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چکیده
بلوغ عاطفی جزء عوامل سلامت روان است و بررسی مؤلفه های پیش بینی کننده آن میتواند به ما درفهم
بهتر این پدیده و بهبود آن یاری رساند .پیش بینی بلوغ عاطفی دانمش آممونان درتمر دوره دوم متوسمره بمر
اساس سبک دلبستگی و میزان تمایزیافتگی مادران شهر نجف آبماد .تحییمح ضا مر یمک طمر توصمیفی -
همبستگی است و جامعه آماری شامل دانش آمونان درتر دوره دوم متوسره شهر نجف آباد و مادرانشان در
سال تحصیلی 9312-19میباشد که ان آنها  399نفر نمونه به روش روشه ای انتخاب شدند .سپس پرسشنامه
بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا برای درتران و تمایزیافتگی ان اسکورن و فریدلندر و سبک دلبستگی کولینز
و رید برای مادران تونیع شد.و نیز داده ها به روش همبستگی پیرسمون و رگرسمیون دندگانمه ممورد تحلیمل
قرارگرفت .بین بلوغ عاطفی با تمایزیمافتگی و مولفمههمای آن (واکمنش پمییری عماطفی ،جایگماه ممن ،هم
آمیختگی وگریزعاطفی) رابره مثبت وجود دارد .و میان بلوغ عاطفی و دلبستگی دوسوگرا-ا ررابی رابرمه
منفی است .اما میان دلبستگی ایمن و اجتنابی با بلوغ عاطفی رابره یافت نشد .نتایج نشمان میدهمد بایمد بمرای
ارتیاء تمایزیافتگی و اصلا سبک دلبستگی ان طرق مختلف کوشید .دراکه این مولفه ها نه تنها در افمزایش
بلوغ عاطفی اهمیت دارند؛ بلکه به طور نسلی منتیل شده و کیفیت نندگی نسلهای بعد را نیز تحت تاثیر قرار
میدهند.
واژهگان کلیدی :بلوغ عاطفی ،دانش آمونان ،سبک دلبستگی ،تمایزیافتگی ،مادران.
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مقدمه
نوجوانی میدمه ای برای ورود به بزرگسالی و برعهده گرفتن نیش های مهمی دون
اشتغال و تأهل است .دناده فرد بتواند به پختگی قابل قبولی در نوجوانی دست یابد ،در
واقع شالوده قابل اعتمادی را برای آینده ی رود بنا نهاده است .همچنین یکی ان مؤلفه های
رسیدن به دوره بزرگسالی به معنای واقعی کلمه ،کسب بلوغ عاطفی 9است .بلوغ عاطفی به
توانایی افراد برای مدیریت عواطف رود و همچنین ارنیابی ضالتهای عاطفی دیگران در
روابط بین فردی ،به منظور اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب گفته میشود .برجستهترین
علامت بلوغ عاطفی ،توانایی تحمل تنش و در عین ضال بیتفاوتی نسبت به برری محرک
هایی است که بر فرد اثر میگیارند و ممکن است او را دستخوش اضساسات منفی کنند.
(رافیلد الی 6199 ،6به نیل ان ریگی ،هنرمند ،رضیمی ،شلیده و امینی .)9319 ،با توجه به
تعریف بلوغ عاطفی این سؤال مرر می شودکه درا برری افراد به سرو بالای بلوغ
عاطفی دست می یابند و بعضی دیگر با وجود گیر ان سنین نوجوانی در این نمینه بالغ نمی
شوند؟ شاید بتوان جواب این سؤال را ان نبان سالیوان )9153( 3شنید که می گفت :آدم ها
اصولاً محصول تعاملات اجتماعی هستند .برای فهمیدن طرن کار و عملکردشان ه باید
الگوهای نسبتاً پایدار و و عیت های میان فردی تکرار شونده در نندگی آنان را بررسی
کرد.این در ضالی است که الگوهای تعاملی درون رانواده ،علاوه بر روابط فرد در درون و
بیرون انرانواده ،نفوذ مهمی در شخصیت فرد دارد( .کورسینی ،ودینگ و دیومانت6118 4

1. emotional maturity
2. Rafeedali
3. Salivan
4. Corsini, Wedding & Dumont
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گلدنبرگ وگلدنبرگ 6193 9ترجمه فیرونبخت .)9314 ،بنابراین بدیهی است که برای
ارنیابی بلوغ عاطفی نیز نمیتوان تنها به فرایندهای درون روانی یک شخص رجوع کرد،
درا که بلوغ عاطفی در تعامل با دیگران معنا پیدا میکند .در نتیجه روری است که ما به
روابط هر فرد در شکلگیری این مفهوم توجه کنی  .پس برای تحیح این هدف رانواده و
ان اعضای رانواده ،مادر را انتخاب کردی درا که معمولاً مادر به عنوان مراقب اولیه و
دیگری مه هر فرد محسوب میشود.و قرعاً نوع و کیفیت رابره مادر -کودک نیش
شگرفی در شکلگیری سبک دلبستگی و شخصیت فرنندان داشته و میتواند به عنوان
یکی ان عوامل پیشبینی کنندهی روابط عاطفی آتی کودک و پایه ای برای بلوغ عاطفی او
محسوب شود .علاوه بر این دنانچه مادر رود ان سبک دلبستگی ایمن بهرهمند باشد
میتواند به فرنندش نیز ایمنی بخشد .بر این اساس به دو نمونه ان نظریاتی که به تعامل های
رانواده می پرداند که همانا نظریه سیسستمی بوئن )9192( 6و نظریهی دلبستگی بالبی

