿث .ىّاد ىعغر کوَ روزگواری جٍِوا
جّؿط کٍِـاالن اؿحؿيال ىیقغ و ٌؽد ةـیاری ىؼدم پغیغه ىػىّىی ةّد ،اىؼوزه در ةیً ككؼ زوّان
و داٌكسّیان ،رو ةَ افؽایف اؿث (النَ2000 ،؛ ةوَ ٌلوم از رضواظاٌیىلوغم ،قوساؾیزاده ،نكوگؼآرا،
مفؼی ،ؿّادپّر ،و مضتث زاده .)1391 ،از زيؿیث  6389ىیهیّن ٌفؼ در زِان ،جؿغاد  200ىیهیّن
ٌفؼ ،صغاكم یکةار در ظّل ؿال ،ىّاد ىعغر غیؼكاٌٌّی ىنؼف ىیکٍٍغ و  25ىیهیّن ٌفؼ ،ىؿحواد ةوَ
ىّاد ىعغر غیؼكاٌٌّی ُـحٍغ .كارة آؿیا  54درمغ ،اروپا  25درمغ ،آىؼیکا  14درمغ ،آفؼیلا 6درموغ
و كارة اكیاٌّؿیَ یوک درموغ از ىنوؼفکٍٍوغگان جؼیواك و ىكوحلات آن را در ظوّد زوای دادهاٌوغ.
افغاٌـحان 81 ،درمغ از ىسيّع زىیًُای زیؼکكث ظكعاش در زِوان را ةوَ ظوّد اظحنواص داده
اؿث (اظحؼىضللی2007،؛ ةَ ٌلم از رضاظاٌیىلوغم و ُيکواران .)1391 ،از ظؼفویُ ،ووزوّاری ةوا
ةؽرگجؼیً جّنیغکٍٍغه ىّاد ىعغر در زِان ةا ىؼز ىكحؼکی ةَ ظّل  936کیهوّىحؼُ ،يوّاره ىّزوب
جضيیم ظـارتُای ةی قيار ىادی و ىؿٍّی ةَ ؿاظحارُای ىعحهف اكحنادی ،ازحيواؾی و فؼٍُگوی
ةَ کكّرىان گؼدیغه اؿث (زؽی و ٌّرةعف2005 ،؛ ةَ ٌلم از رضاظاٌیىلوغم و ُيکواران.)1391 ،
اؾحیاد و ؿّءِ ىنؼف ىّادٌ ،حیسۀ ؾّاىم ازحياؾی و ظاٌّادگی اؿث (نیةّن ،ةاؿیّکؾ ،اؿحؼیم ،جکّ،
و ُاٌـً2004 ،2؛ گالٌحؼ ،2006 ،3ةَ ٌلم از صـیٍیانيغٌی ،کؼیيوی ،و ةِؼاىویُ .)1391 ،يچٍویً
پژوُف ُا در ایً زىیٍَ صاکی از آن اؿث کَ ؾّاىم قعنیحی ىحؿغدی در گؼایف ةَ ىنؼف ىوّاد،
دظیم ُـحٍغ (ةَؾٍّان ىذال ُّؿاٌگ و چاؿیً1994 ،4؛ کؼاىؼ2000 ،5؛ ٌیکم و ایگم2006 ،6؛ ةوَ
ٌلم از ةاكؼی ،آزادفالح ،و فحضیآقحیاٌی.)1392 ،
7
یکی از ایً ؾّاىم اصحيانی ىؤدؼ در گؼایف ةوَ ىوّاد ىعوغر« ،ؿوتکُوای دنتـوحگی » اؿوث.
دنتـحگی ؾتارت اؿث از ىّكؿیحی ؾيیق و پایغار زیـحی ،روانقوٍاظحی و ازحيواؾی کوَ ةوؼ اؿواس
