سبکهای ابرازگری هیجانی ،همدلی عاطفی ،رضایت زناشویی با میانجیگری سبک
دلبستگی در مادران کودکان ای دی اچ دی
فاطمه فتوت ،1شهربانو قهاری ،*2علیرضا سالمی خامنه
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-1کارشناسارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا ،ورامین ،ایران -2 .استادیار ،گروه بهداشت روان دانشکدده عدلدوف رفدتداری و
سالمت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ،دانشگاه علوف پزشکی ایران ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول -3.دکترای روانشناسی عمومی ،دانشگاه علدوف و
تحقیقات اهواز ،اهواز ،ایران.
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مقدمه :سبکهای دلبستگی به عنوان زیربنای ساختار شخصیت فرد ،موجب شکد

پژوهشی

رفتار و شخصیت فرد میگردد .هدف از انجاف تحقیق پیشرو ،بررسی سبکهای ابرازگری هیجانی،
همدلی عاطفی ،رضایت زناشویی با میانجیگری سبک دلبستگی در مادران کودکان ای دی اچ
دی بود.

تاریخچه مقاله
دریافت1337 8 11 :
پ یرش1337 11 23 :

دادن بده

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

دارای کودک ای دی اچ دی مراجعهکننده به یکی از مراکز مشاوره ،کلینیکهای تخصصی ،مراکز
مشاورهی کانونهای شهرداری و مراکز مشاوره دانشگاههای دولتی کالنشهر تهران در پایدیدز و
کلید واژگان
زمستان سال  1331بود .برای محاسبه حجم نمونه از روشن مورگان استفاده و تعداد نمونه 111
ابرازگری هیجانی ،همدلی عاطفی،
نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس از بین مادران واجد شرایط مراجعه-
رضایت زناشویی ،سبک دلبستگی.
کننده به مراکز فوق انتخاب گردیدند .جهت جمعآوری دادهها هم از پرسشنامه ابرازگری هیجانی
) ،)EEQپرسشنامه همدلی داویس ،پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ) ،)EMSSپرسشدندامده
سبک دلبستگی هانز و شاور استفاده شد و دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون ضدریدب
نویسنده مسئول
Email:
همستگی پیرسون و نرف افزار  SPSS 23تجزیه و تحلی شد.
ghahhari.sh@iums.ac.ir
یافتهها :نتایج به دست آمده نشان داد که بین سبکهای ابرازگری هیجانی ،همدلی عداطدفدی،
رضایت زناشویی با میانجیگری سبک دلبستگی در مادران کودکدان ای دی اچ دی رابد ده
).
معناداری وجود دارد (
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت سبک دلبستگی میتواند ابدزارگدری
مثبت ،همدلی عاطفی و رضایت زناشویی را پیشبینی کند.
مقدمه
)یکی از اخدتدال ت
اختالل نق توجه بیشفعالی )
رفتاری شایع در کودکان است که تقریبا  1کودکان سدندیدن
مدرسه در سرتاسر جهان به ان مبتال هستند .بر طبق راهنمدای
آماری و تشخیصی اختال ت هنی )  ) SM- -شدرو
آن از سن هفت سالگی میباشد( . )1و با نشانههای بیشفعالی،
(  .)2کودکان مبتال به
به دلی دارا بودن مشکالتی ون پرتحرکی ،بیقراری،
کم توجهی و پرخاشگری مشکالت زیادی با اطرافیان خود دارندد
که در مواردی میتواند به بروز واکنشهای پرخاشگرانه کالمی و
فیزیکی والدین منتهی شود و احساس خصومت را در والددیدن
برانگیزد و بر نقش والدینی و راب ه والد فرزندی تا یر مدندفدی
بگ ارد()3و( ) .اختالل نق توجه بیشفعال فرزندان هم نین
میتواند در بروز مشکالت زناشویی و کاهش رضایت زنداشدویدی
1
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زوجین نقش داشته باشد(.)1
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
و میتوانند یکدیگر را تحت ت یر قرار دهند .نان ه زو هایی
که از زندگی خود رضایت دارند هیجانات خود را بیشدتدر ابدراز
میکنند و همدلی عاطفی با یی دارند و بر عکدس( )  .ندبدود
رضایت زناشویی و همدلی عاطفی و ناتوانی در ابراز هیجانات در
زوجین نشانه تعار های زناشویی ح نشده است که میتواندد
را دشوار سازد( ).
کار مراقبت از کودکان مبتال به
ابرازگری هیجانی به عنوان یکی از مولفههای هوش هدیدجداندی
میتواند رضایت و کیفیت روابط زوجین و راب ه والد فرزندی را
1- ttention eficit yperactivity isorder in children
(
)