3

است توجه شد .نظریهی دلبستگی بالبی و مفهوم تمایز یافتگی در نظریهی بوئن بسیار در
ارتباطاند .به این معنا که بالبی در نظریهی رود به فر یهی فروید 4اشاره میکند که
رابرهی نوناد -والد نمونهای نخستین برای روابط عاشیانهی بعدی در بزرگسالی میداند.
بالبی معتید است دلبستگی در روابرهی والد و کودک به رابرهی عاشیانهی بزرگسالی فرد
انتیال مییابد و می تواند بر رفتار ،شنارت و هیجانات در هر نمان ان نندگی تأثیر بگیارد.
(روشابی و ابوضمزه .)9385علاوه براین طبح مفهوم انتیال دند نسلی در نظریهی بوئن نیز
میزان تمایز یافتگی والدین به صورت نسلی به فرنندان انتیال مییابد.و بر این اساس
1. Bowlby
2.Freud
3. H. Goldenberg & I. Goldenbe
4. Bowen
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ناکارآیی شدید نتیجه ی ا رراب مزمنی تلیی می شود که در گیر دند نسل اتفاق افتاده
است .در واقع تمایز یافتگی 9را می توان این گونه تعریف کرد که تمایز دو نمینه ی درون
روانی و میان فردی دارد؛ در رابره با مسائل درون روانی ،شخص باید بتواند در برابر
ا رراب ،اضساسات را ان تفکر جدا کند و این را انتخاب کند که تحت هدایت عیل عمل
کند یا تحت هدایت هیجان .ودرمسائل بین فردی ،باید من صمیمی بودن با دیگران به
عنوان یک فرد رود مختار ،در دام بلوای هیجانی رانواده نیفتد .یکی دیگر ان مفاهی فرایند
انتیال دندنسلی نیز فرایند فرافکنی رانواده است که به سرو پایین تمایزیافتگی رویشتن
فرنندان منتهی می شود که غالباً ضساسیت راصی به الگوهای هیجانی والدین دارند .در
میابل ،فرنندانی که کمتر درگیر تمرکز والدی بیشتر ان ضد می شوند ،در میایسه با والدین
رود به تمایز یافتگی بیشتر می رسند( .روبرتو9116 6گلدنبرگ و گلدنبرگ ،6193،ترجمه
فیرونبخت .)9314 ،ان آنجا که مفهوم تمایز یافتگی نیاط اشتراک بسیار وا حی با بلوغ
عاطفی دارد :مثل اینکه شخص بتواند رود را ان نظر هیجانی ان دیگران جدا کند و یا
اینکه توانایی کنترل نوسانات شدید را دارد و یاد گرفته اضساسات رود را کنترل کند.
(روبراهان )9315 ،رود ،مزید بر علت است تا به این مولفه در شکل گیری بلوغ عاطفی
توجه ویژه ای داشته باشی  .ان سوی دیگردر جامعهی امرون با آمار بالای نزاعهای ریابانی و
طلاقهای قانونی و عاطفی مواجه هستی  .به طوریکه طبح آمار رسمی منتشر شده ان سایت
سانمان پزشکی قانونی کشور ،تنها در پنج ماهه نخست سال 622942 ،9319مورد در کل
کشور به علت نزاع به این سانمان مراجعه کردهاند .) www.Imo.ir).وآمار منتشر شده ان
سایت رسمی سانمان ثبت اضوال کشور نیز در سال  9312ضاکی ان ثبت  992166مورد
1. Defferentation of self
2. Roberto
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طلاق در کشور دارد .) www.sabteahval.ir).متأسفانه آمارهایی ان این دست ،نمود
وا حی ان عدم بلوغ عاطفی قابل قبول در بزرگسالی است که علیرغ گین ان سنین
نوجوانی ،در این نمینه به پختگی مناسب نرسیدهاند .که اگر این روند ادامه یابد شاهد اشاعه
ی رشونت در جامعه ،فروپاشی رانواده های بیشتر و کاهش سلامت روان افراد رواهی
بود.تحیییات ه بیانگر این است که بلوغ عاطفی والدین با ارتلالات رفتاری فرنندان و
سانگاری آنان رابرهی معنادار دارد(.ایمانی و محب 9388 ،و نودین یزدی .)9319 ،همچنین
بلوغ عاطفی به عنوان نیش واسرهای در رابرهی بین عزتنفس و ا رراب اجتماعی
نوجوانان درتر تأیید شده است( .اثنیعشری و شیخالاسلامی .)9314 ،و نیز میتوان بلوغ
عاطفی و میزان تمایز یافتگی را تبیینکنندهی روابط فرا نناشویی به شمار آورد( .روبراهان،
 .)9315ان طرف دیگر انسانی که به بلوغ عاطفی رسیده باشد فلسفه ی نندگی معینی دارد
که براساس آن می تواند ان بحران های دائمی نندگی جلوگیری کند .دنین شخصی به
پیشرفت های فعلی رود متکی است وبه گیشته ی رود ،هردند ه با شکوه بوده باشد
اتکایی ندارد و به کارهایی ان قبیل امور جنسی،عشح ،اندواج و تربیت کودک با روشن
فکری می نگرد و دنین شخصی قدرت کنترل اضساسات و عواطف رود را دارد( .شاملو،
 9381به نیل ان اصغری ،سیدمحرمی ،فراضی ،کیدونی ،میر دوبی و برآبادی .)9315 ،بنابر
این لانم است به پزوهشی ریشه ای در این نمینه بپردانی وتلاش کنی با توجه به این علل
بستر آمونش مورد نیان به رانواده ها را فراه کرده تا علاوه بر رشد نوجوانان شاهدارتیاء
کیفیت روابط رانوادگی اجتماع باشی .
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روش
پژوهش ضا ر طرضی توصیفی-همبستگی است.ضج جامعه تحییح شامل کلیه دانش
آمونان درتر دوره دوم متوسره شهر نجف آباد در سال تحصیلی 9312-19بوده است که
بنا بر اعلام اداره آمونش و پرورش شهر نجف آباد تعدادشان  9892نفر میباشد .طبح جدول
مورگان ضج نمونه  399نفر ان این دانش آمونان و مادرانشان است که به روش نمونه
گیری روشه ای دند مرضله ای انتخاب گردید .ابتدا ان بین هفت دبیرستان درترانه شهر،
سه مدرسه به طور تصادفی انتخاب شدند و درمرضله بعد ان هر مدرسه به طور میانگین 5
کلاس انتخاب گردید و پرسشنامه ها برای دانش آمونان و مادران تونیع شد تا به تعداد
نمونه مورد نظردست یافتی  .به منظور تحلیل داده ها در سرح آمار توصیفی ان فراوانی،
میانگین،انحراف معیار بهره گرفتی  .و درسرح آمار استنباطی ان روش رگرسیون با استفاده
ان نرم افزار  SPSS- 25استفاده شد .همچنین تحلیل معادله ی سارتاری داده های تحییح با
استفاده ان نرم افزار  AMOSانجام گرفت.
ابزار پژوهش
.1پرسشنامه بلوغ عاطفی(  :)EMSاین مییاس توسط سینگ و بهارگاوا 9در سال
( )9119تدوین شده است که  48ماده دارد و هدف آن بررسی ابعاد مختلف بلوغ عاطفی
(عدم ثبات عاطفی ،بانگشت عاطفی ،فروپاشی شخصیت ،ناسانگاری اجتماعی و فیدان
استیلال) می باشد.روش نمره گیاری بر اساس طیف لیکرت(ریلی نیاد=  4تا ریلی ک =
 )9تنظی شده است.وکسب نمره بالا در این پرسشنامه به معنای بلوغ عاطفی پایین و
نامرلوب است و برعکس .روایی این مییاس در برابر معیارهای بیرونی یعنی پرسشنامه
سانگاری ضونه " گها" برای دانشجویان کالج توسط سینها و سینگ 6تعیین شده است .در
این پرسشنامه ضونه گها ،سانگاری عاطفی دانشجویان کالج را اندانه می گیرد و تعداد
1. Sing&Bhargava
2.Sinha & Sing
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سوالات این ضونه  69مورد است .همبستگی گشتاوری ضاصل بین کل نمرات در  69سوال
ضونه گها و کل نمرات در مییاس بلوغ عاطفی  1/29بوده است( .ضافظ آبادی و بافتی،
 .)9382پایایی پرسشنامه نیز توسط آنمون -بان آنمون برروی دانشجویان اندانه گیری شد
که فاصله نمانی بین دوآنمون2ماه بود و همبستگی گشتاوری بین دو اجرا  1/95بود (ایمانی
ومحب .)9388میدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بلوغ عاطفی در این پژوهش 1/86
است.
.2پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان :این پرسشنامه توسط کولینز ورید)9111(9
تدوین شده است؛ که شامل رودارنیابی ان مهارت های ایجاد روابط و رود توصیفی شیوه
شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به دهره های دلبستگی نزدیک میباشد .این پرسشنامه
مشتمل بر 98داده و  3نیرمییاس ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا /ا ررابی است .روش نمره
گیاری به صورت طیف لیکرت(کاملا مخالف =9تا کاملا موافی = )4است .هرده میزان
نمره در یک ررده مییاس نسبت به دو ررده مییاس دیگر بالاتر باشد آن سبک به عنوان
سبک دلبستگی غالب آن فرد در نظر گرفته میشود .میدار آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه
در پژوهش ضا ر در مولفه دلبستگی ایمن  1/23و در مولفه دلبستگی اجتنابی  1/29و در
مولفه سبک دوسوگرا ا ررابی  1/22به دست آمده است .کولینز و رید( 9111به نیل ان
پاکدامن )9381،نشان دادند که نیر مییاسهای نزدیک بودن ،وابستگی و ا رراب در فاصله
نمانی  6ماه و ضتی درطول  8ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماداین مییاس میزان
آلفای کرونباخ را برای هر نیر مییاس این پرسشنامه در  3نمونه ان دانشجویان انجام گرفت.
که نتیجه نشان داد میادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش ان  4/14است.
بنابراین آنمون ان اعتبار بالایی برروردار میباشد.ان سوی دیگر در پژوهش پاکدامن ()9381
میزان اعتبار آنمون با استفاده ان آنمودن مجدد بصورت همبستگی بین این دو اجرا
مشخص شده است .این پرسشنامه ) (RAASدر مورد  911درتر و پسر دبیرستانی که
1.Collins&Read
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برور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید .نتایج ضاصل ان دو بار اجرای این پرسشنامه
با فاصله نمانی یک ماه ان یکدیگر بیانگر آن بود که این آنمون در سرح  1/15دارای
اعتبار است .پاکدامن(.)9381
 .6پرسشنامه تمایزیافتگی خود( :)DSIاین پرسشنامه توسط اسکورن و فریدلندر