ارجتاط ىیان کّدك و ىؼاكتان او در ؿالُای اونیَ زٌوغگی قوکم ىویگیوؼد .ظؼفوغاران ایوً ٌؼؼیوَ
ىؿحلغٌغ کَ ةَ اصحيال زیاد ،ؿتک دنتـوحگی کوّدك ةوؼ اؿواس انگُّوای فؿوال دروٌوی از ظوّد و
ٌگارهُای دنتـحگی جا ةؽرگـانی اداىَ ىییاةغ و در رواةط ةؽرگـانی ىٍؿکؾ ىیقوّد .پوژوُفُوای
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زیادی ٌكان دادهاٌغ کَ ؿتکُای دنتـحگی در گؼایفُای قعنی و قکمگیوؼی قعنویث ،یوک
جؿییًکٍٍغه ىِو اؿث (فٍی1999 ،1؛ کهًٍُّ2و ُيکواران1998 ،؛ ةوَ ٌلوم از ةِواری و قویؼظاٌی،
 .)1388ؾغم جکّیً دنتـحگی ةَ یک یا چٍغ فؼد ىِو در ؿالُای اول زٌوغگی ةوا ٌواجّاٌی ظوّد در
ةؼكؼاری رواةط ٌؽدیک ةا دیگؼان در ةؽرگـانی ارجتاط دارد (ُازن و قیّر1998 ،3؛ ةَ ٌلم از ةِاری و
و قیؼظاٌی .)1388 ،ةَ ؾلیغه ةانتی ُيوۀ کّدکوان ةٍِسوار ،اصـواس دنتـوحگی پیوغا ىویکٍٍوغ و
دنتـحگی قغیغ ،قانّدة رقغ ؾاظفی و ازحياؾی ؿوانو در دوران ةؽرگـوانی را پویریوؽی ىویکٍوغ.
یافحَُای ةانیٍی ،ىنؼف ةیكحؼ ىّاد ىعغر را ةیً اؾضا ظاٌّادهُایی کَ فاكغ رواةط ميیيی وانوغیً-
فؼزٌغان ةّده و پیٌّوغُای ایيوً را جسؼةوَ ٌکوؼدهاٌوغ ،جأییوغ ىویکٍوغ (ةكوارت و ُيکواران2007،؛
زـّر1997،4؛ کٍغال1998 ،5؛ ةَ ٌلم از ةكارتٌّ ،رةعف ،رؿحيی ،و فؼاُاٌی.)1391 ،
ةَ ؾلیغه کّك )1992( 6دنتـحگی ضؿیف در دوران کّدکی ةاؾخ كؼار گؼفحً کوّدك در ظعوؼ
ىنؼف ىّاد ىیقّد .کاؿم 7و ُيکاران ةا ةؼرؿی ؿوتکُوای دنتـوحگی  212داٌكوسّ در قویکاگّ
ٌكان دادٌغ کَ ؿتکُای دنتـحگی ةؽرگـاالن ةؼ روی ىلوغار ىنوؼف انکوم و ؿویگار جوأدیؼ دارد و
ىنؼف ىّاد ىّزب اظحالل در ٌگؼشُا و ؾؽت ٌفؾ ىیقّد (کاؿم و ُيکواران2007،؛ ةوَ ٌلوم از
اةّانلاؿيی ،ىضيّدی و ؿهیياٌی .)1388 ،ةؼ اؿاس پژوُفُای (ةوانتیُ ،وازن ،قویّر ،ایٍوؽورث،8
ةِهؼ ،9واجؼز 10و وال11؛ ةَ ٌلم از اىاٌی و ىسػوةی )1390 ،ةا ةازٌگؼی ىعانؿات دنتـوحگی کوّدك ةوَ
