
گری سبک های ابرازگری هیجانی، همدلی عاطفی، رضایت زناشویی با میانجیسبک

 دلبستگی در مادران کودکان ای دی اچ دی

 3، علیرضا سالمی خامنه*2شهربانو قهاری، 1فاطمه فتوت

استادیار، گروه بهداشت روان دانشکدده عدلدوف رفدتداری و  -2شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا، ورامین، ایران. ارشد روانکارشناس-1

شناسی عمومی، دانشگاه علدوف و دکترای روان -3پزشکی تهران(، دانشگاه علوف پزشکی ایران، تهران، ایران. نویسنده مسئول.سالمت روان )انستیتو روان

 تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.

های دلبستگی به عنوان زیربنای ساختار شخصیت فرد، موجب شکد  دادن بده سبکمقدمه:  

های ابرازگری هیجانی، گردد. هدف از انجاف تحقیق پیشرو، بررسی سبکرفتار و شخصیت فرد می

گری سبک دلبستگی در مادران کودکان ای دی اچ همدلی عاطفی، رضایت زناشویی با میانجی

 دی بود.

همبستگی بود. جامعه آماری شام  کلیه مدادران  -این پژوهش یک بررسی توصیفی  روش کار:

های تخصصی، مراکز مراکز مشاوره، کلینیک  کننده به یکی ازدارای کودک ای دی اچ دی مراجعه

شهر تهران در پایدیدز و های دولتی کالنهای شهرداری و مراکز مشاوره دانشگاهی کانونمشاوره

 111بود. برای محاسبه حجم نمونه از روشن مورگان استفاده و تعداد نمونه  1331زمستان سال 

-گیری دردسترس از بین مادران واجد شرایط مراجعهنفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه

ها هم از پرسشنامه ابرازگری هیجانیآوری دادهکننده به مراکز فوق انتخاب گردیدند. جهت جمع

)EEQ) ،رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه، پرسشنامه همدلی داویس)EMSS)  پرسشدندامده ،

های به دست آمده با استفاده از آزمون ضدریدب سبک دلبستگی هانز و شاور استفاده شد و داده

 تجزیه و تحلی  شد. SPSS 23همستگی پیرسون و نرف افزار 

های ابرازگری هیجانی، همدلی عداطدفدی، نتایج به دست آمده نشان داد که بین سبکها: یافته

گری سبک دلبستگی در مادران کودکدان ای دی اچ دی رابد ده رضایت زناشویی با میانجی

 (.معناداری وجود دارد )

تواند ابدزارگدری توان گفت سبک دلبستگی میبا توجه به نتایج به دست آمده میگیری: نتیجه

 بینی کند.مثبت، همدلی عاطفی و رضایت زناشویی را پیش

 نوع مقاله 

 پژوهشی

 

 مقدمه     

یکی از اخدتدال ت               ((    1فعالی     اختالل نق  توجه  بیش                     

  کودکان سدندیدن               1رفتاری شایع در کودکان است که تقریبا                                       

مدرسه در سرتاسر جهان به ان مبتال هستند. بر طبق راهنمدای                                                       

شدرو         (  -  -SM (آماری و تشخیصی اختال ت  هنی                            

فعالی،        های بیش       و با نشانه             .(   1باشد)     آن از سن هفت سالگی  می                      

(.  کودکان  مبتال به                     2)   

قراری،        به دلی  دارا بودن مشکالتی  ون پرتحرکی، بی                                            

توجهی و پرخاشگری مشکالت زیادی با اطرافیان خود دارندد                                                    کم  

های پرخاشگرانه کالمی و                       تواند به بروز واکنش                   که در مواردی می               

فیزیکی والدین منتهی شود و احساس خصومت را در والددیدن                                                    

برانگیزد و بر نقش والدینی و راب ه والد فرزندی تا یر مدندفدی                                                          

فرزندان هم نین                فعال      اختالل نق  توجه  بیش                   .    (    (و)   3بگ ارد)       

