شماره یازدهم -سرطان 1398

مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی با شکست
عاطفی محصالن پوهنتون بامیان
پوهنیار محمدحسن یوسفی
پوهنحی تعلیم و تربیه ،دیپارتمنت روانشناسی
Hassan_yusufi@yahoo.com

چکیده

دلبسققب ی بققا شعسققت مققانفی محی ق ن ا ققا شققد ایققن تحقیققا اش روص تو ققیفی – پیمایشققی
اش ققوه هم سققب ی بققا رویعققرد یمققی اسققبفاد شققد ،اشققبراج یننققد ان تحقیققا امعققه مققارر و
روص مو ققه یرر شققامت تمققا محیقق ن پققوهنحی تعلققیم و تربیققه پوهنبققون بامیققان یققه در سققال
تحیققیلی  1397بققه تعققدد  )1221فققر بود ققد یققه بققر اسققاس ققدول یر سققی و مور ققان380 ،
فقققر محیقققت بقققا روص تیقققادای سقققاد ا بتقققا شقققد د و بقققه پرسققق

امه پاسقققف فبنقققد بقققرار

امه پقققنا مقققاملی شتیقققیت ،سققق

هار دلبسقققب ی و شقققا ه

مققق ورر داد هقققا اش پرسققق

شعسقققت مقققانفی اسقققبفاد شقققد تحلیقققت و ت یقققه داد هقققا بقققا اسقققبفاد اش شقققا

هار مقققار

تو ققیفی ،کققریب هم سققب ی پیرسققون و تحلیققت ر رسققیون ققور .راققت بققایا شققان داد بققین
مقققر روان ر قققور قققویی و شعسقققت مقققانفی راب قققه م قققت و معنقققیدارر  )p=0/001و بقققین
وی یهققار برو رایققیو درون رایققی  )p=0/05موااققا بقققودن  )p < 0/01و باو ققدان بقققودن
دلبسققب ی دوسققو را باشعسققت مققانفی راب ققه معنققیدارر داشققت  )p=0/001بققایا تحلیققت
ر رسققیون دند ا ققه شققان داد  ۱۹در ققد واریققا ر مققرا .شعسققت مققانفی محی ق ن اش نریققا
وی یهقققار شتیقققیبی و سققق

هار دلبسقققب ی لابقققت ت یقققین اسقققت  )p<0/001بقققهم و ،

اقققق وی قققی روان ر قققور قققویی  )p=/001و سققق
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دلبسقققب ی دوسقققو را  )p=0/001لقققادر

)175-159

 )p <0/05بقققا شعسقققت مقققانفی دارار راب قققه منفقققی و معنقققیدارر اسقققت اقققق سققق
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بینققی شعسققت مققانفی محیقق ن پققوهنحی تعلققیم و تربیققه پوهنبققون بامیققان بققود لقق ا
دلبسققب ی میتوا ققد در ت یققین شعسققت مققانفی

بققایا بررسققی وی یهققار شتیققیبی و س ق
محی ن پوهنبون بامیان مؤثر باشد
واژههای کلیدی :وی یهار شتییبی ،س