ىٍؼّر جؿؼیف فؼایٍغ دنتـحگی ،ؿَ ؿتک ایيًٌ ،12واایيً دوؿوّگؼا ٌ ،13واایيً ازحٍواةی 14را ةوؼای
ةؽرگـال جؿؼیف کؼدٌغ:
 . 1ؿتک ایيً :افؼادی کَ از ؿتک دنتـحگی ایيً ةؼظّردارٌغ دارای ُّش ُیساٌی ةاالیی ةوّده
و ىیجّاٌٍغ ةَ ىغیؼیث ُیسانُا پؼداظحَ و ةَ جنيیوگیؼی ىؤدؼ در زٌغگی دؿث زده و جّان ىلاةهوَ
ةا جٍیغگیُا را ةَ ظّر ادؼةعف داقحَ ةاقٍغ (قؿیتی .)1394 ،افؼاد ایيً در ةؼكؼاری رواةط ميیيی
راصث ُـحٍغ؛ جيایم دارٌغ ةؼای دریافث صيایث ةَ دیگؼان واةـحَ ةاقغ و اظيیٍان دارٌغ کَ دیگؼان
آٌِا را دوؿث دارٌغ .چِؼهُای دنتـحگی ظّد را ةَ ؾٍّان افؼادی گؼم جّمیف ىویکٍٍوغ و جنوّیؼی
ىذتث از ظّد و دیگؼان دارٌغ (اصغی1388 ،؛ ةیؼاىی ،صكيحی ،ىضيغپّر ،غالمزاده ،اؿحادصـوٍهّ ،و
1. Fenny
2. Klohnen
3. Hazan & Shaver
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5. kandel
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7. Kassel
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12. secure
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14. avoidant
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ىـهيیفؼ .)2012 ،فؼد ةا دنتـحگی ایيً ،ىؼاكب ظوّد را كاةوم دؿوحؼس ىویداٌوغ و ظوّدش را ةوَ
مّرت ىذتث جسؼةَ ىیکٍغ (ةانتی1998 ،؛ ةَ ٌلم از ٌؼؼیچگٍی ،ةِوؼوزی ،قویطقوتاٌیُاقويی و
ىِؼاةیزادهٍُؼىٍغ .)1391 ،فلغان دنتـحگی ایيً ةَ اظحالل ؿوهّك ،اضوعؼاب ،پؼظاقوگؼی ،افوث
جضنیهی ،اؾحیادٌ ،لل در ىِارتُای ازحياؾی و ؿازگاری ضؿیف ىٍسؼ ىیقّد (ؿاٌحؼاك2005 ،1؛
2005؛ ةَ ٌلم از صـیًانيغٌی و ُيکارانُ .)1391 ،يچٍیً در جضلیلی (کٍغل1980 ،؛ ةَ ٌلوم از
ظـؼوقاُی و ُيکارانٌ )1389 ،كان دادٌغ کَ ىنؼف ىّاد در ةیً اؾضای ظواٌّادهُوایی کوَ فاكوغ