بروز مشکالت زناشویی و کاهش رضایت زنداشدویدی                                         تواند در          می  

 (.  1زوجین نقش داشته باشد)                     

رضایت زناشویی تحت ت  یر عوام  مختلفی از جمله تدعدارضدات                                                      

زناشویی، روابط عاطفی بین زوجین، میزان دلبستگی و شدیدوه                                                      

ابرازگری هیجانی زوجین قرار دارد و راب ه بین آنها متقاب  بوده                                                              

توانند یکدیگر را تحت ت  یر قرار دهند.  نان  ه زو  هایی                                                        و می    

که از زندگی خود رضایت دارند هیجانات خود را بیشدتدر ابدراز                                                        

ندبدود         .(    کنند و همدلی عاطفی با یی دارند و بر عکدس)                                        می  

رضایت زناشویی و همدلی عاطفی و ناتوانی در ابراز هیجانات در                                                           

تواندد       های زناشویی ح  نشده است که می                             زوجین نشانه تعار                  

 (.   را دشوار سازد)                    کار مراقبت از کودکان مبتال به                              

های هوش هدیدجداندی                ابرازگری هیجانی به عنوان یکی از مولفه                                     

تواند رضایت و کیفیت روابط زوجین و  راب ه والد فرزندی را                                                         می  

 چکیده اطالعات مقاله

 تاریخچه مقاله 

 11 8 1337دریافت: 

 23 11 1337پ یرش: 

 نویسنده مسئول 
Email: 
ghahhari.sh@iums.ac.ir   

 کلید واژگان 

ابرازگری هیجانی، همدلی عاطفی، 

  رضایت زناشویی، سبک دلبستگی.
 

-1  ttention  eficit  yperactivity  isorder in children 
(    )  
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افزایش دهد و در کنار آمدن با مشکالت زندگی مو ر باشد. ابراز                                                           

ها  ه مثبت و  ه منفی به تخلیه هیجانی  و ندهدایدت                                               هیجان     

(   8شود که با بهبود کیفیت راب ه ارتبا  دارد)                                        تسکین منجر می             

رانده و         های واپس        های منفی و آزردگی                 و راه را برای ابراز هیجان                         

 (.      7کند)    نیز همدلی عاطفی باز می                      

ی هیجانات  در               رسد زوجین به ویژه مادران ابرازکننده                                   به ن ر می         

کنار آمدن با مشکالت زندگی از جمله مشکدالت مدربدو  بده                                                 

آیدندد و          یکی از آنها است بهتر کنار مدی                                  فرزندان که            

شرایط ایدن            .(   3نمایند)       تری رفتار می            تر و سازگارنه             طور منع           

همدلی عاطفی آندان بده                         (.      11کنند)     فرزندان را بهتر درک می                      

به کنترل هیجانات منفی و ابراز هیجانات مثبدت نسدبدت بده                                                    

 (.    12و 11منجر شود)                 کودکان مبتال به              

دلبستگی پیوند عاطفی و هیجانی نیرومندی است که در سدال                                                     

گیرد و تمامی روابط صمیمانه فدرد را در                                      اول زندگی شک  می                

سدبدک       .(    1و   13دهد)    های بزرگسالی تحت تا یر قرار می                              سال   

دلبستگی انواعی دارد ایمن و ناایمن.  سبک  دلبستگی ناایدمدن                                                           

بدنددی      خود به سه دسته دل مش ول، گسسته و اض رابی طبقه                                             

تواند بر روابط زناشویدی و                          شوند .سبک دلبستگی ناایمن می                           می  

(. افراد بدا سدبدک                 18و    1،   11روابط والد فرزندی سایه افکند)                             

ی زنداشدویدی           زندگی ناایمن در تداوف روابط صمیمانه که راب ه                                            

یکی از آنها است مشک  دارند. رضایت زناشویی در آنها کدمدتدر                                                        

در نتیدجده             .(   17تری دارند)          بوده و توانایی همدلی عاطفی پایین                                