دلبسب ی ،شعست مانفی

مقدمه
ه
ورود بققه پوهنبققون مق عققی بسققیار حسققاس در ش ققد ی اسققت و رال ققا بققا ت ییققرا .ممققد ار در
ش ققد ی اققرد ،به یققور روابقق ت ا بمققامی و ا سققا ی همققرا اسققت  )Konrath,2014لققرار ققرابن
ش
در دنققین شققرای ی رال ققا بققا اشققارها ،را یهققا و هی انهققار ققار تققوه بققود و س ق مت روا ققی
نهققققا را تحققققت تقققق ثیر لققققرار میدهققققد ) (DeVaney, 2010پوهنبققققون بققققرار وا ققققان همققققرا
بات ربققههار دیققد ارت ققاب بققا ققنر معمققت اسققت ،ت ییققر مولعیققت و دورر اش ققا واد مو ققب
میشققود ی قه یاشمنققدرهار مققانفی ققارتر شققد و احبمققال در یققر شققدن در رواب ق ت مققانفی بققا
ققنر معمققت بققور بیشققبرر پیققدا ینققد بققهم و  ،در ایققن دور ه سققنی ،بهتققدریا یققاابن شققری
ش ققد ی ،رویققداد مبمققی در ش ققد ی محسققو میشققود  )Rahmat Jirdeh, 2014بققر ایققن اسققاس،
ممعن است پدید ه مشا در ارد بور ماید
دروالقق  ،مشققا یعققی اش حیر.ا ی تققرین هی انهققایی اسققت یققه ا سققان میتوا ققد ت ربققه
ینققد ،امققا درمینحققال ،میتوا ققد یعققی اش درد ققاجترین هی انهققایی باشققد یققه ت ربققه میشققود
اش دسقققت دادن راب قققه مشققققی در دور ه قققوا ی ،یعقققی اش ب رگتقققرین کقققربههایی اسقققت یقققه
میتوا د برار ااراد اتفاق بیفبد ابیمی)1393,
بعقققد اش شعسقققت مقققانفی ااقققراد یققق سقققرر اش شقققا ههار شعسقققت مشققققی را شقققان
ه
مومققه م شققم و شققا ههار شققدیدر اسققت یققه پققر اش
میدهنققد شققا ههار کققربه مشققا ،م
اروپاشققی ی ق راب ق هقه رما بی ق بققروش میینققد ،مملعققرد اققرد را درشمینققه هققار مبعققدد تحیققیلی،
ا بمققامی و حراققهار) متبققت میینققد ،واین هققار ریققر ا ققالی بققه د ققال دارد و مققد.شمان
شیققادر ایققن شققا هها بققالی میما نققد ایققن اروپاشققی ،نلققدر لدرتمنققد اسققت یققه ااسققرد ی و
شقققم ،احسقققاس قققاامنی ممیقققا ،احسقققاس درما قققد ی ،نقققا  ،هقققراس ،اامیقققدر ،بقققدبینی،
بیلقققرارر ،سقققیبپ یرر ،اش دسقققت دادن تمریققق  ،امیقققدوارر ،ا یققق و ا قققر ر ،شقققا ههار
سقققما ی م قققت سقققردرد وبقققی مقققی قققوا  ،بیاشقققببایی یقققا پر قققورر ،ت ییراتقققی در میقققت
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نسققی ،بیحو ققل ی و سققب ی ،ینققدر ی مققی – حریبققی تولیققد میینققد ققره ر اش اینعققه
دققه یسققی راب ققه را ل ق میینققد ،ا حق ل یق راب ققه ،ت ربققهار ا وشققایندر اسققت Akbari et
)al.2012
مشققاهدا .شققان میدهققد یققه مبار.هققا و شققیو هار ینققار مققدن ااققراد بققارور دادهققار
بققهم و تققن شار ش ققد ی بققا شعسققت مققانفی بققا یعققدی ر مبفققاو .اسققت و موامققت شیققادر در ایققن
امقققر د یقققت هسقققبند  )Poling, Zarabi,2005همچنقققین ،بر قققی معبقد قققد یقققه وی یهقققار
شتیقققیبی و ت قققار دوران یقققودیی اش ل یقققت سققق هار دلبسقققب ی ،نر وار هقققار اسقققاش ار
اولیقققه ،سققق ارش قققد پقققرورر مقققارا در درج روابققق رما بیققق  ،ییفیقققت ن و هم سقققب ی م قققت و
منفی ن با س مت شعست مانفی یارر میدهد )Sumer & Cozzarelli, 2004
دروال ق  ،بققه ققر میرسققد یققه ا ی هققا ،توا اییهققا ،تمققای  ،.باورهققا و ااعققارر یققه دروال ق
اش ا ق ار مبققم تشققعیتدهند ه شتیققیت ا سققان هققم هسققبند حسققن بادر )1392،در تحمققت یققا
مققد تحمققت شعسققت مققانفی اشققی اش مشققا ،ت ثیر قق ار باشققند بققر ایققن اسققاس ،بسققیارر اش
محقققققان معبقد قققد یقققه و قققود تفاو.هقققار اقققردر و وی یهقققار شتیقققیبی مبفقققاو ،.وایقققن
ه
ااقققراد را سققق ت بقققه مولعیتهقققا و اشقققارشاها مبمقققای می ردا قققد  )Sarvghd et al.2010ا قققو
هریسقققی یو قققیا ،.مقققن  ،توا اییهقققا و وی یهقققار منحیقققربهاردر دارد یقققه ال وهقققار
رابققارر ،شققیو هار پاسققفدهی و واین هققار ور را بققه محققی درو ققی و بیرو ققی شققان میدهققد
یو قققیت
یقققه ایقققن یو قققیا ،.شتیقققیت ور را شقققعت میدهنقققد من قققور اش وی قققی ،یققق
ش
س ق با پایققدار اسققت یققه بام ق میشققود ااققراد بققه شققیو هار ا ققی رابققار یننققد )Quirk, 2015
ش
لقق ا ،وی یهققار شتیققیبی م مومققهار اش شا یققهها و بققرگ ریققدهار سقق با پایققدارر اسققت
یققه ااققراد بققا تو ققه بققه بر ققوردارر اش هریقق اش ایققن وی یهققا بققه سقق هار متبلفققی ممققت
میینند
ش
در ریققا .مربونققه بققه ن قهبنققدر و تی شناسققی شتیققیت یققه معمققو تعققدادر تیقق یققا
سققنف مشققت میشققود ،اش نریققا تیقق یققا سققنف رالققب اققرد ،میتققوان بر ققی اش راباررهققار
ینققد ور را پی بینققی مققود لققدیمیترین ن قهبنققدر شتیققیت مربققوب بققه بقققراب اسققت یققه
ااققراد را بققه ن قققا .دبار ا ققه دمققور ،بل مققی ،ققفراور و سققودایی تقسققیم مییققرد ی ق یق بققا
وسققاشر ن قهبنققدر بقققراب سققه بعققد درون رایققی – برو رایققی ،روان ر ققورر – پایققدارر هی ققا ی
و روانپریشققی – ینبققرل تعا ققه را بققت شناسققایی شتیققیت ااققراد اراشققه مققود یو ق ی ق ااققراد را
بققه دو سققنف درون ققرا و برو ققرا تقسققیم مققود اسققت م ق یققرا و یاسققبا شتیققیت را شققامت پققنا
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رایقققی ،برون رایقققی ،ا ع اهپققق یرر ،دلپققق یر بقققودن و باو قققدان بقققودن