9

( )9118تدوین شده است .این پرسشنامه ان  42گویه و  4ررده مییاس شامل :واکنش
پییری عاطفی  ،جایگاه من  ،گریز عاطفی و ه آمیختگی با دیگران تشکیل شده است که
به منظور سنجش تمایزیافتگی افراد به کار میرود.روش نمره گیاری به صورت طیف
لیکرت (کاملا مخالف = 9تا کاملا موافی = ) 4میباشد که هر ده میزان نمره فرد در این
پرسشنامه بیشتر باشد فرد دارای تمایز یافتگی بیشتری است .همچنین کسب نمره بالادر ابعاد
این پرسشنامه ،هر دند که معنای مفهومی آن ها بار منفی داشته باشد نیز مرلوب تلیی
میشود.مثلا اگر فرد نمره بالایی در ررده مییاس های گریزعاطفی،واکنش پییری عاطفی
وه آمیختگی کسب کند نشانگر این است که او در این ابعاد عملکرد مرلوبی داشته
است .میدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تمایز یافتگی در این پژوهش  1/98به دست
آمده است .ریب آلفای گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه تمایز
یافتگی  1/88است .همین ریب آلفا در پژوهش پلج  -پوپکو )6114( 6انجام گرفت
 1/82است( .ثنائی،علاقبند ،فلاضتی وهومن  .)9389به منظور اطمینان ان روایی پرسشنامه
تمایز یافتگی ان  91نفر ان صاضب نظران در این نمینه نظررواهی شد که روایی محتوایی
این ابزار را مورد تایید قرار دادند( .ثنائی وهمکاران.)9389 ،
یافتهها
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها :نتیجه تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای ضا ر
در پژوهش در جدول( )9نشان داده شده است .در این جدول ،علاوه بر ابعاد مرر شده
1. Scoren & freadleander
2.pelg - popco
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برای هر یک ان متغیرهای پژوهش ،آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد و
آلفای کرونباخ به هر یک ان متغیرها نیز بیان شده است.
جدول( )1شاخص های توصیفی و روانسنجی ابزارهای پژوهش

متغیر

بلوغ
عاطفی

ابعاد

میانگین

انحراف
معیار

آلفای کرونباخ

عدم ثبات عاطفی

66/68

5/94

1/289

بانگشت عاطفی

69/56

5/91

1/211

فروپاشی شخصیت

69/98

4/58

1/9

ناسانگاری

91/69

4/82

1/994

اجتماعی
فیدان استیلال

92/19

6/84

1/288

بلوغ عاطفی

911/62

98/34

1/869

واکنش پییری

62/66

4/18

1/969

جایگاه من

31/95

4/12

1/226

تمایز

گریز عاطفی

33/54

4/96

1/229

یافتگی

ه آمیختگی

69/83

4/52

1/254

999/95

96/44

1/982

دلبستگی ایمن

1/99

6/12

1/234

سبک

دلبستگی اجتنابی

1/83

9/13

1/296

دلبستگی

دلبستگی

9/18

3/44

1/228

تمایز یافتگی

دوسوگرا

آزمون نرمال بودن توزیع دادهها :جهت بررسی ادعای مرر شده در مورد
تونیع دادههای یک متغیر کمی ان آنمون کولموگوروف اسمیرنوف ) (KSاستفاده
میشود.در این آنمون ،فرض صفر ،ادعای مرر شده در مورد نوع تونیع دادهها میباشد.
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در تحییح ضا ر ،نرمال بودن تونیع دادهها با استفاده ان آنمون  KSمورد بررسی قرار
میگیرد .همانرور که در جدول( )6مشخص است نتایج این آنمون نشان میدهد همه
عوامل در نمونه مورد بررسی ان تونیع نرمال پیروی میکنند ،نیرا سرح معنیداری بیش ان
 1/15است .بنابراین برای آنمون فر یهها میتوان ان آنمونهای آماری پارامتریک استفاده
نمود.
جدول( )2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
عامل /متغیر