33

به کنترل هیجانات منفی و ابراز هیجانات مثبدت نسدبدت بده
منجر شود(11و.)12
کودکان مبتال به
دلبستگی پیوند عاطفی و هیجانی نیرومندی است که در سدال
اول زندگی شک میگیرد و تمامی روابط صمیمانه فدرد را در
سالهای بزرگسالی تحت تا یر قرار میدهد(13و  . )1سدبدک
دلبستگی انواعی دارد ایمن و ناایمن .سبک دلبستگی ناایدمدن
خود به سه دسته دل مش ول ،گسسته و اض رابی طبقهبدنددی
میشوند .سبک دلبستگی ناایمن میتواند بر روابط زناشویدی و
روابط والد فرزندی سایه افکند(1 ،11و  .)18افراد بدا سدبدک
زندگی ناایمن در تداوف روابط صمیمانه که راب هی زنداشدویدی
یکی از آنها است مشک دارند .رضایت زناشویی در آنها کدمدتدر
بوده و توانایی همدلی عاطفی پایینتری دارند( . )17در نتیدجده
تنشهای زناشویی و نارضایتی زناشویی در آنها بیشتر است کده
میتواندد بر روابط آندها با فدرزندان و فرزندپدروری تا یدر بگ ارد
( 13و .)21مادران با سبک دلبستگی ناایمن به کدندتدرل گدری
فرزندان روی می اورند و عالوه بر کنترل گری اض دراب و دل
مش ولی آنها میتواند بر راب ه آنها با فرزندان تا یر بگ ارد و این
هستند ،بیشتر
تا یر زمانی که آنها دارای فرزند مبتال به
خواهد بود(.)21
مادران با سبکهای دلبستگی ناایمن در ابراز هدیدجداندات بده
فرزندان مشک دارند و این میتواند بر نحوه ی فدرزنددپدروری
تا یر منفی بگ ارد .ناتوانی در ابراز هیجانات مثبدت و مدندفدی
فرصتی برای کودکان فراهم نمیکند تا آنها بتوانند نحدوه ابدراز
هیجانات را یاد بگیرند و خود را با محیط و دیگران ت بیق دهند
و نین یزی میتواند مشک را در مادرانی که داری فرزنددان
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
زمینه ی تشدید عال م و نشانههای اختالل نق توجه بدیدش
فعالی را در فرزندان افزایش دهد(.)22
توانایی همدلی عاطفی با ابراز بهتر عواط مثبت نسدبدت بده
فرزندان همراه است و ت یر مثبتی بر رفتدار کدودکدان دارد و
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روش کار
این پژوهش یک بررسی توصیفی  -همبستگی بدود .جدامدعده
آماری شام کلیه مادران دارای کودک ای دی اچ دی مراجعه-
کننده به یکی از مراکز مشاوره ،کلینیکهای تخصصی ،مدراکدز
مشاورهی کانونهای شهرداری و مراکز مشاوره دانشدگداه هدای
دولتی کالنشهر تهران در پاییز و زمستان سال  1331بدودندد.
برای محاسبه حجم نمونه از روشن مورگان استفاده و تدعدداد
نمونه  111نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمدوندهگدیدری
دردسترس از بین مادران واجد شرایط مراجعهکننده به مدراکدز
فوق انتخاب گردیدند .معیارهای ورود به این پژوهش شدامد :
حداق داشتن  7کالس سواد ،تمای به همکاری در پژوهدش و
بود .معیارهدای خدرو هدم
داشتن کودک مبتال به
عبارت بود از :ابتال به بیماریهای روانپزشکی در مادر  ،اعتدیداد
مادر و داشتن هر نو اختالل روانپزشکی با توجه بده سدابدقده
روانپزشکی و مصاحبه بالینی صورت گرفته عالوه بر
در کودکان.
در این پژوهش جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای ی استفاده
شد:
 -رس نامه ابرازگری هیجانی