م ق و بققر ن ،دنققین بققه ققر میرسققد یققه ااققراد متبل ق  ،هنیتهققار مبفققاوتی س ق ت بققه
مانفققه ،مح ققت و دلبسققب ی دار ققد یققه اش سققالها ل ققت ،در هققن نهققا شققعت رابه اسققت
یسققا ی یققه بققه هققر دلیلققی ،داشققبن راب ققه مققانفی بققا والققد ققود را اش دسققت میدهنققد ،همیشققه بققه
ققای ین می رد ققد بققر ایققن اسققاس ا ققر در روابقق ماشقققا ه ی ق باشعسققت موا ققه
د ققال یقق
شود ،یق احسقاس مقد امنیقت بقه نهقا دسقت واهقد داد ،بقر ایقن اسقاس ،اثقرا .و پیامقدهار
ه
کققربه مشقققی اش اققردر بققه اققرد دی ققر مبفققاو .اسققت اشایققنرو ،تفاو.هققار اققردر در
منفققی
ال قققور اعقققال درو قققی ،سققق دلبسقققب ی ،قققوه شتیقققیت و ام قققال ن در سقققاش ارر یقققا مقققد
سققاش ارر اققرد بققا شعسققت مققانفی مققؤثر اسققت و بققر رور ا ب ققارا .اققرد دربققار ه ققود و دربققار ه
دی ران ت ثیر می ارد )Zarei, 2010
ققروا اش مرحلق هقه رما بی ق مشققا دربر یر ققد ه ی ق سققرر مراحققت اسققت ،ایققن مراحققت ما نققد
ققود ،شققوج را ت ربققه
دی ققر ا ققواه شققوج میباشققد ااققراد اببققدا در موا بققه بققا ت ییققر رابققار شققری
می یننققد و در مراحققت بعققدر بققه ترتیققب بققا ا عققار ،شققم شققدید و رم ینققی و اامیققدر روبققهرو
میشققو د بققا تو ققه بققه ایققن پیامققدها ،س ق مت روا ققی ااققراد دارار کققربه مشقققی بققا ققر موا ققه
است )Sbarra, 2012
شققواهد و تحقیقققا .ا ا شققد حققایی اش ن اسققت یققه بققین س ق دلبسققب ی بققا ا ققب .
رابققققارر و اکقققق رابی  )Woodhouse, 2015و مشققققع  .مققققانفی  )Marlene, 2015و
شققققنا بی  )Dan, 2015و در بایققققت سقققق مت روان  )Xiangfei, 2015راب ققققه و ققققود دارد
همدنققین تحقیقققا .شققان میدهققد بققین س ق دلبسققب ی دوسققو را ا بنققابی و کق ه
قربه مشقققی
راب ه
ققه م قققت و معنققادارر و قققود دارد رحمبققی ) 1393،همدنقققین ،در تحقیققا دی قققر شقققان
داد شققد یققه در ققد محی ق ن بققا س ق دلبسققب ی ایمققن در سققالهار ا یققر یققاه و در ققد
Konrath,
محیققق ن بقققا سققق دلبسقققب ی قققاایمن در سقققالهار ا یقققر اا ای یاابقققه اسقققت
 )2014در تحقیققا دی ققرر شققان داد اسققت یققه وی یهققار شتیققیبی در شققعت یرر و حفقق
ه
ه
راب ققه ققمیمی ،بققهوی در ا بتققا همسققر و شعسققت راب ققه مققانفی مبققم هسققبند Fardis,
 )2007تحقیقققا دی قققرر یققق شقققان داد یقققه پقققنا مامقققت بققق رگ شتیقققیبی بااسقققبعداد ت ربقققه
هی ا ا .م ت ما ند مشا ،ررور و رسندر مرت است )Shiota, 2006
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در بایقققت بقققا تو قققه بقققه اینعقققه همقققرا بقققا شعسقققت مقققانفی ،ا قققدو  ،ااسقققرد ی ،شقققم و
اکققق را در اقققرد قققاهر میشقققود و سققق مت روان و روابققق بقققین اقققردر او را بقققا قققر موا قققه
میینققد ،یعققی اش روصهققار بب ققود اش سققیبهار روا ققی ،شناسققایی موامققت مققرت بققا ن اسققت
در ای قققر تحقیاهقققا درشمینقققه شعسقققت مقققانفی ،راب ق ه
ققه وی یهقققار شتیقققیبی و سققق هار
دلبسقققب ی موردتو قققه لقققرار رابقققه اسقققت اشایقققنرو ،در ایقققن تحقیقققا ،بقققا تو قققه بقققه اهمیقققت
موکققوه ،کققع تحقیققا در ایققن حققوش و ارت ققاب ققرر بققین مب یرهققار مق یور ،بققه بررسققی راب ق هقه
بقققین وی یهقققار شتیقققیبی و سققق هار دلبسقققب ی بقققا شعسقققت مقققانفی در محیققق ن
پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنبون بامیان پردا به شد
روش تحقیق
تحقیققا حاکققر اشلحققاک هققده یققاربردر و اش ققر روص تو ققیفی – پیمایشققی امعققه مققارر
ن محیقق ن پوهنبققون در پققوهنحی تعلققیم و تربیققه در سققال تحیققیلی  1397بققه تعققداد )1221
دا ش ق و بود ققد یققه بققر اسققاس ققدول یر سققی و مور ققان تعققداد  380فققر بققه روص مو ققه یرر
تیققادای سققاد ا بتققا شققد د و پرس ق
 350فر به پرس