های زناشویی و نارضایتی زناشویی در آنها بیشتر است کده                                                     تنش   

تواندد بر روابط آندها با فدرزندان و فرزندپدروری تا یدر بگ ارد                                                             می  

(. مادران با سبک دلبستگی ناایمن به کدندتدرل گدری                                              21و 13)   

فرزندان روی می اورند و عالوه بر کنترل گری اض دراب و دل                                                      

تواند بر راب ه آنها با فرزندان تا یر بگ ارد و این                                                   مش ولی آنها می              

هستند، بیشتر                  تا یر زمانی که آنها دارای فرزند مبتال به                                       

 (.    21خواهد بود)          

های دلبستگی ناایمن در ابراز هدیدجداندات بده                                        مادران با سبک             

تواند بر نحوه ی فدرزنددپدروری                            فرزندان مشک  دارند و این می                           

تا یر منفی بگ ارد. ناتوانی در ابراز هیجانات مثبدت و مدندفدی                                                         

کند تا آنها بتوانند نحدوه ابدراز                                فرصتی برای کودکان فراهم نمی                           

هیجانات را یاد بگیرند و خود را با محیط و دیگران ت بیق دهند                                                            

تواند مشک  را در مادرانی که داری فرزنددان                                          و  نین  یزی می              

هستند وخیم تر کند . زیدرا ایدن کدودکدان                                         مبتال به       

مشکالتی دارند که ورای تحم  این مادران است که می تدواندد                                                      

منجر به بروز واکنش هایی منفی نسبت به فدرزنددان شدود و                                                    

های اختالل نق  توجه  بدیدش                         زمینه ی تشدید عال م و نشانه                          

 (.    22فعالی را در فرزندان افزایش دهد)                               

توانایی همدلی عاطفی با ابراز بهتر عواط  مثبت نسدبدت بده                                                      

فرزندان همراه است و ت  یر مثبتی بر رفتدار کدودکدان دارد و                                                        

(. یدو و          2و 23دهدد)    ی آنها را افزایش مدی                   رفتارهای سازگارانه                  

( بر این باورند که همدلی عاطفی و ابرازگدری                                           2113)       1همکاران       

پسند در         هیجانی مادران موجب رشد همدلی و رفتارهای جامعه                                             

و به کاهدش             .(   21شود)    سنین نوجوانی و  بزرگسالی فرزندان می                                   

رفتارهای پرخاشگرانه و بهبود رفتارهای دوستانه و صمیمانه بدا                                                           

فقدان همدلی عداطدفدی و                       .(   28)        (  2شود )     دیگران منتهی می               

تدواندد       ابرازگری هیجانی در مادران با سبک دلبستگی ناایمن می                                                  

بر توانایی سازگاری با محیط، برقراری و تداوف روابط دوستانه و                                                             

تا یر منفی                 کنترل هیجانات منفی در کودکان مبتال به                                    

 (.    27بگ ارد)       

م العات با  نشان دهنده آن است که وجود کودک  مبتدال بده                                                     

تواند با ایجداد تدندش و                      ای نه تنها می             در هر خانواده                 

بخش را تحت تا یدر                  تعار  بین زوجین، روابط زناشویی رضایت                                    

و ایدن        .(   23تواند روی فرزندپروری ا ر بگ ارد)                                قرار دهد بلکه می                

ادری دارای سبک دلبستگی ناایمن باشد                                    تا یر منفی زمانی که ف                     

بدررسدی       در این راستا هدف ایدن پدژوهدش                              بیشتر خواهد بود.                

های ابرازگری هیجانی، همدلی عاطفی، رضایت زناشویی با                                                    سبک   

مبدتدال بده         گری سبک دلبستگی مادران دارای کودکان                                     میانجی      

 بود.          