کین

 :این پرسشنامه را

و آمونز )1331 (3به من ور بررسی ابزارگری هدیدجداندی
1-Yoo et al.
]2-Emotional Expressiveness Questionnaire [EEQ
3-King and Emmons
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افزایش دهد و در کنار آمدن با مشکالت زندگی مو ر باشد .ابراز
هیجانها ه مثبت و ه منفی به تخلیه هیجانی و ندهدایدت
تسکین منجر میشود که با بهبود کیفیت راب ه ارتبا دارد()8
و راه را برای ابراز هیجانهای منفی و آزردگیهای واپسرانده و
نیز همدلی عاطفی باز میکند(.)7
به ن ر میرسد زوجین به ویژه مادران ابرازکنندهی هیجانات در
کنار آمدن با مشکالت زندگی از جمله مشکدالت مدربدو بده
یکی از آنها است بهتر کنار مدیآیدندد و
فرزندان که
طور منع تر و سازگارنهتری رفتار مینمایند(. )3شرایط ایدن
فرزندان را بهتر درک میکنند( .)11همدلی عاطفی آندان بده

رفتارهای سازگارانهی آنها را افزایش مدیدهدد(23و  .)2یدو و
همکاران  )2113 ( 1بر این باورند که همدلی عاطفی و ابرازگدری
هیجانی مادران موجب رشد همدلی و رفتارهای جامعهپسند در
سنین نوجوانی و بزرگسالی فرزندان میشود(  . )21و به کاهدش
رفتارهای پرخاشگرانه و بهبود رفتارهای دوستانه و صمیمانه بدا
دیگران منتهی میشود (  .)28( )2فقدان همدلی عداطدفدی و
ابرازگری هیجانی در مادران با سبک دلبستگی ناایمن میتدواندد
بر توانایی سازگاری با محیط ،برقراری و تداوف روابط دوستانه و
تا یر منفی
کنترل هیجانات منفی در کودکان مبتال به
بگ ارد(.)27
م العات با نشان دهنده آن است که وجود کودک مبتدال بده
در هر خانوادهای نه تنها میتواند با ایجداد تدندش و
تعار بین زوجین ،روابط زناشویی رضایتبخش را تحت تا یدر
قرار دهد بلکه میتواند روی فرزندپروری ا ر بگ ارد(. )23و ایدن
تا یر منفی زمانی که فادری دارای سبک دلبستگی ناایمن باشد
بیشتر خواهد بود .در این راستا هدف ایدن پدژوهدش بدررسدی
سبکهای ابرازگری هیجانی ،همدلی عاطفی ،رضایت زناشویی با
میانجیگری سبک دلبستگی مادران دارای کودکان مبدتدال بده
بود.

معرفی شد که از  21گویه تشکی شده است نمرهگ اری آن بر
اساس طی لیکرت  1درجه ای بوده و از کامال موافق تا کدامدال
مخال امتیازبندی شده است .پایایی پرسدشدندامده هدمددلدی
درپژوهش داویس با آلفای کرونبا با ی  81به دسدت آمدده
است .اعتبار این ابزار از  1 1تا  1 83برای مردان و  1 2تدا
 1 71برای زنان است ،برای مولفههای همدلی شام پریشداندی
شخصی ،دیدگاهگیری ،همدلی خیالی و توجده هدمدد نده بده
ترتیب1 83 ،1 82 ،1 81و  1 3به دست آمده است .اعتبار این
ابزار توسط داویس م لوب گزارش شده است( .)32به مدند دور
تبیین روایی شاخ واکنشپد یدری بدیدن فدردی ،ضدریدب
همبستگی بین این ابزار با مقیاس همدلدی هداگدان( )13 3و
پرسشنامه همدلی هیجانی مهرابیان و اپستین ( )1382سنجیده
شد که به ترتیب  1 1و  1 1است(.)33
 -رس نامه رضایت زناش وی ی ان ری

:

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ به عنوان یک ابزار تدحدقدیدق
معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایدت زنداشدویدی مدورد
استفاده قرار گرفته است که دارای  8ماده میباشد ،اولسون و
همکاران ضریب آلفای کرونبا پایایی آن را  1 32گزارش کرده-
اند معتمدین ( )1373برای بررسی روایی سازه پرسشنامه انریدچ
از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسدتدفداده کدرد و ضدریدب
همبستگی  P 1 11 1 1بده دسدت آورد(  .)3سدرا و
همکاران نیز در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را به روش
همسانی درونی ،آلفا کرونبا  1 71محاسبه کردند(.)31
 رس نامه سبک دلبستگی  :برای جمعآوری اطدالعداتمربو به سبک دلبستگی ،از پرسشنام هازن وشیور اسدتدفداده
شد(  .)3این پرسشنامه دارای 11سوال است که سده سدبدک
دلبستگی ای امن ،اجتنابی و دو سوگرا را در مقیاس 1درجدهای
لیکرت میسنجد .حداق و حداکثر نمره آزمودندی در خدرده-
مقیاسهای آزمون به ترتیب  1و  21خواهد بود .این مدقدیداس
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طراحی نمودهاند که شام  1گویه است .پرسشنامه سده زیدر
مقیاس ابر ازگری هیجانی مثبت ،ابزار صمیمیت و ابدزارگدری
هیجانی منفی دارد و بر پایهی مقیاس پنج رتدبدهای لدیدکدرت
تن یم شده است .براساس این شیوه نمرهگ اری نمره ک فرد از
 1تا  71مت یر است ،نمره با تر بیانگر ابراز هیجانی با تر است
 ،به من ور بررسی روایی همگرا ،بین نمرات پرسشنامه ابرازگری
هیجانی و پرسشنامه ندوجهی شخصیت مینهسوتا و ندمدرات
مقیاس عاطفه مثبت برن همبستگی مثبت به دست آمدد(.)31
پایایی این مقیاس به روش همسانی درونی با استفاده از ضریدب
آلفای کرونبا بررسی شد و مقدار آن برای ک مقیاس و زیدر
مقیاسهای ابراز هیجان مثبت ،ابراز صمیمیت و ابراز هدیدجدان
منفی به ترتیب  7 ، 13 ، 1 ، 7شد که در سد د
 a 1 111معنادار بود(.)31

شام توصی هایی در زمینه احساسات فرد درباره درک او از
روابط خود با افراد مهم زندگی فعلی وی میباشد ،که روی یدک
مقیاس لیکرت  3درجهای ارایه میشود .آزمونشونده بده هدر
کداف از این توصی ها نمره با تری اختصدا دهدد ،سدبدک
دلبستگی او محسوب میشود( . )38روایی پرسشنامه بهوسیدلده
همسانی درونی سبکهای دلبستگی 1 73-1 7 ،بهدست آمده
است .پایایی این پرسشنامه 1 7در دلبستگی ایمن و 1 87در
دلبدستگی ناایمن دودسوگرا محداسدبه گردید( . )37پاکددامددن
(  )1373اعتبار این پرسشنامه را با آزمون-بازآزمون به تدرتدیدب
برای دلبستگی اض رابی دو سوگرا ،اجتنابی و ایمن برابر ،1 82
 1 1و  1 38و میزان آلفای کرونبا نیز برابر  1 83بده دسدت
آورد(.)33
دادههای به دست آمده از طریق آزمون ضریدب هدمدسدتدگدی
پیرسون با استفاده از نرفافزار  SPSS 23تجزیه و تحلی شد.
یافتهها
شرکتکنندگان در این پژوهش 111نفر بوده که  2نمونه در
دامنه سنی کمتر از  31سال 31 ،در دامنه  31تا  1سدال،
 28در دامنه سنی  1تا  11و  1در دامنه سنی بیشتدر از
 11سال قرار داشتند و از ن ر تحصدیدالت 11دارای مددرک
دارای
تحصیلی دی لم 17 ،کاردانی 28 ،کارشنداسدی و
مدرک کارشناسی ارشد بودند.
در ادامه جداول مربو به میانگین و انحراف مدعدیدار ،تدوزیدع
مت یرها و همبستگی پیرسون مت یرها ارا ه میگردد:
جدول  -آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق
مت یر

میانگین

انحراف استاندارد

سبکهای ابرازگری هیجانی

3 7

1 37

همدلی عاطفی

3 11

1 83

رضایت زناشویی

3 37

1 81

سبکهای دلبستگی

31

1

با توجه به نتایج جدول مشخ است که ندمدره سدبدکهدای
 1رتبدهای
لیکرت ،عدد  3نمره وسط در ن ر گرفته میشدود) مدیبداشدد.
مت یرهای همدلی عاطفی ،رضایدت زنداشدویدی ،سدبدکهدای
دلبستگی نیز به همین ترتیب با تر از س متوسط میباشندد.
میباشند.
1-Empathy Questionnaire
2- avis
]3-EN C Marital Satisfaction Scale [EMSS
4- azen and Shaver attachment styles questionnaire