امههار م العققه در ا بیققار ققان لققرار راققت اش ملققه

امه پاسف فبند

جامعه آماری و روش نمونهگیری
دول  )1توشی تعداد شمود یها بر اساس نسیت ،سن و سال تحییلی
نسیت

اییدر

تعداد

پسر

۲۰۴

۳و٪ ۵۸

د بر

۱۴۶

۷و٪ ۴۱

سن

تعداد

اییدر

 ۱۸تا ۲۲

۲۳۵

۱و٪ ۶۷

 ۲۳تا ۲۶

۱۰۴

۷و٪ ۲۹

 ۲۸تا ۳۵

۱۱

۱و٪ ۳

سال تحییلی

تعداد

اییدر

سال دبار

۱۳۵

۹و٪ ۵۱
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سال سو

۱۰۵

۷و٪ ۳۲

سال دو

۸۱

۶و٪ ۱۲

سال اول

۲۹

۴و٪ ۳

ابرازهای جمعآوری اطالعات
القق ) پرسقق
پرسقق

امققه پققنا مامققت شتیققیت بققهمن ور بررسققی وی یهققار شتیقققیبی اش

امه پققنا مققاملی شتیققیت یققه یقق

پرسقق

امه  ۶۰سققؤالی اسققت اسققبفاد ردیققد و

پققنا مامققت ا ققلی شتیققیت روان شرد رایققی ،برون رایققی ،ا ع اهپقق یرر ،دلپقق یر بققودن و
ه
ش
باو دان بقودن) ارشیقابی شقد یقه بقر اسقاس مقیقاس لیعقر ۵ .در قهار اش یقام مقوااقم تقا یقام
متققالفم را دربققر می راققت سققوابا اسققبفاد اش ایققن پرسشققنامه شققان میدهققد کققریب لفققار
ارصشققد توسقق یاسققبا و مقق

یققرر بققین ۷۴و ۰تققا ۸۹و ۰بققا میققا ین ۸۱و ۰مب یققر بققود

اسقققت در تحقیققققا ب چققققارد و همعققققاران در سقققال  ۱۹۹۹ایققققن کققققریب درروان شرد رایققققی
۸۵و ،۰برو رایققققی ۷۲و ،۰ا ع اهپقققق یرر ۶۸و ،۰دلپقققق یر بققققودن ۶۹و ۰و باو ققققدان بققققودن
۷۹و ۰بهدسققت مد اسققت بققر ورد یاسققبا و م ق

یققرر اش روایققی سققاش ایققن اب ق ار در سققال ،۱۹۹۹

۸۴و ۰بققود اسققت مققو شاد  )۱۳۸۱ ،کققرایب پایققایی بققا روص بققاش شمققایی بققرار  ۲۰۸فققر بققه
ترتیققققب ۸۳و ۰روان شرد رایققققی۷۵ ،و ۰برو رایققققی۸۰ ،و ۰ا ع اهپقققق یرر۷۹ ،و ۰دلپقققق یر
بودن و ۷۹و ۰باو دان بودن بهدست مد بود .)Garousi, 1998

امققه سقق هار دلبسققب ی ب رگسققا ن ایققن پرسقق امه توسقق سیمپسققون
)پرسقق
ش
ش
 )۱۹۹۰سا بهشققد و شققامت  ۱۳ملققه در مقیققاس لیعققر ۵ .در ققه اش یققام موااققا تققا یققام
متققال ) میباشققد اش ایققن  ۱۳ملققه ویققه ۵ ،ملققه ویققه بققرار ارشیققابی سقق
ایمقققن ۴ ،ملقققه بقققرار ارشیقققابی سققق

دلبسققب ی

دلبسقققب ی ا بنقققابی و  ۴ملقققه بقققرار ارشیقققابی سققق

دلبسقققب ی دو سقققو رایقققی اکققق رابی هسقققت سیمپسقققون بقققهمن ور بررسقققی روایقققی ایقققن
پرس ق

امه اش مقیققاس مشققا بققین مقیققاس وابسققب ی برشققیدوای اسققبفاد یققرد هم سققب ی بققین

مقیققاس مشققا بققین بققا سقق

دلبسققب ی ایمققن ،ا بنققابی و دو سققو رار اکقق رابی بققه ترتیققب

۲۲و۲۲ ،۰و – ۰و ۱۲و – ۰بقققود هم سقققب ی بقققین مقیقققاس وابسقققب ی برشقققیدوای بقققا سققق
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دلبسقققب ی ایمقققن ،ا بنقققابی و دوسقققو رار اکققق رابی بقققه ترتیقققب ۰۲۶و۲۸ ،۰و – ۰و ۱۴و – ۰بقققه
دسققت مققد بققرار بررسققی روایققی ایققن شمققون سققه سققؤال محقققا سققا به اسققبفاد مود ققد یققه
هم سققب ی بققرار ایققن سققه سققؤال بققا س ق

دلبسققب ی ایمققن ،ا بنققابی و دوسققو رار اک ق رابی

بققه ترتیققب ۵۹و۵۴ ،۰و ۰و ۲۴و ۰بققه دسققت مققد پایققایی ایققن پرس ق
بققاو و کققریب تیققنی ایققن پرسقق

امه برحسققب لفققار یققرون

امه بققه ترتیققب ۷۰و ۰و ۶۲و ۰ارصشققد اسققت

Attari.