سرح معنیداری

میدار ررا

تأیید فرض

نتیجه گیری

بلوغ عاطفی

1/191

1/15

H0

نرمال است

تمایزیافتگی

1/6

1/15

H0

نرمال است

سبک دلبستگی

1/186

1/15

H0

نرمال است

یافتههای استنباطی تحقیق :همانگونه که اشاره شد بلوغ عاطفی در پرسشنامه
مورد استفاده در این پژوهش مولفه های عدم بلوغ عاطفی(عدم ثبات عاطفی بانگشت
عاطفی فروپاشی شخصیت ناسانگاری و فیدان استیلال)را می سنجد و هر ده میزان نمره
فرد در این پرسشنامه بیشتر شود در واقع شخص دارای بلوغ عاطفی کمتری است و بر
عکس .پس لانم دانستی برای ارائه تبیین آماری صحیح ان مو وع و جلوگیری ان ایجاد
ابهام برای مخاطب به جای واژه بلوغ عاطفی ،واژه عدم بلوغ عاطفی را به کار ببری که به
تبع آن هنگامی که همبستگی منفی میان تمایزیافتگی و عدم بلوغ عاطفی برقرار باشد این
رابره با رود بلوغ عاطفی همبستگی مثبت تلیی رواهد شد.
فرضیه پژوهش :بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر بر اساس سبک دلبستگی
و میزان تمایز یافتگی مادران قابل پیش بینی است.
جهت بررسی فر یهی پژوهش ان روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون دندگانه
استفاده شده است.
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جدول( )6ماتریس همبستگی سبک دلبستگی ،تمایزیافتگی و عدم بلوغ عاطفی
تمایز یافتگی

متغیر
 -9تمایزیافتگی

بلوغ عاطفی

سبک دلبستگی

9
1/114

 -6سبک دلبستگی

**

 -3عدم بلوغ عاطفی

9

-1/445

9

1/134

*p<0/05, **p<0/01

بر اساس نتایج ماتریس میان تمایزیافتگی و عدم بلوغ عاطفی همبستگی منفی و
معناداری وجود دارد.که این رابره بین تمایزیافتگی و بلوغ عاطفی مثبت تلیی میشود.
ریب همبستگی  -1/445است که در سرح کمتر ان  1/19معنادار میباشد .اما این رابره
میان سبک دلبستگی و بلوغ عاطفی در سرح کمتر ان  1/19معنادارنیست.
جدول( )0ضرایب رگرسیون مدل پیشبینی بلوغ عاطفی براساس سبکهای دلبستگی
رایب غیراستاندارد
متغیر

B

انحراف

رایب
استاندارد
بتا

T

استاندارد

اهمیت آماری
)(p

ثابت

913/44

9/91

-

94/32

1/119

سبک دلبستگی ایمن

1/365

1/969

-1/139

1/459

1/253

ثابت

994/84

9/24

-

95/13

1/119

9/48

1/926

-1/952

9/14

1/154

11/14

3/3

-

69/56

1/119

سبک دلبستگی
اجتنابی
ثابت
سبک دلبستگی
دوسوگرا

9/39

1/46

1/649

3/934

1/116

یافته های جدول ( )4ضاکی ان آن است که سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی مادران
نیشی در پیش بینی بلوغ عاطفی دانش آمونان ندارد .)p>0/05( .اما ریب بتا به انای
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یک واضد افزایش در سبک دوسوگرا -ا ررابی مادران  ،عدم بلوغ عاطفی دانش آمونان
را  64درصد افزایش میدهد .که این رابره به انای یک واضد افزایش در سبک دوسوگرا-
ا ررابی به همان میزان (64درصد) بلوغ عاطفی را کاهش میدهد.
جدول( )5تحلیل واریانس مدل پیشبینی بلوغ عاطفی براساس سبک دلبستگی ایمن،
اجتنابی ،دوسوگرا  -اضطرابی

جدول ( ) 5پارامترهای اعتبارسنجی مدل پژوهش به صورت تابعی ان متغیرهای پیشبینی
کننده بلوغ عاطفی را نشان میدهد .بر طبح نتایج رابره بین سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی
با بلوغ عاطفی معنادار نبوده است .)p>0/05( .اما سبک دوسوگرا -ا ررابی توانست 2/9
درصد ان بلوغ عاطفی را تبیین کند .با توجه به میدار پارامتر مدل معنادار ( )p<1/19بدست
آمده ،و مدل ارائه شده ان اهمیت آماری بالایی برروردار بوده و به روبی قادر است (در
سرح اطمینان  ) %11بلوغ عاطفی را به صورت تابعی ان متغیرهای پیشبینیکننده سبک
دوسوگرا -ا ررابی پیشبینی نماید.
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جدول( )3ضرایب رگرسیون مدل پیشبینی بلوغ عاطفی براساس تمایزیافتگی و خرده
مقیاس های آن
رایب غیراستاندارد

رایب
استاندارد

اهمیت آماری

متغیر

B

ثابت

999/51

6/96

تمایزیافتگی (کل)

-1/259

1/919

-1/445

ثابت

946/89

9/98

-

91/81

-9/26

1/612

-1/449

2/13

1/119

ثابت

968/99

91/13

-

99/99

1/119

جایگاه من

-1/14

1/351

-1/611

6/23

1/111

ثابت

946/89

91/911

-

94/93

1/119

گریز عاطفی

9/69

1/618

-1/369

4/65

1/119

ثابت

963/48

1/169

-

93/28

1/119

ه آمیختگی

-1/83

1/36

-1/618

6/219

1/19

انحراف

T

()p

-

93/12

1/119

2/993

1/119
1/119

بتا

استاندارد

واکنش پییری
عاطفی

یافته های جدول()2ضاکی ان آن است که ریب بتا به انای یک واضد افزایش در
تمایز یافتگی ،واکنش پییری ،جایگاه من،گریز عاطفی وآمیختگی مادران ،عدم بلوغ عاطفی
دانش آمونان به ترتیب  44درصد44 ،درصد 61،درصد36 ،درصد و  61درصد کاهش می
دهد .که این رابره به انای یک واضد افزایش در تمایز یافتگی و هر یک ان ابعاد آن به
طور مجزا به همان ترتیب میکور بلوغ عاطفی را افزایش می دهد.
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جدول( )3تحلیل واریانس مدل پیشبینی بلوغ عاطفی براساس تمایزیافتگی
وخرده مقیاس های آن