 

 روش کار       

همبستگی بدود. جدامدعده                      -این پژوهش یک بررسی توصیفی                             

-آماری شام  کلیه مادران دارای کودک ای دی اچ دی مراجعه                                                    

های تخصصی، مدراکدز                  مراکز مشاوره، کلینیک                        کننده به یکی از               

هدای         های شهرداری و مراکز مشاوره دانشدگداه                                  ی کانون       مشاوره      

بدودندد.          1331شهر تهران در پاییز و زمستان سال                                 دولتی کالن         

برای محاسبه حجم نمونه از روشن مورگان استفاده و تدعدداد                                                      

گدیدری      نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمدونده                                         111نمونه       

کننده به مدراکدز                دردسترس از بین مادران واجد شرایط مراجعه                                       

فوق  انتخاب گردیدند. معیارهای ورود به این پژوهش شدامد :                                                       

کالس سواد، تمای  به همکاری در پژوهدش و                                        7حداق  داشتن             

بود. معیارهدای خدرو  هدم                            داشتن کودک مبتال به                    

پزشکی در مادر ، اعتدیداد                        های روان        عبارت بود از: ابتال به بیماری                            

پزشکی با توجه بده سدابدقده                        مادر و داشتن هر نو  اختالل روان                              

      پزشکی و مصاحبه بالینی صورت گرفته عالوه بر                                          روان    

 در کودکان.            

ها از ابزارهای  ی  استفاده                            آوری داده         در این پژوهش جهت جمع                    

 شد:   

این پرسشنامه را                    :                 رس نامه ابرازگری هیجانی                        - 

( به من ور بررسی ابزارگری هدیدجداندی                                  1331)   3کین  و آمونز            

-1 Yoo et al. 
-2 Emotional Expressiveness Questionnaire [EEQ]   
-3 King and  Emmons  
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گویه است. پرسشنامه سده زیدر                              1اند که شام              طراحی نموده           

ازگری هیجانی مثبت، ابزار صمیمیت و ابدزارگدری                                            ر مقیاس اب        

ای لدیدکدرت          ی مقیاس پنج رتدبده                هیجانی منفی دارد و بر پایه                          

گ اری نمره ک  فرد از                      تن یم شده است. براساس این شیوه نمره                                   

مت یر است، نمره با تر بیانگر ابراز هیجانی با تر است                                                       71تا       1

، به من ور بررسی روایی همگرا، بین نمرات پرسشنامه ابرازگری                                                           

سوتا و ندمدرات              هیجانی و پرسشنامه  ندوجهی شخصیت مینه                                    

(.    31مقیاس عاطفه مثبت برن همبستگی مثبت به دست آمدد)                                             

پایایی این مقیاس به روش همسانی درونی با استفاده از ضریدب                                                         

آلفای کرونبا  بررسی شد و مقدار آن برای ک  مقیاس و زیدر                                                       

های ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هدیدجدان                                                  مقیاس     

  شد که در سد د                   7   ،       13  ،       1   ،       7 منفی به ترتیب               

1 111    a               (31معنادار  بود    .) 

 -    

گ اری آن بر             گویه تشکی  شده است نمره                         21معرفی شد که  از                 

درجه ای بوده و از کامال  موافق تا کدامدال                                           1اساس طی  لیکرت                

پایایی پرسدشدندامده هدمددلدی                       .مخال  امتیازبندی شده است                          

  به دسدت آمدده               81درپژوهش داویس با آلفای کرونبا  با ی                                     

تدا      2  1برای مردان و                83 1تا      1  1ابزار از              است. اعتبار این               

های همدلی شام  پریشداندی                        برای زنان است، برای مولفه                           71 1

گیری، همدلی خیالی و توجده هدمدد نده بده                                    شخصی، دیدگاه            

به دست آمده است. اعتبار این                               3  1و   83 1،   82 1،   81 1ترتیب     

(. به مدند دور             32ابزار توسط داویس م لوب گزارش شده است)                                     