2009).

ا) مقیقققاس شعسقققت مقققانفی بقققهمن ور بررسقققی شعسقققت مقققانفی اش پرسققق
مشقققا ) (LTIتبیهشقققد توسققق رهس  )2008یقققه پرسققق

امه کقققربه

امه شقققا هها شعسقققت مقققانفی یققق

امیققد میشققود ،اسققبفاد شققد ایققن پرس ق امه اش د مؤلفققه تشعیتشققد اسققت یققه هققر مؤلفققه
دبار ینققهار اسققت و اققرد ش اسققت تققا بققر اسققاس ت ربق هقه کق ه
قربه مشقققی ققود مناسققبترین ینققه
را ا بتققا ینققد ایققن پرسقق

امه یقق

ارشیققابی یلققی اش میقق ان شققفب ی سققمی ،هی ققا ی،

شققنا بی و رابققارر اققراهم میینققد ا ققر مققر بققین  ۲۰تققا  ۳۰باشققد ایققن وکققعیت بققه معنققار
ت ربققه ققدر شققا هها کققربه مشققا اسققت مققر بققین  ۱۰تققا  ۱۹باشققد شققان میدهققد یققه
شققا هها کققربه مشقققی و ققود دارد امققا در حققد لابتتحمققتترر اسققت مققر بققین  ۰تققا  ۹شققان
ش
میدهقققد یقققه شقققا ان کقققربه مشققققی یقققام در سققق لابتتحمقققت و ینبقققرل شقققد ی اسقققت و
بهنور ققدر ش ققد ی را تتریققب میینققد در تحقیقققی کققریب همسققا ی درو ققی کققریب لفققا)
پرسقق

امه شعسققت مققانفی در یقق

ققرو  ۴۸فققرر اش معیققت محیقق ن ۸۱و ۰ارصشققد

اسقققت کقققریب پایقققایی ن در همقققین قققرو بقققا روص بقققاش شمقققایی بقققه اا قققله یققق

هفبقققه ۸۳و۰

بهدست مد است دهقا ی)۱۳۸۸ ،
داد هققار تحقیققا یقق بققا اسققبفاد اش ر ااقق ار  SPSSسققته  ۱۹مققارر تو ققیفی کققریب
هم سب ی پیرسون و تحلیت ر رسیون تحلیت شد د
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یافتههای تحقیق
دول  )۲شا

هار تو یفی مرا .شمود یها در وی یهار شتییبی ،س

مب یر

س

هار دلبسب ی

وی یهار شتییبی

میا ین

یمبرین مر

بیشبرین مر

روان ر ور ویی

۸۴و۳۴

۶۱و۶

۱۸

۵۵

برون راییو
درون رایی

۷۵و۴۰

۱۰و۶

۱۹

۵۶

شود ی

۴۷و۳۷

۲۴و۴

۲۳

۵۱

موااا بودن

۲۹و۴۱

۰۱و۵

۲۵

۵۵

باو دان بودن

۳۵و۴۴

۵۳و۶

۲۲

۵۹

ایمن

۶۴و۱۶

۵۰و۲

۹

۲۵

ا بنابی

۶۵و۱۱

۷۵و۲

۵۵

۲۰

دوست را

۰۹و۱۱

۶۶و۲

۳۴

۲۰

مر یت شعست
مانفی

۹۳و۹

۸۰و۵

۰

۲۷

داد هقققار قققدول  )۲شقققا
شتیققیبی ،سقق

ا حراه معیار

هار دلبسب ی و شعست مانفی

هار مقققار تو قققیفی مقققرا .شمود یهقققا را در وی یهقققار

هار دلبسققب ی و شعسققت مققانفی شققان میدهققد بققایا منققدرا در ایققن

ققدول حققایی اش ن اسققت یققه اش بققین پققنا وی ققی شتیققیبی بققرار ققرو محیققلین بیشققبرین و
یمبققرین میققا ین مققرا .بققه ترتیققب مربققوب بققه وی ققی باو ققدان بققودن ۳۵و )۴۴و شققود ی
۸۴و )۳۴میباشققد همچنققین ایققن شققان میدهققد اش بققین سققه س ق
۴۶و )۱۶بققققا ترین و سقققق

دلبسققب ی ،س ق

ایمققن

دوسققققو را ۰۹و )۱۱پققققایینترین میققققا ین مققققرا .را بققققه ققققود

ا بیققار داد ا ققد م ق و بققر ایققن ،میققا ین و ا حققراه معیققار مققرا .شعسققت مققانفی ی ق بققه
ترتیب ۹۳و ۹و ۸۰و ۵میباشد
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دول  )۳کریب هم سب ی وی یهار شتییبی و س
مؤلفه