رواةط ميیيی وانغیً ةا فؼزٌغاٌكان ةّدٌغ و پیٌّغُای ایيً را جسؼةَ ٌکؼدهاٌغ ،ةیكحؼ اؿث.
 . 2ؿتک ٌاایيً دوؿّگؼا :ایً افؼاد ةَ ةؼكؼاری رواةط ٌؽدیک ،جيایم قغیغی دارٌغ؛ اىا در ؾویً
صال ،ةـیار ٌگؼان ظؼد قغن ُـحٍغ .پػیؼش از ظؼف دیگؼان را قوؼط الزم ةوؼای داقوحً اصـواس
ظّب ٌـتث ةَ ظّد ىیداٌٍغ .ایً افؼاد جنّیؼی ىٍفی از ظوّد و ٌگؼقوی ىذتوث ةوَ دیگوؼان دارٌوغ
(اصغی.)1388 ،
 . 3ؿتک ٌاایيً ازحٍاةی :ةؼای ایً دؿحَ افؼاد ،ىـئهَ ارزقيٍغ ،ظّداجکوایی اؿوث .زىواٌی کوَ
اصحيال ىیرود از ظؼف دیگؼان ظؼد قٌّغ ةا اٌکار ٌیاز دنتـحگی ،ؿؿی در صفغ جنّیؼ ىذتث از ظّد
دارٌغ (اصغی .)1388 ،ایً دؿحَ از افؼاد ةَؿعحی ةَ دیگؼان اؾحياد ىیکٍٍغ و راصث ةا آٌِا ميیيی
ٌيیقٌّغ؛ ُيچٍیً ةَ ظّد ازازه ٌيیدٍُوغ کوَ ةوا دیگوؼان از ٌؼوؼ ؾواظفی ظوّ ةگیؼٌوغ (قوِیاد،
پاکغاىً ،جّکهی ،اؿغی ،ؿیاوقی ،ىیؼی ،و قیؼیؾهیپّر.)2011 ،
پژوُفُای کاؿم ،واردل 2و راةؼجؾٌ )2007( 3كان ىیدُوغ کوَ ةویً ؿوتکُوای دنتـوحگی
ٌاایيً و ىنؼف ىّاد ،ةوَظنوّص انکوم ،راةعوۀ جٍگواٌگی وزوّد دارد (ویؼزیکّؿوکا ،گهّگّؿوکا ،و
ىیکوویویکووؽ2014 ،4؛ ىووکٌووانی2003 ،5؛ کاؿووپؼس6و ُيکوواران2005 ،؛ ةووَ ٌلووم از اةّانلاؿوويی و
ُيکاران .)1388 ،در واكؽ ،ایً یافحَُا ةَ اُيیث ؿتکُای دنتـحگی در ةؽرگـاالن ةَؾٍّان ؾاىوم
ظعؼی ةؼای ىنؼف ىّاد اقاره ىیکٍٍغ .گؼچوَ ةؼظوی پوژوُفُوا ٌكوان دادهاٌوغ کوَ ةویً موفات
ؿتکُای دنتـحگی در ىنؼف کٍٍغگان ىّاد و غیؼىنؼف کٍٍغگان جفواوت وزوّد دارد؛ اىوا ىیوؽان
اُيیث ُؼکغام از ایً مفات در پیفةیٍی ىنؼف ىّاد و ٌلف ُيَ ایً مفات در پیفةیٍوی گوؼایف
ةَ ؾضّیث در گؼوهُای ىؿحادٌ ،اىكعل اؿث .ةٍاةؼایً ایً پژوُف ةا ُغف پاؿعگّیی ةَ ایً ؿؤال
اٌسام یافحَ اؿث کَ آیا جيایم ةَ ىنؼف ىّاد ىعغر را ىیجّان ةؼاؿاس ىحغیؼُای دنتـحگی (ایيً،
ٌاایيً ازحٍاةی و ٌاایيً دوؿّگؼا) ادراك قغه جتییً کؼد؟