جدول( ) 9پارامترهای اعتبارسنجی مدل پژوهش به صورت تابعی ان متغیرهای پیشبینی
کننده بلوغ عاطفی را نشان میدهد .بر طبح نتایج متغیر به ترتیب تمایزیافتگی توانست 91/8
درصد ،واکنش پییری عاطفی  91/5درصد ،جایگاه من 4/4 ،درصد ،گریز عاطفی 91/9
درصد و ه آمیختگی  4/3درصد ان بلوغ عاطفی را تبیین کند .با توجه به میدار پارامتر
مدل معنادار ( )p<1/19بدست آمده ،مدل ارائه شده ان اهمیت آماری بالایی برروردار
بوده و به روبی قادر است (در سرح اطمینان  )%11بلوغ عاطفی را به صورت تابعی ان
متغیرهای پیشبینیکننده تمایزیافتگی ،واکنش پییری عاطفی ،مولفه جایگاه من ،گریز
عاطفی و ه آمیختگی مادران پیشبینی نماید.
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مدل پژوهش

جدول()1ضرایب مسیر مدل پژوهش

نتایج جدول( ) 8نشان می دهد که مسیر دهارم در مدل پژوهش معنادار است .با در نظر
گرفتن اینکه میدار معناداری ان  1/119کمتر است.
جدول(CMIN )3

با توجه به اینکه میدار  Pکودکتر ان  1/15است و میدار  CMIN/DFان  5بزرگتر
است ،9بر اساس شارص کای اسکوئر این مدل به لحاظ برانش مناسب نیست.