مب یر

هار دلبسب ی با شعست مانفی
شعست مانفی

مقدار هم سب ی

وی یهار شتییبی

س

معنادارر

روان ر ور ویی

۳۷و۰

**۰۰۱و۰

برون رایی/

۱۰و-۰

**۰۴و۰

درون رایی
شود ی

۰۴و۰

۳۸و۰

موااا بودن

۱۵و-۰

**۰۰۴و۰

باو دان بودن

۱۲و-۰

**۰۲و۰

ایمن

۰۹و۰

۰۶و۰

هار دلبسب ی ا بنابی

۰۶و۰

۲۲و۰

دوسو را

۳۴و۰

**۰۰۱و۰

* معنادارر در س

۰۵و۰

**معنادارر در س

۰۱و۰

بققایا تحقیققا حققایی اش ن اسققت یققه بققین وی یهققار شتیققیبی و س ق

هار دلبسققب ی

بقققا شعسقققت مقققانفی راب قققه معنقققادارر و قققود دارد همان و قققه یقققه در قققدول  ۳مشقققاهد
میشقققود ،بقققایا کقققریب هم سقققب ی پیرسقققون شقققان میدهقققد بقققین مقققر وی قققی روان ر قققور
قققویی و شعسقققت مقققانفی راب قققه م قققت و معنقققادارر و قققود دارد )r= 0,37, p= 0,001
بققهم ار.دی ر هردققه مققرا .روان ر ققور ققویی در محیقق ن شققریتینند در تحقیققا بیشققبر
باشققد ،مققرا .شعسققت مققانفی ققان یقق بیشققبر بققود اسققت و بققالععر همچنققین ایققن بققایا
شققان میدهققد بققین وی یهققار برو رایققی و درون رایققی( ) r= 0,10, p<0,05موااققا بققودن
 )r= 0,15, p<0,01و باو ققدان بققودن  )r= 0,12, p<0,05بققا شعسققت مققانفی راب ق هقه منفققی و
معنققادارر و ققود دارد یعنققی هردققه مققرا .برو رایققی و درون رایققی ،موااققا بققودن و باو ققدان
بققودن در محیقق ن بیشققبر باشققد ،مققرا .شعسققت مققانفی ن یمبققر بققود اسققت و بققالععر
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دلبسققب ی ،اقق سق

دلبسققب ی دو سققو ققرا بققا شعسققت مققانفی

راب ققه معنققیدارر دارد  )r= 0,34, p=0,001م ققت بققودن ایققن راب ققه بققدان معنققا اسققت یققه
هردققه مققر سقق

دوسققو را محیقق ن بیشققبر بققود  ،مققر شعسققت مققانفی ققان یقق بیشققبر

بققود اسققت ایققن در حققالی اسققت یققه بققین سقق

دلبسققب ی ایمققن و ا بنققابی بققا شعسققت

مانفی راب ه معنادارر و ود دارد
دول  )۴بایا تحلیت ر رسیون دند ا ه برار پی بینی شعست مانفی اش نریا وی یهار شتییبی و س

من

ت ییرا.

هار دلبسب ی

م موه
م ورا.

در ه شادر

میا ین
م ورا.

مقدار F

معنیدارر

پی بینی

۴۰و۲۲۳۳

۸

۱۷و۲۷۹

۹۷و۹

**۰۰۱و۰

بالیما د

۴۸و۹۵۴۵

۳۴۱

یت

۸۸و۱۱۷۷۸

۳۴۹

**معنادارر در س

۰۱و۰

بقققهمن ور شمقققون ایقققن ارکقققیه اش شمقققون تحلیقققت ر رسقققیون دند ا قققه بقققه روص همشمقققان
اسققققبفاد شققققد در ایققققن تحلیققققت مققققرا .وی یهققققار شتیققققیبی روان ر ققققور ققققویی،
برو راییودرون رایققی ،شققود ی ،موااققا بققودن ،باو ققدان بققودن) بققه سقق

هار دلبسققب ی

ایمققن ،ا بنققابی ،دوسققو را) بققهمنوان مب یرهققار پی بققین و مققرا .شعسققت مققانفی بققهمنوان
مب یققر م ق ج تحلیققت شققد د امققا ل ققت اش ا ققا ایققن تحلیققت مققارر ،پی ارضهققار ن بررسققی
شققد ایققن پی ارضهققا م ارتنققداش رمققال بود ققد داد هققا ،تشققتی

هققم

ققی و اسققبق ل

اهققا بقققت بررسققی رمقققان بقققودن مققرا .مب یرهقققار پی بققین وی یهقققار شتیقققیبی و
سقق

هار دلبسققب ی) و مقق ج شعسققت مققانفی) ،ی ققی و یشققید ی ایققن مققرا .بررسققی

شققد یققه در بققاش  ۲و  -۲بققود یققه بققه معنققا رمققال بققودن داد هققا میباشققد بققهم و  ،در تحلیققت
حاکققر ،شققا

هار تشققتی

هققم

یعنققی وی یهققار شتیققیبی و س ق

ققی بققرار هریققدا اش مؤلفققههار مب یرهققار پی بققین
هار دلبسققب ی بررسققی شققد یققه هی ی ق

اش مقققادیر VIF

بققرار مب یققر پی بققین ب رگتققر اش  ۱۰ققود همچنققین تمققامی مقققادیر Toleranceبققرار ایققن
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لقققرار داشقققت بنقققابراین هقققم

قققی دند ا قققه بقققین مب یرهقققار

پی بققین و ققود داشققت همچنققین ،مقققادیر مققار دوربققین – واتسققون بققرار پیشققی بینققی شعسققت
مقققانفی اش نریقققا وی یهقققار شتیقققیبی و سققق