پد یدری بدیدن فدردی، ضدریدب                      تبیین روایی شاخ  واکنش                      

( و     3 13همبستگی بین این ابزار با مقیاس همدلدی هداگدان)                                           

( سنجیده          1382پرسشنامه همدلی هیجانی مهرابیان و اپستین )                                         

 (.    33است)      1  1و     1  1شد که به ترتیب                

:          رضایت زناش وی ی ان ری                       رس نامه            - 
به عنوان یک ابزار تدحدقدیدق                          رضایت زناشویی انریچ                    پرسشنامه        

رضایدت زنداشدویدی مدورد                       معتبر در تحقیقات متعددی برای                            

باشد، اولسون و                ماده می         8 استفاده قرار گرفته است که دارای                                   

-گزارش کرده            32 1همکاران ضریب آلفای کرونبا  پایایی آن را                                         

( برای بررسی روایی سازه پرسشنامه انریدچ                                        1373اند معتمدین )             

از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسدتدفداده کدرد و ضدریدب                                                

(. سدرا  و            3د)    بده دسدت آور             11P 1        1  1همبستگی         

همکاران  نیز در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را به روش                                                         

 (.    31محاسبه کردند)               71 1همسانی درونی، آلفا کرونبا                             

آوری اطدالعدات             برای جمع        :       رس نامه سبک دلبستگی                    - 

مربو  به سبک دلبستگی، از پرسشنام  هازن وشیور اسدتدفداده                                                      

سوال است که سده سدبدک                    11(. این پرسشنامه دارای                        3شد)   

ای    درجده      1ای امن، اجتنابی و دو سوگرا را در مقیاس                                      دلبستگی       

-سنجد. حداق  و حداکثر نمره آزمودندی در خدرده                                         لیکرت می        

این مدقدیداس             .خواهد بود           21و     1های آزمون به ترتیب                    مقیاس     

هایی در زمینه احساسات فرد درباره درک او از                                              شام  توصی           

باشد، که روی یدک                   روابط خود با افراد مهم زندگی فعلی وی می                                       

شونده بده هدر               شود. آزمون            ای ارایه می             درجه      3مقیاس لیکرت             

ها نمره با تری اختصدا  دهدد، سدبدک                                  کداف از این توصی                  

وسیدلده         روایی پرسشنامه به                    .(   38شود)      دلبستگی او محسوب می                   

دست آمده            به    73 1- 7 1های دلبستگی،                همسانی درونی سبک                

در    87 1در دلبستگی ایمن و                    7 1است. پایایی این پرسشنامه                          

پاکددامددن             .(   37دلبدستگی ناایمن دودسوگرا محداسدبه گردید)                                        

بازآزمون به تدرتدیدب                   -( اعتبار این پرسشنامه را با آزمون                                 1373)   

،   82 1برای دلبستگی اض رابی دو سوگرا، اجتنابی و ایمن برابر                                                     

بده دسدت          83 1و میزان آلفای کرونبا  نیز برابر                                   38 1و      1 1

 (.    33آورد)     

های به دست آمده از طریق آزمون ضریدب هدمدسدتدگدی                                           داده    

 تجزیه و تحلی  شد.                   SPSS 23افزار       پیرسون با استفاده از نرف                        

 

 ها  یافته     

  نمونه در             2نفر بوده که               111کنندگان در این پژوهش                    شرکت      

سدال،        1 تا      31  در دامنه            31سال،        31دامنه سنی کمتر از                   

  در دامنه سنی بیشتدر از                          1و     11تا      1   در دامنه سنی                28

  دارای مددرک              11سال قرار داشتند و از ن ر تحصدیدالت                                 11

  دارای            کارشنداسدی و              28  کاردانی،            17تحصیلی دی لم،               

 مدرک کارشناسی ارشد بودند.                         