1. Santrock
2. Wardle
3. Roberts
4. Wyrzykowska, glogowska, & mickiewicz
5. Mcnally
6. Caspers
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ريشضىاسی 

ایً پژوُف از ٌّع جّمیفی – ُيتـحگی اؿث .زاىؿَ آىاری ایً پژوُف ،داٌكوسّیان پـوؼ ىلعوؽ
کارقٍاؿی داٌكگاه فؼٍُگیان اؿحان کؼدؿحان در ؿال جضنیهی  1393-94ةّدٌغ کَ ةوا اؿوحفاده از
زغول ىّرگان و فؼىّل کّکؼان در ةیً  1250داٌكسّ (کم داٌكسّیان)ٌ 294 ،فؼ ةَ ؾٍوّان ٌيٌّوۀ
آىاری اٌحعاب قغٌغ .ةَظّر جنادفی ،در ىیان آٌِا پؼؿكٍاىۀ ؿتکُای دنتـحگی ةؽرگـواالن ُوازن
و قیّر و پؼؿكٍاىۀ ىیؽان گؼایف ةَ اؾحیاد فؼزاد و ُيکاران (ةَ ٌلم از ىیؼصـاىی )1388 ،جّزیوؽ
قغ .دادهُا ٌیؽ ةَ دو روش رگؼؿیّن ُيؽىان و گام ةَ گام جضهیم قغٌغ.
اةؽارُای ؿٍسف:
 .1پؼؿكٍاىَ ؿتکُای دنتـحگی ةؽرگـاالن ُازن و قیّر :ایً ىلیاس جّؿط ُازن و قیّر()1987
ؿاظحَ قغه و در ایؼان جّؿط رصیيیانةّگؼ ( )1383ةؼ روی پؼؿحاران ةیيارؿحانُای دونحوی قوِؼ
امفِان ٍُساریاةی قغه اؿث .ایً پؼؿكٍاىَ دارای  15گّیَ اؿوث کوَ ةوَ ُوؼ یوک از ؿوَ ؿوتک
دنتـحگی ایيًٌ ،اایيً دوؿّگؼا و ٌاایيً ازحٍاةی 5 ،گّیَ جؿهق ىیگیؼد (ُازن و قویّر ،1987 ،ةوَ
ٌلم از رصیيیانةّگؼٌ .)1383 ،يؼهگػاری در ىلیاس نیکؼت از ُؼگوؽ (ٌيوؼه  )0جوا جلؼیتوا ُيیكوَ
(ٌيؼه  )4مّرت ىیگیؼدٌ .يؼات ظؼده ىلیاسُای دنتـحگی جّؿوط ىیواٌگیً  5ؿوؤال ُوؼ ظوؼده
ىلیاس ةَ دؿث ىیآیغ .ةؼ اؿاس جضهیم ؾاىم پؼؿكٍاىَ ُوازن و قویّر ( )1987جّؿوط کوّنیٍؽ و
ریغ )1990( 1ؿَ ؾاىم ؾيغه دنتـحگی ایيًٌ ،اایيً ازحٍاةی و ٌاایيً دو ؿّگؼا اؿحعؼاج ىویقوّد
کَ جّؿط پژوُكگؼان ةَ ؾٍّان ػؼفیث پیّؿحً ةَ رواةط ميیيی و ٌؽدیک جفـیؼ ىیقّدُ .وازن و
قیّر ،پایایی ةازآزىایی کم ایً پؼؿكوٍاىَ را  0/81و پایوایی ةوا آنفوای کؼوٌتواخ را  0/78ةوَ دؿوث
آوردٌغ .کّنیٍؽ و ریغ ُو پایایی ةاالیی ةا آنفای کؼوٌتاخ  0/78در ىّرد ایوً اةوؽار ةوَ دؿوث آوردٌوغ.
ُازن و قیّر( )1987روایی مّری و ىضحّایی را ظّب و روایی ؿوازه آن را در صوغ ةـویار ىعهوّب،
گؽارش ٌيّدٌغ .پایایی آنفای کؼوٌتاخ ایً پؼؿكٍاىَ در پژوُف رصیيیوانةوّگؼ ( )1383ةوؼای کوم
آزىّن ،ؿتک ایيًٌ ،اایيً دوؿّگؼا ،ؿتک ٌاایيً ازحٍاةی ةَ جؼجیوب  0/75و  0/77و  0/83و 0/81
ةَدؿث آىغ کَ پایایی ىعهّةی را ٌكان ىیدُغ .ؾالوه ةؼ ایً ،اؾحتوار ىضحوّایی و موّری آن جّؿوط
چٍغ جً از ىحعننان رواٌكٍاؿی (اؿحادان داٌكگاه امفِان) ىّرد جأییغ كؼار گؼفحَ اؿث (ةَ ٌلوم از
رصیيیانةّگؼ.)1383 ،
 .2پؼؿكٍاىَ ىیؽان گؼایف ةَ اؾحیاد :ایً پؼؿكٍاىَ دارای  16ؿؤال اؿث و ُغف کهی آن ةؼرؿوی
ىیؽان جيایم ةَ اؾحیاد از ؿَ ةؿغ ازحياؾی ،فؼدی و ىضیعی در افؼاد ىعحهف ىیةاقغ .ایً پؼؿكٍاىَ
ةَ مّرت ىضلقؿاظحَ و ةا اؿحفاده از ةؼظی ىٍواةؽ ؾهيوی از كتیوم فؼزواد و ُيکواران (ةوَ ٌلوم از
ىیؼصـاىی )1388 ،ظؼاصی گؼدیغه اؿث .ؿؤاالت از ظیهی کو (ٌيوؼه  )1جوا ظیهوی زیواد (ٌيوؼه )5