هار دلبسقققب ی ۸۷و )۱یمبقققر اش  ۴بقققه

دسققت مققد بنققابراین مفروکققه اسققبق ل اهققا بققرار مب یرهققار اققوق برلققرار بققود درم مققوه
بققایا اققوق حققایی اش برلققرارر مفروکققههار تحلیققت ر رسققیون دند ا ققه بققرار شمققون ارکق ه
قیه اول
میباشد
بققر ایققن اسققاس اسققبفاد اش ایققن تحلیققت ب مققا بققود و در ادامق هقه بققایا مربونققه بققه ن اراشققه
می ققردد بققایا تحلیققت ر رسققیون دند ا ققه شققان داد یققه مقققدار کققریب هم سققب ی دند ا ققه
بقققین وی یهقققار شتیقققیبی و سققق

هار دلبسقققب ی بقققا شعسقققت مقققانفی محیققق ن ۴۳و۰

می ق ان 𝑅2برابققر بققا ۱۹و ۰میباشققد یعنققی  ۱۹اییققد واریققا ر مققرا .شعسققت مققانفی محی ق ن
اش نریققا وی یهققار شتیققیبی و سقق

هار دلبسققب ی لابققت ت یققین اسققت بققهمن ور بررسققی

معن قادارر کققریب هم سققب ی بهدسققت مد  ،بققایا تحلیققت واریققا ر منققدرا در ققدول  ۴شققان
میدهققد یققه میقق ان  Fبهدسققت مد معنققیدار اسققت  )F(341,8)= 9/97, p<0,001بنققابراین،
وی یهقققار شتیقققیبی و سققق

هار دلبسقققب ی بقققهنوریلی لقققادر بقققهپی

مانفی محی ن میباشند
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دول  )۵بایا مربوب به کرایب ر رسیون
مب یر پی بین

کریب
ر رسیون B

SE

Beta

مقدارt

مقدار
معنادارر

روان ر ور ویی

۲۵و۰

۰۵و۰

۲۹و۰

۹۲و۴

**۰۰۱و۰

روان راییودرون رار

۰۰۵و۰

۰۵و۰

۰۰۵و۰

۰۸و۰

۹۳و۰

شود ی

۰۸و۰

۰۶و۰

۰۶و۰

۲۴و۱

۲۱و۰

موااا بودن

۰۲و-۰

۰۶و۰

۰۱و-۰

۳۱و-۰

۷۵و۰

باو دان بودن

۰۳و۰

۰۴و۰

۰۴و۰

۷۴و۰

۴۵و۰

س

دلبسب ی ایمن

۱۰و۰

۱۱و۰

۰۴و۰

۹۲و۰

۳۵و۰

س

دلبسب ی ا بنابی

۰۵و-۰

۱۱و۰

۰۲و-۰

۴۴و-۰

۶۵و۰

س

دلبسب ی دوسو را

۵۰و۰

۱۱و۰

۲۲و۰

۲۰و۴

**۰۰۱و۰

**معنادارر در س

۰۱و۰

بققهمن ور بررسققی ققق

پی بینققی یننققد ی ت تقق

هار

وی یهققار شتیققیبی و سقق

دلبسققب ی ،بققایا منققدرا در ققدول  ۵شققان میدهققد یققه اق ق وی ققی روان ر ققور ققویی
62,p=0/001و )6و سقققق

دلبسققققب ی دوسققققو را  )t=4/20/p=0/001لققققادر بققققهپی

=t

بینققققی

شعسققت مققانفی محی ق ن میباشققد م ققت بققودن کققرایب ر رسققیون بققرار دو مب یققر اققوق بققدین
معناسققت یققه هققر دققه مققرا .روان ر ققور ققویی و سقق

دلبسققب ی دو سققو ققرا در محیقق ن

بیشبر بود  ،مرا .شعست مانفی ان با تر است و بالععر
مناقشه
مشققا یعققی اش حیر.ا ی تققرین هی انهققایی اسققت یققه ا سققان میتوا ققد ت ربققه ینققد ،امققا
درمینحققال ،میتوا ققد یعققی اش درد ققاجترین هی انهققایی باشققد یققه ت ربققه میشققود اش دسققت
دادن راب ه
ققه مشقققی در دور ه ققوا ی ،یعققی اش ب رگتققرین کققربههایی اسققت یققه میتوا ققد بققرار
ااققراد اتفققاق بیفبققد بعققد اش شعسققت مققانفی ااققراد ی ق
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شققان میدهنققد مشققاهدا .شققان میدهققد یققه مبار.هققا و شققیو هار ینققار مققدن ااققراد بققا
رویققدادهار تققن شار ش ققد ی بققهم و بققا شعسققت مققانفی بققا یعققدی ر مبفققاو .اسققت و موامققت
شیادر در این امر د یت هسبند
بققایا تحلیققت ر رسققیون دند ا ققه شققان داد یققه مقققدار کققریب هم سققب ی دند ا ققه بققین
وی یهقققار شتیقققیبی و سققق

هار دلبسقققب ی باشعسقققت مقققانفی محیققق ن ۰۴۳و ۰و ۱۹

اییقققد واریققققا ر مققققرا .شعسققققت مقققانفی محیقققق ن اش نریققققا وی یهققققار شتیققققیبی و
سققق هار دلبسقققب ی لابقققت ت یقققین اسقققت بنقققابراین ،وی یهقققار شتیقققیبی و سققق هار
ه
یاابققه
دلبسققب ی بققهنوریلی لققادر بققهپی بینققی شعسققت مققانفی محیقق ن میباشققند ایققن
تحقیققا بققا یاابققههار تحقیققا ببرامققی )2015