در ادامه جداول مربو  به میانگین و انحراف مدعدیدار، تدوزیدع                                                       

 گردد:     مت یرها و همبستگی پیرسون مت یرها ارا ه می                                         

هدای     با توجه به نتایج جدول مشخ  است که ندمدره سدبدک                                          

ای    رتبده      1

بداشدد.       شدود( مدی       نمره وسط در ن ر گرفته می                          3لیکرت، عدد            

هدای     مت یرهای همدلی عاطفی، رضایدت زنداشدویدی، سدبدک                                        

باشندد.        دلبستگی نیز به همین ترتیب با تر از س   متوسط می                                               

 باشند.        می  

 آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق - جدول 

-1 Empathy Questionnaire 
-2  avis 
-3 EN  C  Marital Satisfaction Scale [EMSS] 
-4  azen and Shaver attachment styles questionnaire  

 انحراف استاندارد میانگین مت یر

 37 1 7  3 های ابرازگری هیجانیسبک

 83 1 11 3 همدلی عاطفی

 81 1 37 3 رضایت زناشویی

    1 1 3 سبکهای دلبستگی
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شود مقدار احتمال بده                     همان ور که در جدول فوق مشاهده می                                

اسدت. بددیدن             1 11دست آمده برای تمامی مت یرها بیشتر از                                      

معنی که، فر  نرمال بودن توزیع مت یرها رد ندمدی شدود و                                                    

 های پارامتری مجاز است.                      استفاده از آزمون                

های ابرازگری هیجانی بدا                        طبق جدول فوق بین مت یرهای سبک                             

های دلبستگی همبستگی معنداداری وجدود دارد. ایدن                                             سبک   

همبستگی مستقیم )به دلی  مثبت بدودن عدالمدت ضدریدب                                             

تدوان ا عدان            باشد. بنابراین می                 می    3 8 1پیرسون( و به میزان                    

های ابدرازگدری              داشت که هر ه دلبستگی ایمن تر باشد، سبک                                      

 تر خواهد بود.             نیز مثبت        

 ماتریس آزمون ضریب همبستگی  یرسون -5جدول 

های ابرازگری              دهد که بین مت یرهای سبک                       جدول فوق نشان می                

هیجانی با همدلی عاطفی همبستگی معناداری وجود دارد. ایدن                                                       

همبستگی مستقیم )به دلی  مثبت بدودن عدالمدت ضدریدب                                             

تدوان ا عدان            باشد. بنابراین می                 می    831 1پیرسون( و به میزان                    

های ابرازگدری              داشت که هر ه میزان همدلی با تر باشد، سبک                                        

 تر خواهد بود.               نیز مثبت        

 37فصلنامه پرستار و پزشک در رزف   شماره بیست و پنجم  سال هفتم  زمستان  3

ماتریس همبستگی کلی -6جدول  

-دهد که بین مت یرهای سدبدک                       های جدول فوق نشان می                    یافته     

های ابرازگری هیجانی با رضایت زناشویی همبستگی معنداداری                                                       

وجود دارد. این همبستگی مستقیم )به دلی  مثبت بودن عالمت                                                       

تدوان      باشد. بنابراین مدی                 می    877 1ضریب پیرسون( و به میزان                         

تدر بداشدندد، رضدایدت                 های ابرازگری مثبت                 گفت: هر ه سبک             