 - 1مقدار  CMIN/DFباید بین  1تا  5باشد تا نشان دهد مدل به لحاظ برازش مناسب است.
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بحث و نتیجه گیری
یافته های تحییح ،فر یه پژوهش مبنی بر پیش بینی بلوغ عاطفی درتران بر اساس
تمایزیافتگی مادران را تایید نمود.و نشان داده شد که بین این دو دو مولفه همبستگی مثبتی
وجود دارد.در این نمینه شیخ السلامی ،شیرنادی و میرنایی( )9315پژوهشی تحت عنوان
بررسی رابره بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی ان رانواده اصلی در دانش آمونان دبیرستانی
صورت دادند که نتایج نشان داد ضدود  11درصد واریانس بلوغ عاطفی توسط تمایز
یافتگی و مولفه های آن قابل پیش بینی است.همچنین در پژوهش روبراهان()9315با مو وع
رابره بلوغ عاطفی ،تمایز یافتگی و طرضواره های ناسانگار اولیه با روابط فرا نناشویی نتیجه
نشان داد1/94رصد انواریانس روابط فرانناشویی توسط بلوغ عاطفی و  1/19درصد ان
واریانس روابط فرانناشویی توسط تمایزیافتگی تببین شده است .که این نتایج با نتیجه
ضا ر همسو است .همچنین لایو ،لیو ،دان وی ،وانگ و پینگ وی )6192(9پژوهشی تحت
عنوان همبستگی بین تمایزیافتگی و سانگاری ضرفه ای دانشجویان کارشناسی پرستاری در
دین» انجام دادند که یافته ها نشان داد سرح تمایزیافتگی با سانگاری ضرفه ای همبستگی
مثبت دارد.این یافته با پژوهش ضا ر ان ضیث این که یکی ان ررده مییاس های بلوغ
عاطفی سانگاری است؛ همسو میباشد.در تبیین این فر یه میتوان گفت که تمایز یافتگی به
طور کلی این مساله را بیان می کند که شخص باید دربرابر ا رراب درسرح درون روانی
قادر باشد اضساسات را ان تفکر جدا کند و درسرح بین فردی نیز باید بتواند من ضفظ
صمیمیت با دیگران به عنوان یک فرد رود مختار عمل کرده و در دام بلواهای هیجانی
دیگران نیفتد( .گلدنبرگ و گلدنبرگ 6193 ،ترجمه فیرون بخت .)9314 ،این مرلب به
مدیریت هیجان توسط شخص در مواقع پرتنش و ضفظ استیلال فرد اشاره دارد که با تعریف
بلوغ عاطفی مبنی بر داشتن صمیمیت ،ابران وجود،استیلال ،تعادل روانی و توانایی کنترل
ساننده رصومت ترابح دارد .این دو مولفه علاوه بر این که در تعریف کلی به ه نزدیک
1. Si wei liu, Lan luo, Mei chun wu, Rong wang, Yan ping wu
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اند در تعریف ررده مییاس ها نیز با ه ان لحاظ نظری ترابح نبادی دارند که در ادامه به
این مو وع پردارته می شود.
جهت بررسی نیش پیشبینیکنندگی واکنش پییری عاطفی مادران در بلوغ عاطفی
درتران نتیجه ضاکی ان رابره مثبت بین این دو متغیر دارد.یعنی هر ده میزان واکنش پییری
عاطفی مادر مرلوب تر باشد بلوغ عاطفی درتر افزایش می یابد .همانگونه که قبلا اشاره شد
هر ده میزان نمره فرد در پرسشنامه( )DSIدر مولفه واکنش پییری عاطفی بیشتر باشد
نشانگر این است که او در این بعد عملکرد مرلوبی داشته است .در این راستا اشرفی()9319
در تحیییی به پیش بینی تمایل به رودکشی بر اساس تمایزیافتگی و تعار ات نناشویی در
ننان در ضال طلاق پردارت و نتیجه گرفت ان مولفه های تمایزیافتگی ،مولفه واکنش
پییری عاطفی ،گریز عاطفی و ه آمیختگی با دیگران به صورت مثبت قادر به پیش بینی
تمایل به افکار رودکشی می باشد .این یافته با نتیجه ضا ران ضیث این که ثبات عاطفی
یکی ان مولفه های بلوغ عاطفی است و با واکنش پییری عاطفی رابره دارد ،همسو
میباشد.در تبیین این فر یه میتوان عنوان کرد که واکنش پییری عاطفی نمانی اتفاق می
افتد که هیجانات بر افکار غلبه کنند .در ضیییت هنگامی که شخصی به طور مداوم در
تیابل با مسایل نندگی واکنش های هیجانی مثل رش و مصادیح آن ،رنجش  ،وضشت
ندگی و هیجان هایی ان این دست را به جای رفتار منریی و ضل مساله ان رود برون میدهد
به معنای آن است که فرد واکنش پییری عاطفی نامرلوبی دارد .این مولفه با ررده مییاس
های بلوغ عاطفی ان جمله ثبات عاطفی که شامل مجموعه ای ان قابلیت در ضل و فصل
مشکلات و عدم مواردی دون نودرنجی ،آسیب پییری ،لجاجت و تندرویی است و نیز با
ررده میی اس بانگشت عاطفی که نماینده عواملی دون بییراری ،رصومت ،پرراشگری و
رودمداری می باشد ،مرابیت دارد.
جهت نیش پیش بینی کنندگی میزان مؤلفه ی «جایگاه من» مادران در بلوغ عاطفی
درتران یافته ها نشان داد که میان این دو مولفه رابره مثبت وجود دارد.یعنی هر ده میزان
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مولفه جایگاه من مادر بیشتر باشد بلوغ عاطفی درتر افزایش می یابد .ضاجی ،بینا،
ضاجی،میدیا ،رضی ناده ومحمدی( )9319پژوهشی با عنوان بررسی اثر تمایز یافتگی و
سبکهای دلبستگی بر رشونت نسبت به ننان انجام دادند یافته ها نشان داد که بین
تمایزیافتگی با رشونت نسبت به ننان رابره منفی وجود دارد .و ان میان ابعاد تمایزیافتگی،
واکنش پییری عاطفی و جایگاه من پیش بینی منفی ان رشونت نسبت به ننان دارند.
همچنین در تحیییی که توسط رورشیدناد،سعدی پورواسدناده( )9312تحت عنوان
«بررسی رابره رود تنظیمی هیجانی و تمایزیافتگی رود با سانگاری تحصیلی دانشجویان
درتر دوره کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی» انجام گرفت نتایج نشان داد بین رودتنظیمی
هیجانی و تمایزیافتگی با سانگاری تحصیلی رابره مثبت وجود دارد .این یافته ها ان جهت
اهمیت جایگاه من که به پایداری هویت اشاره دارد و به تبع آن شخص برهیجانات رود
تسلط بهتری میتواند داشته باشد با تعریف بلوغ عاطفی مبنی بر توانایی مدیریت عواطف و
این که بلوغ عاطفی ان نظر پیست و آمینابها )6112( 9جریانی است که طی آن شخصیت
فرد مداوماً برای اضران بیش ان پیش سلامت عاطفی ،ان لحاظ روانی و فردی می کوشد و
قابلیت میاومت در برابر تأریر در ار ای نیانها را دارد و همچنین رابره مثبت میان جایگاه
من و بلوغ عاطفی همسو است .در تبیین نظری این فر یه می توان عنوان کرده مفهوم
جایگاه من در نظریه بوئن در واقع به سه جنبه اشاره دارد :من پایدار ،من ناپایدار و رویشتن
مستحک .من پایدار به معنای این است که ده میزان موا ع شخص در یک مسیر ضرکت
کرده است و نیز هر ده اهداف و اعمال یک فرد به ه نزدیک باشند؛ شخص من پایدار
نیرومندتری رواهد داشت .این مفهوم در نظریه بوئن مرابح با نظر راجرن در مورد سلامت
روان است که او ه بیان میکند که هر ده میزان همپوشانی رود واقعی و رود ایده آل در
یک فرد بیشتر باشد وی دارای سلامت روان بیشتری است.من ناپایدار به این مو وع که
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ده میزان فرد ،رفتار ،افکار و اضساساتش تحت تاثیر دیگران قرار دارد ،اشاره میکند .هر ده