1. Collins & Reid

62

فصلناهة توسعة حرفهای هعلن /سال چهارم /شواره ( 3پیاپی  / )33پاییز 3331

ٌيؼهگػاری ىیقّد و داىٍَ کهی اىحیازات از  16جا  80اؿث و ُؼچَ اىحیاز ةیكحؼ ةاقغ ةیاٌگؼ ىیوؽان
جيایم ةیكحؼ اؿث .آنفای کؼوٌتاخ ایً پؼؿكٍاىَ ةؼاةؼ  0/79اؿث.

یافتٍَا 
ؿؤال پژوُف :آیا جيایم ةَ ىنؼف ىّاد ىعغر را ىویجوّان ةؼاؿواس ىحغیؼُوای دنتـوحگی (ایيوً،
ٌاایيً ازحٍاةی و ٌاایيً دوؿّگؼا) ادراك قغه جتییً کؼد؟
در پژوُف صاضؼ ،ةؼرؿی ىّردی اؾضای ٌيٌَّ ٌكان داد 45درمغ ٌيٌَّ دارای ؿتک دنتـحگی
ایيً 22/7 ،درمغ ٌاایيً ازحٍاةی 18/7 ،درمغ ٌاایيً دوؿوّگؼا و  13/3درموغ ىكوکّك (دو ٌوّع
ؿتک را ةَ ظّد اظحناص داده ةّدٌغ) ةّدٌغ و ُيچٍیً ةؼرؿی پؼؿكٍاىۀ ىیؽان گؼایف ةوَ اؾحیواد
ٌكان داد 10درمغ ٌيٌَّ ةاالجؼ از  50درمغ و  90درمغ ٌيٌَّ ،پاییًجؼ از  50درمغ ةَ ىنؼف ىوّاد
ىعغر گؼایف داقحٍغ .كتم از اٌسام آزىّن رگؼؿیّن الزم اؿث ىیوؽان ُيتـوحگی ةویً ىحغیؼُوای
پژوُف ىضاؿتَ قّد .زغول (ٌ )1حایر ُيتـوحگی پیؼؿوّن ةویً ؿوتکُوای دنتـوحگی و ىیوؽان
گؼایف ةَ ىّاد ىعغر را ٌكان ىیدُغ.
جذيل()1َمبستگیبیهمتغیزَایگزایصبٍمًادمخذربامؤلفٍَایسبکَایدلبستگی

گؼایف ةَ
ىّاد ىعغر

ویژگیُا

ؿتک
ایيً

ؿتک ٌاایيً
دوؿّگؼا

ؿتک ٌاایيً
ازحٍاةی

ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن

-0/72

** 0/73

ىلغارP

0/21

0/001

*-0/13
0/02

**: P<0/01

*: P<0/05

ظتق زغول( ،)1ىیؽان ُيتـحگی ةیً گؼایف ةَ ىّاد ىعغر ةا ؿتک دنتـحگی ایيً  ،-0/72ةا
ؿتک دنتـحگی ٌاایيً دوؿّگؼا  0/73و ةا ؿتک دنتـحگی ٌاایيً ازحٍاةی  -0/13اؿث کوَ ؿوتک
دنتـحگی ٌاایيً دوؿّگؼا در ؿعش) (P<0/01و ؿتک دنتـحگی ٌاایيً ازحٍاةی در ؿعش )(P<0/05
ىؿٍی دار ةّده اؿث .اىا ؿتک دنتـحگی ایيً ةا ىیؽان جيایم ةَ ىّاد ىعغر ،راةعَ ىؿٍاداری ٌغاقوحَ
اؿث).(P>0/05
خالصٍتحلیلرگزسیًنچىذگاوٍَمشمانبزایپیصبیىیگزایصبٍمًادمخذربزاساس

جذيل()2
سبکَایدلبستگی 


ىحغیؼ

B

ظعای ىؿیار

Beta

T

P

دنتـحگی ٌاایيً ازحٍاةی
دنتـحگی ایيً

-0/46
-0/50

0/061
0/088

-0/030
-0/023

-0/743
-0/566

0/458
0/572

دنتـحگی ٌاایيً دوؿّگؼا

1/765

0/097

0/731

18/158

0/0001
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زایصبٍمًادمخذر)ريیمتغیزپیصبیهمعىادار(دلبستگیواایمه