 تر خواهد بود.             زناشویی نیز با تر، نیز مثبت                           

 ماتریس آزمون ضریب همبستگی  یرسون - جدول 

 ماتریس آزمون ضریب همبستگی  یرسون - جدول 

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف - جدول

 مقدار احتمال zمقدار  مت یر

 111 1 13  1 ابرازگری هیجانیهدا ی   س ب ک 

  11 1 3 1 1 همدلی عاطفی

 111 1  33 1 رضایت زناشویی

 113 1 7 3 1 های دلبستگیسبک

 مت یر
های ابرازگری سبک

 هیجانی

سبکهای 

 دلبستگی

های سبک

 ابرازگری هیجانی
1 1 8 3 ** 

های سبک

 دلبستگی
1 8 3 ** 1 

 11 1**:معنادار در س   

 مت یر
های ابرازگری سبک

 هیجانی
 همدلی عاطفی

های سبک

 ابرازگری هیجانی
1 1 831 ** 

 1 ** 831 1 همدلی عاطفی

 11 1**:معنادار در س   

های سبک مت یر

 ابرازگری هیجانی

 رضایت زناشویی

های سبک

 ابرازگری هیجانی

1 1 877 ** 

 1 ** 877 1 رضایت زناشویی

 11 1**:معنادار در س   

رضایت 

 زناشویی
 همدلی

ابرازگری 

 تکانهای

ابرازگری 

 مثبت

ابرازگری 

 منفی

دلبستگی 

 اجتنابی

دلبستگی 

 دوسوگرا

دلبستگی 

 ایمن
  

 رضایت زناشویی 811 1** -1 211 1 -33  1** -3 1 1** 821 1** 131 1 3   1** 1

 همدلی 813 1** 111 1 7 1 1 -3   1** 73  1** -1   1** 1  

 هاابرازگری تکانه -8 1 1** 112 1 131 1** 33  1** 71  1** 1    

 ابرازگری مثبت 818 1** 133 1 - 21 1** 32  1** 1      

 ابرازگری منفی -12  1** 111 1** 21  1** 1        

 دلبستگی اجتناب 13  1** 11  1** 1          

 دلبستگی دوسوگرا 18  1** 1            

 دلبستگی ایمن 1              
 11 1**:معنادار در س   
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 گیری    بح  و نتیجه           

نتایج به دست آمده نشان داد که بین سبک هدای ابدرازگدری                                                    

گری سبدک         هیجانی، همدلی عاطفی، رضایت زناشویی با میانجی                                            

دلبستگی در مادران کودکان ای دی اچ دی راب ه وجدود دارد.                                                       

مبنی بر ایدندکده                 1این یافته با نتایج پژوهش ریتی و گوستافسن                                        

، دارای قابلیت فردی بهتدری                           دارند     افرادی که ابزار هیجان مثبت                            

و همکارانکه نشان دادندد                          2های کلین        (. و نیز با یافته                 1 هستند)      

تواند در بهبود روابط بین فردی به ویژه بدهدبدود                                             ابراز هیجان می              

(. .همسویی دارد. یافته های ایدن                                1 روابط زناشویی مفید باشد)                        

که  نشان دادندد                    3م العه هم نین با م العات کوینتون و واگنر                                        

بین ابزارگری هیجانی پایین با بی اعتمادی در روابط بین فردی                                                             

و      های اس وکاس           و نیز با یافته                .( 2 راب ه همبستگی وجود دارد)                        

که  نشان دادند دوسوگرایدی در ابدراز                                     1و راتمن         .( 3 همکاران)        

هیجان با مشکالت بین فردی و ناسازگاری اجتمداعدی هدمدراه                                                   

در       میکولینسدر و شدیدور                  .(     است، در یک راستا می باشد)                         

های خود نشان دادند که احساس نداامدندی در روابدط                                             پژوهش     

دوستانه تدداخد                دلبسته محور با بروز رفتارهای همد نه و نو                                          

دارد،  نان ه افراد با سبک دلبستگی ناایمدن از درد و رندج                                                       

گیرند که این خود منجر به کاهش تدواندایدی                                       دیگران فاصله می               

های آنان با             یافته       .( 1 شود)    همدلی و کمک های نو  دوستانه می                              

 باشند.        نتایج م العه حاضر  همسو می                          

نشان داد که  بین دلبستگی ایمدن                               8به عالوه  م العات ماهدزین                        

با رضایت زناشویی راب ه مثبت و بین دلبستگدی نداایدمدن بدا                                                     

(. نتایج م العه آنان بدا                           ای منفی دارد)             رضایت زناشویی راب ه                   