31

جدول  -آزمون کلموگروف اسمیرنوف

جدول  -ماتریس آزمون ضریب همبستگی یرسون

سبک هدای ابرازگری هیجانی

1 13

1 111

همدلی عاطفی

11 3

1 11

رضایت زناشویی

1 33

1 111

سبکهای دلبستگی

13 7

1 113

مت یر

جدول  -5ماتریس آزمون ضریب همبستگی یرسون

سبکهای
ابرازگری هیجانی

1

** 1 8 3

مت یر

سبکهای
ابرازگری هیجانی

رضایت زناشویی

سبکهای
دلبستگی

** 1 8 3

1

سبکهای
ابرازگری هیجانی

1

** 1 877

رضایت زناشویی

** 1 877

1

**:معنادار در س

1 11

طبق جدول فوق بین مت یرهای سبکهای ابرازگری هیجانی بدا
سبکهای دلبستگی همبستگی معنداداری وجدود دارد .ایدن
همبستگی مستقیم (به دلی مثبت بدودن عدالمدت ضدریدب
پیرسون) و به میزان  1 8 3میباشد .بنابراین میتدوان ا عدان
داشت که هر ه دلبستگی ایمن تر باشد ،سبکهای ابدرازگدری
نیز مثبتتر خواهد بود.

**:معنادار در س

1 11

یافتههای جدول فوق نشان میدهد که بین مت یرهای سدبدک-
های ابرازگری هیجانی با رضایت زناشویی همبستگی معنداداری
وجود دارد .این همبستگی مستقیم (به دلی مثبت بودن عالمت
ضریب پیرسون) و به میزان  1 877میباشد .بنابراین مدیتدوان
گفت :هر ه سبکهای ابرازگری مثبتتدر بداشدندد ،رضدایدت
زناشویی نیز با تر ،نیز مثبتتر خواهد بود.

جدول -6ماتریس همبستگی کلی
دلبستگی
ایمن

دلبستگی
دوسوگرا

دلبستگی
اجتنابی

ابرازگری
منفی

ابرازگری
مثبت

ابرازگری
تکانهای

همدلی

رضایت زناشویی

**1 811

-1 211 1

**-1 33

**-1 1 3

**1 821

1 131

**3

همدلی

**1 813

1 111

11 7

-1

**1 73

ابرازگری تکانهها

**-1 1 8

1 112

**1 131

**1 33

**1 71

ابرازگری مثبت

**1 818

1 133

**

-1 21

**1 32

1

ابرازگری منفی

**-1 12

**1 111

**1 21

دلبستگی اجتناب

**1 13

**1 11

1

دلبستگی دوسوگرا

**1 18

1

دلبستگی ایمن

1

**3

**1

-1

رضایت
زناشویی

1

1

1

1

1

**:معنادار در س

3

1 11

جدول فوق نشان میدهد که بین مت یرهای سبکهای ابرازگری
هیجانی با همدلی عاطفی همبستگی معناداری وجود دارد .ایدن
همبستگی مستقیم (به دلی مثبت بدودن عدالمدت ضدریدب
پیرسون) و به میزان  1 831میباشد .بنابراین میتدوان ا عدان
داشت که هر ه میزان همدلی با تر باشد ،سبکهای ابرازگدری
نیز مثبتتر خواهد بود.

جدول  -ماتریس آزمون ضریب همبستگی یرسون
سبکهای ابرازگری
هیجانی

همدلی عاطفی

** 1 831

1
**:معنادار در س

همان ور که در جدول فوق مشاهده میشود مقدار احتمال بده
دست آمده برای تمامی مت یرها بیشتر از  11 1اسدت .بددیدن
معنی که ،فر نرمال بودن توزیع مت یرها رد ندمدی شدود و
استفاده از آزمونهای پارامتری مجاز است.