میزان تاثیر پییری کورکورانه ان دیگران جهت دریافت تایید ان نظر آنان در شخصی بیشتر
باشد وی من ناپایدارتری رواهد داشت.رویشت مستحک نیز به این معنا اشاره دارد که ده
میزان فرد میتواند رودش ،عیاید و باورهایش را منهای رانواده رود تعریف کند.بنا بر
تعریف فوق ان مفهوم جایگاه من و مولفه های بلوغ عاطفی روشن میگردد که هر ده میزان
من پایدار و رویشتن مستحک در شخص بیشتر باشد شخص بیشتردارای معیارهای بلوغ
عاطفی مثل ثبات عاطفی و استیلال میباشد.
جهت بررسی نیش پیشبینیکنندگی گریز عاطفی مادران در بلوغ عاطفی درتران یافته
ها نشان داد که رابره بین گریزعاطفی با بلوغ عاطفی مثبت است .یعنی هر ده گریز عاطفی
مادر مرلوب تر باشد بلوغ عاطفی درتر افزایش می یابد .شایان ذکر است که هر ده میزان
نمره فرد در پرسشنامه( )DSIدر مولفه گریز عاطفی بیشتر باشد نشانگر این است که فرد در
این بعد عملکرد مرلوبی داشته است .رسروی و شیرنادی( )9319تحیییی تحت عنوان
بررسی ر ابره تمایزیافتگی با سانگاری اجتماعی و دانش آمونان میرع متوسره شهرستان
ررم بید استان فارس انجام دادند؛ که نشان داد بین تمایز یافتگی و سانگاری اجتماعی
رابره مثبت معنی دار وجود دارد .این یافته با یافته تحییح ضا ر مبنی بر وجود رابره مثبت
بین گریز عاطفی با بلوغ عاطفی ان ضیث این که افرادی که در مولفه گریز عاطفی نامرلوب
عمل میکنند نیز نمیتوانند با اطرافیانشان سانگاری مناسبی پیداکنند و به همین علت ددار
گسلش می شوند و این که یکی ان مولفه های عدم بلوغ عاطفی ناسانگاری اجتماعی می
باشد ،همسو است .در تبیین این فر یه میتوان گفت که گریز عاطفی نمانی ایجاد میشود
که اعضای رانواده به دلیل یک دلبستگی هیجانی ضل نشده ان لحاظ فیزیکی یا روانی ان
یکدیگر دوری میجویند.گریز عاطفی سه نشانه دارد .دنانچه فرد به یکی ان این نشانه ها
مبتلا باشد وی ددار گسلش عاطفی شده است .این نشانه ها عبارت اند ان .9 :مهاجرت :در
این نوع گسلش فرد به لحاظ جغرافیایی ان رانواده اش دوری میجوید .6.انزوا :فرد به لحاظ
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روانی و میزان صمیمیت و وقت گیرانی با اعضای رانواده ان آنها دوری میجوید.3 .
هنگامی که فرد به طور نارود آگاه در برابر آمیختگی و فشارهای ناشی ان آن بیماری را
انتخاب میکند .در ضیییت گریز عاطفی نا مرلوب در فرد با توجه به تو یحات فوق بایکی
ان عوامل بلوغ عاطفی ان نظرمرلر 9یعنی توانایی مواجهه با واقعیت و روبه رو شدن با آن به
جای فرار و اجتناب ان مشکلات (مهران 9382 ،به نیل ان منصور نژاد،پورسید،کیانی و
ردابخش.)9316 ،کاملا در تیابل است و با ررده مییاس های عدم بلوغ عاطفی ان جمله
فروپاشی شخصیت که شامل استفاده فرد ان مکانیس های دفاعی میباشد و نیز ررده مییاس
ناسانگاری اجتماعی که یکی ان نشانه های آن انزوا است مرابیت دارد.
جهت بررسی نیش پیشبینیکنندگی آمیختگی مادران در بلوغ عاطفی درتران نتیجه
ضاکی انرابره مثبت بین آمیختگی با بلوغ عاطفی است .یعنی هر ده میزان ه آمیختگی
مادر مرلوب تر باشد بلوغ عاطفی درتر افزایش می یابد .همانگونه که قبلا اشاره شد هر ده
میزان نمره فرد در پرسشنامه( )DSIدر مولفه آمیختگی بیشتر باشد نشانگر این است که او
در این بعد عملکرد مرلوبی داشته است .ضاجی شیخی ،پورابراهی  ،روش کنش
وشکری( ) 9314پژوهشی تحت عنوان استیلال اقتصادی نن ،بلوغ عاطفی و تمایز یافتگی
نوجین متیا ی طلاق و نوجین عادی انجام دادند که نتیجه نشان داد استیلال مالی در ننان
عادی بیشتر ان ننان متیا ی طلاق میباشد.و نیز بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی در نوج های
عادی در و عیت مرلوب تری نسبت به متیا یان طلاق فراردارد .این نتیجه را میتوان ان
نظر رابره میان تمایزیافتگی و ررده مییاس آمیختگی با بلوغ عاطفی با نتیجه پژوهش ضا ر
همسو دانست .دانگ )6198( 6ه تحیییی با عنوان تست مدل وابستگی دانشجویان کالج
در تایوان بر مبنای مفهوم تمایز بوئن انجام داد که یافته ها ضاکی ان وجود رابره منفی بین
سرو وابستگی و تمایزیافتگی بود و اینکه رود متمایزی میتواند بخشی ان رابره بین ارتلال
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عملکرد رانوادگی و وابستگی باشد.این یافته ان جهت وجود رابره بین وابستگی و تفکیک
رویشتن با یافته پژوهش ضا ر مبنی بر وجود همبستگی مثبت میان تمایزیافتگی و بلوغ
عاطفی با توجه به این که یکی ان ررده مییاس های بلوغ عاطفی استیلال است؛ همسو
میباشد.در تبیین این مفرو ه و برای درک بهتر ان ه آمیختگی با دیگران می توان این
مفهوم را تعریف به د نمود .ه آمیختگی درضیییت میابل تمایز یافتگی قرار دارد .تمایز
یافتگی را ه میتوان مترادف با استیلال دانست درا که دراین مفهوم ابتدا فرد در نمینه
درون روانی ،در مواجهه با ا رراب باید بتواند اضساسات را ان تفکر تفکیک کند و یا به
عب ارت دیگر باید قادر باشد بدون آمیختن تفکر و اضساس به همدیگر در مواقع تصمی
گیری هر کدام را به صورت مجزا تجزیه و تحلیل نماید.در مرتبه دوم فرد باید تلاش کند به
عنوان یک فرد مستیل عمل کند و در سرح بین فردی نیز تفکیک اضساس ان تفکر را
لحاظ کرده و در دام بلواهای هیجانی رانواده نیفتد .در مرتبه سوم این مساله عنوان میشود
که می توان تمایز یافتگی فرد را در دهار سرح استیلال مورد ارنیابی قرار داد .9:استیلال
عملکردی :ده میزان فرد قادر به انجام کارها بدون کمک و ضضور دیگران است.
.6استیلال عاطفی :ده میزان فرد تحت تاثیر عواطف دیگران قرار میگیرد .3.استیلال نگرش:
ده میزان فرد نگرش های شخصی دارد و این نگرش ها دیدر متفاوت با نگرش های
رانواده است . 4.استیلال متعارض :این نوع استیلال به تردبد های فرد و سردرگمی های او
در بین نگرش های متفاوت پدر و مادرش اشاره دارد .در واقع شخصی که توانسته دنین
تردید هایی را برای رود و با دلایل منریی ضل و فصل کند به این جنبه ان استیلال دست
یافته است.یک فرد تمایزیافته در اکثر مواقع رالی ان قضاوت دیگران فکر و عمل میکند و
به این درک رسیده است که نه دیگران میتوانند او را کنترل کنند و نه او میتواند سایرین را
کنترل کند.و نیز به طور کلی تمایز یافتگی و آمیختگی را میتوان در دو سمت یک طیف
در نظر گرفت .هر ده شخص بیشتر مولفه های تمایز یافتگی را دارا باشد ان آمیختگی به
دوربوده وبرعکس.آمیختگی با دیگران با مفهوم فیدان استیلال در عدم بلوغ عاطفی که به
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وابستگی انگلی به دیگران،رودبین بودن و نداشتن رغبت های محسوس اشاره دارد ترابح