مبنی بر           7های بدر و اسیتللی                 ی بررسی حاضر و نیز با یافته                           یافته     

ی بین رضایت زناشویی و  سبک دلبستگدی ایدمدن                                           وجود راب ه          

نیز نشان داد  که افدراد بدا                             3پژوهش توماس           (.      8 همسو است)         

دلبستگی اجتنابی و اض رابی سبک ابرازگری هیجانی کدمدتدر،                                                     
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(. در نتیجه             7 تر و رضایت زناشویی کمتری دارند)                               همدلی پایین           

باشد. نتایج تحقیق                   این یافته با نتایج م العه حاضر هماهن  می                                        

که دلبستگی ایمن با رضدایدت                            که نشان داده              11پالی و همکاران              

زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشته است و  از سوی دیگدر                                                     

  زوجین به دلی  عدف برخورداری از رضدایدت                                        37بیان داشته            

اند که این امدر                زناشویی قادر به ح  تعارضات زندگی خود نبوده                                          

(. به       3   زوجین منجر به جدایی از یکدیگر شده است)                                          2 در    

رسد که دلبستگی یک الگوی رفتاری خاصی است که در                                               ن ر می      

اهمیت حدیداتدی دارد و زمداندی                            سالم    شد    برای ر      اکثر جوامع            

  زنددگدی     آید که در سدال اول                   به وجود می            م لوب     دلبستگی         

  (نگدهددارندده         )کیفیتی متقاب  و خوشایند بین کودک و مادر یا                                            

شک  گرفته و این راب ه گرف، صمیمانه و پایا بین کودک و مادر                                                           

هم نین          .بخش و مایه خوشی است                   است که برای هر دو رضایت                       

توان گفت کده             های به دست آمده در این پژوهش می                               طبق یافته         

تواند تا یر زیادی بر  گونگی ابراز                                   های دلبستگی ایمن  می                    سبک   

هیجانات توسط افراد در شرایط متفاوت، همدلی و درک دیگران                                                        

و  ابرازگری هیجانی داشته باشند که به  بهبود روابط زناشدویدی                                                           

 منجر می شوند.               

هایی مواجهده             مانند هر بررسی دیگر، م العه حاضر با محدودیت                                           

بود، منجمله اینکه م العه روی مادران انجاف شده است پیشنهاد                                                           

بر این است که م العات مشابه روی پدران دارای کودکان مبتال                                                         

نیدز اندجداف               (    (به اختالل بیش فعالی و کمبود توجه                                 

توان طیفی از کودکان مبتال به اختالل بیدش                                       گیرد. به عالوه می                

 ( را مورد بررسی قرار داد.                               فعالی و کمبود توجه )                    

 

 ت کر و  دردانی              

دانند که از همه مادرانی که در                               نویسندگان مقاله بر خود  زف می                             

 اند،  تشکر و قدردانی به عم  آورند.                                  این م العه مشارکت داشته                       
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 motional expression styles, emotional empathy, marital satisfaction with mediating role of 
attachment style in mothers of children with ADHD  

Fotovat F (MSc), Ghahari S (Ph. )*,Salemi Khameneh   (Ph. ) 
 

Abstract 

Introduction:  s the foundations of personality, attachment styles form the behavior and 

with     . 
 ethods:  his is a descriptive-correlational research; statistical population comprised all 
mothers of children with      who had referred to one of counseling centers, specialized 

Questionnaire, Enrich marital satisfaction scale (EMSS),  azan and Shaver's attachment 

coefficient and SPSS23 Software.   
Results: 
styles, emotional empathy and marital satisfaction with mediating role of attachment style in 
mothers of children with      (P 1.11).  
Conclusion: 
satisfaction in mother of children with attention deficit/hyperactivity (    ). 
Keywords: Emotional Expression, Emotional Empathy, |Marital Satisfaction,  ttachment 
Style. 
 
*Correspondent  ddress:  epartment of Mental  ealth, School of Behavioral Sciences and Mental 
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