جذيل()3رگزسیًنمتغیزمالک(گ
ديسًگزا)

گؼایف ةَ ىّاد ىعغر
R

دنتـحگی ٌاایيً
دوؿّگؼا

 R2جؿغیم قغه

2

R

0/540

0/544 0/738

B

Beta

P

T

18/158 0/731 1/765

0/0001

جذيل()4وتایجتحلیلياریاوسیکزاٍَبزایارسیابیخطیبًدنرابطٍسبکَایدلبستگیباگزایصبٍ
مًادمخذربٍريشگامبٍگام

ىغل

ىسيّع
ىسػورات)(ss

درزات
آزادی)(df

ىیاٌگیً
ىسػورات)(ms

F

ؿعش
ىؿٍاداری)(p

رگؼؿیّن

6786/750

1

6786/750

346/014

0/0001

ةاكیياٌغه

5707/693

291

19/614

کم

12494/443

292

ظتق زغول (ٌ )4حایر ةَدؿث آىغه از جضهیم رگؼؿیّن ةَ دو روش ُيؽىان و گام ةَ گام ٌكان
ىیدُغ کَ ؿتکُای دنتـحگی ةا گؼایف ةَ اؾحیاد ،راةعۀ ظعی دارٌغ.

بحثيوتیجٍگیزی 
ُغف کهی ایً پژوُف ،ةؼرؿی ؿتکُوای دنتـوحگی ةوَ ؾٍوّان یکوی از ىحغیؼُوای پویفةویً در
واةـحگی ةَ ىّاد ىعغر در داٌكسّیان ةّد کَ ٌحایر پژوُف ٌكان داد ةویً ؿوتکُوای دنتـوحگی و
گؼایف ةَ ىنؼف ىّاد ىعغر راةعَ وزّد دارد؛ ةغیً مّرت ،افؼادی کَ ؿتک دنتـحگی ایيً دارٌوغ
ٌـتث ةَ افؼاد دارای ؿتک دنتـحگی ٌاایيً ،گؼایف کيحؼی ةَ ىنؼف ىوّاد ىعوغر از ظوّد ٌكوان
ىیدٍُغ؛ از ظؼفی ،گؼایف ةَ اؾحیاد ةا ؿتک دنتـحگی ایيً ،راةعوَ ىٍفوی و ىؿٍوادار((P>0/05؛ ةوا
ؿتک دنتـحگی ٌاایيً ازحٍاةی ،راةعَ ىذتث و ىؿٍادار ( (P<0/05و ُيچٍویً ةوا ؿوتک دنتـوحگی
ٌاایيً دوؿّگؼا راةعَ ىذتث و ىؿٍوادار( (P<0/01دارد .پوژوُف صاضوؼ ٌكوان داد کوَ ؿوتکُوای
دنتـحگی ٌاایيً ةا ىیؽان گؼایف ةَ اؾحیاد ،راةعَ ىؿٍادار دارٌغُ .يچٍیً ىكعل قغ کَ ٌحایر ایوً
پژوُف ةا ٌحایر پژوُف ةِادریظـؼوقاُیُ ،اقيیٌنؼتآةاد ،و ةیؼاىی ( )1389کَ راةعَ ىذتوث و
ىؿٍادار را ةیً ؿتکُای دنتـحگی ٌاایيً و ىنؼف ىّاد ٌكان دادٌغ ،ىعاةلث داردُ .يچٍیً در ایً
پژوُف ٌكان داده قغ کَ ؿتک دنتـحگی ٌاایيً دوؿّگؼا راةعۀ ىؿٍادار ةا ىنوؼف ىوّاد ىعوغر در
ةیً داٌكسّیان دارد کَ ٌحیسۀ ةَدؿوث آىوغه ةوا پوژوُف (ىضيوغزاده ،ظـوؼوی و رضوایی)1391،
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ُيعّاٌی دارد .یافحۀ دیگؼ ایً پژوُف صاکی از جفاوت ىؿٍادار ةیً ٌيؼه  Pؿتک دنتـحگی ایيً ةوا