سبکهای
دلبستگی

سبکهای
ابرازگری هیجانی

1

** 1 831

1 11
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مت یر

مقدار z

مقدار احتمال

مت یر

سبکهای ابرازگری
هیجانی

همدلی عاطفی

بح

و نتیجهگیری
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نتایج به دست آمده نشان داد که بین سبک هدای ابدرازگدری
هیجانی ،همدلی عاطفی ،رضایت زناشویی با میانجیگری سبدک
دلبستگی در مادران کودکان ای دی اچ دی راب ه وجدود دارد.
این یافته با نتایج پژوهش ریتی و گوستافسن 1مبنی بر ایدندکده
افرادی که ابزار هیجان مثبت دارند ،دارای قابلیت فردی بهتدری
هستند( .) 1و نیز با یافتههای کلین 2و همکارانکه نشان دادندد
ابراز هیجان میتواند در بهبود روابط بین فردی به ویژه بدهدبدود
روابط زناشویی مفید باشد(. .) 1همسویی دارد .یافته های ایدن
م العه هم نین با م العات کوینتون و واگنر  3که نشان دادندد
بین ابزارگری هیجانی پایین با بی اعتمادی در روابط بین فردی
راب ه همبستگی وجود دارد( .) 2و نیز با یافتههای اس وکاس و
همکاران( .) 3و راتمن 1که نشان دادند دوسوگرایدی در ابدراز
هیجان با مشکالت بین فردی و ناسازگاری اجتمداعدی هدمدراه
است ،در یک راستا می باشد( )  .میکولینسدر و شدیدور در
پژوهشهای خود نشان دادند که احساس نداامدندی در روابدط
دلبسته محور با بروز رفتارهای همد نه و نو دوستانه تدداخد
دارد ،نان ه افراد با سبک دلبستگی ناایمدن از درد و رندج
دیگران فاصله میگیرند که این خود منجر به کاهش تدواندایدی
همدلی و کمک های نو دوستانه میشود( .) 1یافتههای آنان با
نتایج م العه حاضر همسو میباشند.
به عالوه م العات ماهدزین 8نشان داد که بین دلبستگی ایمدن
با رضایت زناشویی راب ه مثبت و بین دلبستگدی نداایدمدن بدا
رضایت زناشویی راب های منفی دارد( ) .نتایج م العه آنان بدا
یافتهی بررسی حاضر و نیز با یافتههای بدر و اسیتللی  7مبنی بر
وجود راب هی بین رضایت زناشویی و سبک دلبستگدی ایدمدن
همسو است( .) 8پژوهش توماس 3نیز نشان داد که افدراد بدا
دلبستگی اجتنابی و اض رابی سبک ابرازگری هیجانی کدمدتدر،

همدلی پایینتر و رضایت زناشویی کمتری دارند(  .) 7در نتیجه
این یافته با نتایج م العه حاضر هماهن میباشد .نتایج تحقیق
پالی و همکاران  11که نشان داده که دلبستگی ایمن با رضدایدت
زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشته است و از سوی دیگدر
بیان داشته  37زوجین به دلی عدف برخورداری از رضدایدت
زناشویی قادر به ح تعارضات زندگی خود نبودهاند که این امدر
در  2زوجین منجر به جدایی از یکدیگر شده است( .) 3به
ن ر میرسد که دلبستگی یک الگوی رفتاری خاصی است که در
اکثر جوامع برای رشد سالم اهمیت حدیداتدی دارد و زمداندی
دلبستگی م لوب به وجود میآید که در سدال اول زنددگدی
کیفیتی متقاب و خوشایند بین کودک و مادر یا (نگدهددارندده)
شک گرفته و این راب ه گرف ،صمیمانه و پایا بین کودک و مادر
است که برای هر دو رضایتبخش و مایه خوشی است .هم نین
طبق یافتههای به دست آمده در این پژوهش میتوان گفت کده
سبکهای دلبستگی ایمن میتواند تا یر زیادی بر گونگی ابراز
هیجانات توسط افراد در شرایط متفاوت ،همدلی و درک دیگران
و ابرازگری هیجانی داشته باشند که به بهبود روابط زناشدویدی
منجر می شوند.
مانند هر بررسی دیگر ،م العه حاضر با محدودیتهایی مواجهده
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 )
گیرد .به عالوه میتوان طیفی از کودکان مبتال به اختالل بیدش
) را مورد بررسی قرار داد.
فعالی و کمبود توجه (
ت کر و دردانی
نویسندگان مقاله بر خود زف میدانند که از همه مادرانی که در
این م العه مشارکت داشتهاند ،تشکر و قدردانی به عم آورند.

1- aty and Gustafsson
2-Kline
3-Quinton, Wagner
4-Spokas
5- othman
6-Mikulincer, Shaver
7-Mahdzain
8-Badr and citelli
9- homas
11-Paley et al.