پیدا میکند .بدیهی است که هردو مورد در تیابل با مفهوم مستیل بودن در بلوغ عاطفی قرار
دارند و دنانچه آمیختگی در سرح مرلوبی باشد بلوغ عاطفی را در پی رواهد داشت.
جهت بررسی نیش پیشبینیکنندگی سبک دلبستگی ایمن واجتنابی در بلوغ عاطفی
دانش آمونان ،یافته ها ضاکی ان آن است که رابره بین سبک دلبستگی اجتنابی وایمن با
بلوغ عاطفی معنادار نبوده است .پوراکبران و طاهری ( )9314پژوهشی تحت عنوان بررسی
رابره بین بلوغ عاطفی و ر ایت نناشویی با سبک های دلبستگی انجام دادند که نشان داد
بین بلوغ عاطفی و ر ایت نناشویی با سبک دلبستگی رابره معناداری وجود دارد .این
نتیجه ان ضیث وجود رابره بین بلوغ عاطفی با سبک های دلبستگی با نتیجه پژوهش ضا ر
ناهمسو است .همچنین کری منصور( )9312پژوهشی با عنوان پیش بینی طلاق عاطفی بر
اساس تمایز یافتگی شخصیتی ،اعتیاد به فضای مجانی و سبک های دلبستگی انجام داد؛
که یافته ها نشان داد تمایز یافتگی ،اعتیاد به فضای مجانی و سبک های دلبستگی نیش
معناداری در تبیین طلاق عاطفی دارند. .همچنین بین دلبستگی های دوسوگرا و اجتنابی با
طلاق عاطفی رابره مثبت وجود داشت.این نتیجه ان ضیث وجود رابره میان سبک های
دلبستگی و طلاق عاطفی که نشانگر عدم بلوغ عاطفی قابل قبول در نوجین میباشد با نتیجه
ضا ر مبنی بر عدم وجود رابره میان سبک اجتنابی و بلوغ عاطفی ناهمسو است .در تبیین
دو فر یه فوق میتوان گفت که عدم رابره بین بلوغ عاطفی و سبک های دلبستگی ایمن و
اجتنابی میتواند به علت نا همگن بودن مادران در نمینه شغل تحصیلات و سن باشد .فاصله
نسلی نیاد بین مادران و درتران و به تبع آن فاصله ارنش ها در بین آنان ،با توجه به این
نکته که سبک دلبستگی مولفه ای است که قابلیت تغییر دارد  ،میتواند بر این عدم رابره
موثر واقع شود .علاوه بر این ممکن است تعداد نمونه ی این پژوهش کافی نبوده باشد و
برای به دست آوردن نتایج دقیح تر به نمونه وسیع تری و یا پژوهشی به روش طولی اضتیاج
داشته باشی  .پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید که در تحییح ضا ر مورد
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استفاده قرار گرفته تنها  98سوال دارد واین اضتمال را ایجاد میکند که تعداد ک این
سوالات به درستی نتوانسته باشد شخص را در موقعیت های گوناگون بر اساس معیارهای
سبک دلبستگی بسنجد .همچنین ان آنجا که ابزار مورد نظر یک ابزار رود گزارشی است .
این امکان را به آنمودنی ها میدهد که با تعصب ،میاومت و سو گیری به پرسش ها پاسخ
داده باشند ونتایج تحییح را تحت تاثیر قرار دهند.
همچنین جهت بررسی نیش پیشبینیکنندگی سبک دلبستگی دوسوگرا -ا ررابی
مادران در بلوغ عاطفی درتران ،نتایج ضاکی ان وجود رابره منفی بین این دو مولفه است.
یعنی هر ده میزان سبک دلبستگی دو سو گرا -ا ررابی مادر بیشتر باشد بلوغ عاطفی درتر
کاهش می یابد.درپژوهشی که قاسمی( )9311نیز درتحیییی تحت عنوان بررسی رابره بین
سبک دلبستگی مادران با بلوغ عاطفی دانش آمونان عیب مانده ی ذهنی میرع دبیرستان
شهر اصفهان  ،نشان داد که سب ک دلبستگی مادران بر روی بلوغ عاطفی فرنندان پمسر
عیمب مانمده ذهنمی آمونش پییر آنها تأثیر دارد .و سبک دلبمستگی نما ایممن دوسموگرا
درممادران بما بلموغ عماطفی پسران عیب مانده ذهنی ارتباط منفی داشت .که این یافته با
نتیجه پژوهش ضا ر مبنی بر وجود رابره معنی دار منفی بین سبک دلبستگی دو سو گرا-
ا ررابی با بلوغ عاطفی همسو است.اسدی و توانا انجیزه ای( )9312نیز در پژوهشی که
تحت عنوان بررسی رابره سبک های دلبستگی با بلوغ عاطفی دانش آمونان درتر متوسره
شهرستان گرگان انجام دادند .نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و بلوغ عاطفی
رابره مثبت معنادار و دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با بلوغ عاطفی رابره منفی معنادار دارد.
که این نتیجه ان ضیث وجود رابره منفی بین بلوغ عاطفی با سبک دلبستگی دوسوگرا با
نتیجه پژوهش ضا ر مبنی بر وجود رابره منفی بین سبک دلبستگی دو سو گرا -ا ررابی
با بلوغ عاطفی همسو است.گاپتا و شرما( )6192در تحیییی که تحت عنوان« سبک
دلبستگی ،بلوغ عاطفی و عزت نفس در بزرگسالان معتاد و بدو ن اعتیادبه مواد مخدر» انجام
دادند ،نتایج نشان داد بزرگسالانی که ان مواد مخدر استفاده نمی کردند ،الگوی دلبستگی
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امن ،ثبات عاطفی و اعتماد به نفس بالایی نسبت به شرکت کنندگانی نشان دادند که انمواد
مخدر استفاده می کردند.که این یافته با یافته تحییح ضا ر مبنی بر وجود رابره معنی دار
منفی بین سبک دلبستگی دو سو گرا -ا ررابی با بلوغ عاطفی همسو است.
ایدنبرگ،شات،دیکر ،سیندلار( )6199پژوهشی تحت عنوان «سبک دلبستگی و اعتیاد به
اینترنت :یک نظرسنجی آنلاین»انجام دادند که یافته ها نشان داد شرکت کنندگان با سبک
دلبستگی ناایمن ،گرایش بیشتری نسبت به استفاده بیمارگونه ان اینترنت در میایسه با
شرکت کنندگان با دلبستگی ایمن نشان دادند .سبک دلبستگی دوسوگرا نیز به طور ویژه با
استفاده بیمارگونه اناینترنت همراه بود .که این یافته نیز با یافته تحییح ضا ر مبنی بر وجود
رابره منفی بین سبک دلبستگی دو سو گرا -ا ررابی با بلوغ عاطفی همسو است .میناتی،
کالاری و پینی( )6199ه پژوهشی تحت عنوان« سبک دلبستگی بزرگسالان و رودکشی»
انجام دادند .ی افته ها نشان می دهد که افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن ،اغلب در معرض
آسیب های ا ررابی و ضل نشده اندکه این مساله میتواند با افزایش ررر رودکشی همراه
باشد .این نتیجه نیز با یافته تحییح ضا ر مبنی بر وجود رابره منفی بین سبک دلبستگی دو
سو گرا -ا ررابی با بلوغ عاطفی همسواست.در تبیین این فر یه میتوان گفت افراد دارای
سبک دلبستگی مضررب ،اطمینان ندارندکه مورد عشح و علاقه دیگران هستند ،ارنش
عشح ورنیدن را دارند و اضتمال ًا مورد ضمایت دیگران هستند .این و عیت همراه با تردید
و هراس منجر به گوش به ننگی و بدگمانی ،درپی اطمینان بخشی مجدد بودن ،اعترا ات
رش آور مکرر و ضسادت در این افراد میشود.این سبک ان دلبستگی با ررده مییاس های
عدم بلوغ عاطفی ان جمله عدم ثبات عاطفی که شامل مجموعه ای ان عدم قابلیت در ضل
وفصل مشکلات ،نودرنجی ،آسیب پییری ،لجاجت و تندرویی است و نیز با ررده مییاس
بانگشت عاطفی که نماینده عواملی دون اضساس ضیارت ،بییراری رصومت ،پرراشگری
و رودمداری میباشد ،مرابیت دارد.
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