ؿتک دنتـحگی ٌاایيً دوؿّگؼا ةّد .در کم ،یافحَُای ایً پوژوُف ةوا ٌحوایر جضلیلوات کاؿوپؼس،
کادورت ،1داگالس ،2یاکیّس 3و جؼاجيً)2005( 4؛ ىکٌانی ،پانفای ،نّیً و ىّر)2003( 5؛ و دّرةؼگ
و نیّرزُ )2005( 6يعّاٌی دارد .در جياىی ایً پژوُفُا ىنؼفکٍٍغگان ىّاد ،ىكکالت ؾغیوغهای
را در رقغ ؿانو دنتـحگی (ایيً) و ٌیؽ ارجتاط ةا ٌؽدیکان از ظّد ٌكان دادهاٌوغ و اغهوب انگُّوایی از
دنتـحگی ٌاایيً ةؽرگـانی را ةؼوز دادهاٌغ.
در ظنّص جتییً ٌحایر صامم از ایً پژوُف ىیجّان گفث کَ کوجّزِی و ؾوغم ىؼاكتوث الزم
در دوران کّدکی و ٌّزّاٌی ،کيتّدُای جسؼةَ قغه ،اصـاس جٍِایی و اٌوغوه ،اصـواس ظنوّىث و
ؾغم جّاٌایی در ةؼكؼاری ارجتاط ،فؼد را ةَ ؿّی ىّاد ؿّق ىیدُغ (فحضی و ىؿؼاةوی زاده2008 ،؛ ةوَ
ٌلم از ظـؼوی و ُيکاران )1391،یؿٍی جأدیؼ ىّاد ىعغر فؼد را ةَ کكف ایً ىـئهَ ُغایث ىیکٍوغ
کَ وی كادر اؿث درد و اٌغوه ظّیف را کَ ٌحیسۀ قکـث و ٌاکاىی در ارجتاط ایيٍی ةعف اؿث ةوَ
کيک ىّاد ىعغر جضث جأدیؼ كؼار دُغ و ةغیًوؿیهَ قؼایط روصی ظّد را دگؼگّن کٍغ (ظـوؼوی و
ُيکاران.)1391،
در پایان ىیجّان چٍیً ٌحیسَگیؼی کؼد کَ ؿّءِ ىنؼف ىّادٌ ،حیسۀ جؼکیتی از ؾّاىم گٌّاگّن
اؿث کَ ىِوجؼیً آٌِا کيتّد یا فلغان ٌكاٌَُای رفحاری دنتـحگی ایيً در داٌكسّیان اؿوث و ُوؼ
چَ رواةط ميیيی ةا ظاٌّاده ةیكحؼ ةاقغ ،ىیؽان گؼایف ةَ ىنوؼف ىوّاد ىعوغر کواُف ىوییاةوغ و
ُيچٍیً ُؼ اٌغازه ىیؽان دنتـحگی ةَ ؿيث دنتـحگی ٌاایيً دوؿّگؼا ؿّق یاةغ ،ىیؽان گؼایف ةوَ
اؾحیاد ٌیؽ افؽایف ىییاةغ.
مىابع 
اةّانلاؿيی ،ؾتاس؛ ىضيّدیُ ،یّا؛ و ؿهیياٌی ،اؿوياؾیم .)1388( .ةؼرؿوی ٌلوف ؿوتکُوای دنتـوحگی و
ىکاٌیؽمُای دفاؾی در جيیؽ داٌكسّیان ؿیگاری و غیؼؿیگاری .ىسهَ داٌكگاه ؾهوّم پؽقوکی و ظوغىات
ةِغاقحی درىاٌی ؿتؽوار.134-141 ،)3(16 ،

اصغی ،ةحّل .)1388( .راةعَ اصـاس جٍِایی و ؾؽت ٌفوؾ ةوا ؿوتکُوای دنتـوحگی داٌكوسّیان .فنوهٍاىَ
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