فصلنامه پرستار و پزشک در رزف شماره بیست و پنجم سال هفتم زمستان37

38

Downloaded from npwjm.ajaums.ac.ir at 17:10 +0330 on Friday December 4th 2020

1- aghaza M, bolmaali, Kh., Saberi, .
Comparing emotional atmosphere between
hyperactive and normal children. Behavioral
Sciences Journal. 2112:4(11): 9-26.
2- iagnostic and Statistical Manualof Mental
isorders, 5th ed. ( SM-5)Washington, C:
merican Psychiatric ssociation. 2113.
3-Lifford KJ, arold G , hapar . Parent–
child relationships and
symptoms: a
longitudinal analysis. Journal of abnormal
child psychology. 2118;36(2):285-96.
4-Usami M. Functional consequences of attention‐deficit hyperactivity disorder on children
and their families. Psychiatry and clinical neurosciences. 2116;71(8):313-17.
5-Mohrezi F, Shahrivar, Z., ehranidust, M.
Effect of teaching mothers constructive parenting programs on behavioral problems in children with
. Journal of Mental ealth
Principles. 2119:11(1): 31-441.
6-Beyrami M, Babapoor Kh. J., ashemi Nosratabad,
.,
Esmaeli,
.,
Bahadori
Khosroshahi, J. Predicting marital satisfaction
based on the emotional intelligence and conflict resolution methods, Journal of Medical
University of Qazvin. 2113;17(3):68, 21-7.
7-Scheff J. Catharsis and other heresies:
theory of emotion. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology. 2117;1
(3):98.
8- liasgari Z, Gomrani, . Effect of emotional
expression-based treatment on sense of overwhelmed in mothers of
children. Journal of disability studies, sil research journal.
2117;7:1-6.
9-de eld M, iksen-Walraven JM, de Weerth C. he relation between emotion regulation strategies and physiological stress responses in middle childhood. Psychoneuroendocrinology. 2112;37(8):1319-19.
11-Nimtz M . Satisfaction and contributing
factors in satisfying long-term marriage: a phenomenological study. 2111.
11-Froyen LC, Skibbe LE, Bowles P, Blow
J, Gerde K. Marital satisfaction, family
emotional expressiveness, home learning environments, and children's emergent literacy.
Journal of Marriage and Family. 2113;75(1):42
-55.
12-Kolak M, olling BL. Parental expressiveness as a moderator of coparenting and
marital relationship quality. Family elations.
2117;56(5):467-78.
13-Eidi , Khanjani Z. nvestigation the influence of attachment styles on the rate of marital
satisfaction between couples. 2116.
14-Sanford N. Self and society: Social change
and individual development: ransaction Publishers; 2117.
37فصلنامه پرستار و پزشک در رزف شماره بیست و پنجم سال هفتم زمستان

15- insworth M S, Blehar MC, Waters E,
Wall SN. Patterns of attachment: psychological study of the strange situation: Psychology
Press; 2115.
16-Khodabakhshi kolaee , ashemi asl, Z.
he relation between attachment styles and
fear of intimacy in elderly divorced women,
prevention and health. 2116:12(1): 25-31.
17-Stein , Gath
, Bucher J, Bond , ay
, Cooper PJ. he relationship between postnatal depression and mother–child interaction.
he British Journal of Psychiatry. 1991;158
(1):46-52.
18-Besharat M . Predicting Marital Conflict
on the Basis of Positive and Negative ffects
and
ttachment
Styles.
ooyesh-eavanshenasi Journal ( J). 2119;8(4):21-31.
19- oinita N.E. MN . ttachment and Parenting Styles. 2115;213:199-214.
21-Besharat M , Joshanloo, M., Mirzamani,
S.M. he relationship between attachment
styles and perfectionism, Journal of Clinical
and Personality Psychology. 2117;1(25):11-8.
21- mani , Etemadi, ., Fatehizade, M.,
Bahrami, F. ssociation between attachment
styles and social adjustment. Journal of
Shaghed University. 2111;6:15-26.
22- iamond LM FC, Butterworth M . ttachment style, vagal tone, and empathy during
mother-adolescent interactions. Journal of esearch on dolescence. 2112;22(1):165-84.
23-Berk, L. E. (2111). Growth psychology.
ranslated by Yahya Seyyed Mohammadi,
ol. 31, ehran, raspbaran Pub.2116
24- uarte J, Pinto-Gouveia J, Cruz B. elationships between nurses’ empathy, selfcompassion and dimensions of professional
quality of life: cross-sectional study. nternational Journal of Nursing Studies. 2116;61:111.
25-Yoo , Feng X, ay
. dolescents’ empathy and prosocial behavior in the family context: longitudinal study. Journal of youth and
adolescence. 2113;42(12):1858-72.
26- laedini Z, Moeeini S, Kajbaf MB. Effects
of affective and cognitive empathy induction
on couples’ behavior and outcomes in conflicts. Contemporary Psychology, Biannual
Journal of the ranian Psychological ssociation. 2119;13(2):131-9.
27-Balakrishnan , Fernandez . Self-esteem,
empathy and their impacts on cyberbullying
among young adults. elematics and nformatics. 2118;35(7):2128-37.
28-Bennik EC, Jeronimus BF, an et ot M.
he relation between empathy and depressive
symptoms in a utch population sample. Journal of affective disorders. 2119;242:48-51.

37

Downloaded from npwjm.ajaums.ac.ir at 17:10 +0330 on Friday December 4th 2020

29-Edalati , edzuan M. Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of merican science. 2111;6
(4):132-7.
31-King L , Emmons
. Conflict over emotional expression: Psychological and physical
correlates. Journal of personality and social
psychology. 1991;58(5):864.
31- afiei Nia P
SK , P. he elationship
between Emotional Expression Styles and
General ealth in Students. Journal of Psychology (Special ssue of Motivation and Excitement). 2116:115-84.
32- avis M . multidimensional approach to
individual differences in empathy. 1981.
33. Khodabakhsh M. elationship between
attachment style and empathy in nursing students. ran Journal of Nursing. 2112;25(77):41
-9.
34-Sanaei B, ooman , laghmand S. Family and marriage measurement scales. Besat
publication institute. 2118.
35. Seraj F, Nourani S, Shakeri M. Correlation between transition difficulty to parenthood
and marital satisfaction and its comparison in
women with first and second child. ranian
Journal of Psychiatric Nursing. 2114;2(3):1-11.
36- azan C, Shaver P. omantic love conceptualized as an attachment process. Journal of
personality and social psychology. 1987;52
(3):511.
37- aheri M, ajrishi M, Movallali G, ahgozar M, rshi B. Correlation between Mother's ttachment Style and social maturity of
their educable mentally retarded sons in Shiraz's secondary schools (2118-2119). 2111.
38-QobaryBonab B Z. Comparison of personality characteristics and attachment styles
in mothers of children with
in their
children's normal fatigue and mothers Journal
of
esearch on Exceptional Children.
2116:787- 814.
39-MO YE F , G
M , abatabaei
SM. elationship attachment styles and social
self-esteem. 2117.

33

41- äty L, Gustafsson B. Emotions in relation
to healthcare encounters affecting self-esteem.
Journal of Neuroscience Nursing. 2116;38
(1):42.
41-Kline K , Fekete EM, Sears CM. ostility,
emotional expression, and hemodynamic responses to laboratory stressors: eactivity attenuating effects of a tendency to express emotion interpersonally. nternational journal of
psychophysiology. 2118;68(3):177-85.
42-Quinton S, Wagner L. lexithymia, ambivalence over emotional expression, and eating attitudes. Personality and individual differences. 2115;38(5):1163-73.
43-Spokas M LJ , eimberg . G. Social anxiety and emotional suppression: he mediating
role of beliefs. Journal of Behavior herapy
and Experimental Psychiatry. 2119:283 -91.
44- othman NB. Steering sheep: ow expressed emotional ambivalence elicits dominance in interdependent decision making contexts. Organizational Behavior and uman ecision Processes. 2111;116(1):66-82.
45-Mikulincer M, Shaver P . Mental epresentations of ttachment Security: heoretical
Foundation for a Positive Social Psychology.
2115.
46-Mohdzain Z. Gender . dult ttachment ,
and Marital Satisfaction mong Malaysians. .
Family Journal : Counseling and herapy for
Couples and Families. 2114:198-217.
47-Badr , citelli LK. ttachment insecurity
and perceptions of housework: ssociations
with marital well-being. Journal of family psychology. 2118;22(2):313.
48- homas EL. he interrelationships between
adult attachment style, commitment, frequency
of, variety, and motivation for sexual behaviors
in non-married, dating relationships: Northern
llinois University; 2119.
49-Paley B, Cox MJ, Kanoy KW, arter KS,
Burchinal M, Margand N . dult attachment
and marital interaction as predictors of whole
family interactions during the transition to
parenthood. Journal of Family Psychology.
2115;19(3):421.

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

motional expression styles, emotional empathy, marital satisfaction with mediating role of
attachment style in mothers of children with ADHD
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Introduction:

(Ph. )

Abstract

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.
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