 (Bahrami,م نققی بققر اینعققه ت ییققرا .ایققامی توس ق

دلبسققب ی دو سققو ققرا و مامققت روان ر ققور ققویی پی بینققی میشققود شقق اهت دارد مشققابه
ایقققن یاابقققه )2005

 (Shaver,در تحقیقققا قققود دریااقققت یقققه سققق

وی یهققار شتیققیبی میتوا نققد ییفیققت روابققق

هار دلبسقققب ی بببقققر اش

ققدالت ،شققنودر اش راب ققه ،قققمیمیت،

تعبقققد ،شقققبو .و مشقققا) را پی بینقققی یننقققد بنقققابراین در تفسقققیر میتقققوان فقققت اش ایقققه
وی یهقققار شتیقققیبی و سققق دلبسقققب ی شقققالود ه رابارهقققار شیقققادر اش ا سقققانها هسقققبند
شقققالود ه رشقققد مقققانفی و ا بمقققامی سقققالم در دوران ب رگسقققالی را یققق پیریققق ر مییننقققد
هار دلبسقققب ی و قققفا .شتیقققیبی در رای هقققار شتیقققی و شقققعت یرر

دروالققق  ،سققق

پدید مشا قشی تعیینینند

واهند داشت

بی ققه تحقیققا حاکققر شققان میدهققد ،بققین مققر وی ققی روان ر ققور ققویی و شعسققت
مققانفی راب ه
ققه م ققت و معنققادارر و ققود دارد و اش بققین وی یهققار شتیققیبی ،اققق وی ققی
روان ر قققور قققویی لقققادر بقققهپی

بینقققی شعسقققت مقققانفی محیققق ن میباشقققد ایقققن یاابقققه،

همچنققین بققا یاابققه تحقیقققا .ابیمققی و همعققاران )et, 2014

 (Fahimiیققه حققایی اش ایققن بققود یققه

وی یهقققار شتیقققیبی در روابققق مقققانفی هقققر اقققرد د یقققت میباشقققد و حقققو بر قققورد بقققا
دال هققار پققی
)el, 2009

رو در ایققن ققوه رواب ق را پی بینققی مییننققد ،همسققو اسققت ر ققت و همعققاران

Grantیققه معبقققد ا ققد شتیققیت اش نریققا اثر قق ارر بققر تفسققیر اققرد اش رویققدادهار
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محی ققی ،اراینققد ا ققاق و سقق مت روانشققنا بی و سققمی را تتریققب ویققا تسققبیت میینققد و
ی ق بققا بی ققه اققردیر )Fardis, 2007یققه وی یهققار شتیققیبی در شققعت یرر و حف ق راب ق هقه
ققمیمی ،بققهوی در ا بتققا همسققر و شعسققت روابقق مققانفی مبققم دا سققبه اسققت همتققوا ی
دارد
دنققدین توکققی احبمققالی بققرار اثققر منفققی روان ر ققورر در ییفیققت رواب ق ت ماشقققا ه و قود
دارد روان ر ققورر ممعققن اسققت ی ق شوا را بققه تحری ق ولققای در راب ققه مبقابققت ور یققا وایققن
شیققاد اش حققد بققه حققوادر منفققی در راب ققه مسققبعد سققاشد سققپر یققای

منفققی ممعققن اسققت

رکققایت اش راب ققه ماشقققا ه را بققهنور منفققی تحققت ت ق ثیر لققرار دهققد دروال ق  ،میتققوان ایققن یاابققه را
این و ققه تحلیققت یققرد ،اش ایققه ااققراد روان ر ققور دارار ت ربققه هی ا ققا .منفققی م ققت اک ق را
و ااسققرد ی هسققبند ،باشعسققت مققانفی ایققن هی ا ققا .منفققی و اکقق را ااسققرد ی بیشققبر
تشققققدید میشققققو د دروالقققق  ،اش ایققققه دنققققین ااققققرادر ،مولعیتهققققار معمققققولی ش ققققد ی را
تبدیدیننققد تلقققی مییننققد ،بنققابراین بققا ولققوه دنققین حققوادثی شعسققت مشققا) پیرامققون ققود
مققرد  ،واین هققار بااحسققاس بققا تر اش میققا ین اش ققود شققان میدهنققد اشایققنرو ،باشعسققت
مشققققی ت ربق ه
ققه اکققق را و ااسقققرد ی بیشقققبر واهنقققد داشقققت و بقققه همقققین دلیقققت باشعسقققت
ش
مشقققی رال ققا احسققاس راب ققی و را قققی واهنققد یققرد همچنققین ،اش ایققه روان ر ورهقققا
دارار شقققبا شد ی و مققق  .فر پقققایین هسقققبند ،شعسقققت مقققانفی ،شمینق ه
ققه احسقققاس یقققاس و
اامیدر را در نها به و ود می ورد
دلبسققب ی ،اق ق س ق

همچنققین بققایا تحقیققا حاکققر شققان داد اق ق اش بققین سققه س ق
دلبسققب ی دوسققو را بققا شعسققت مققانفی راب ق هقه معنققادارر دارد و هردققه مققر س ق

دوسققو رار

محی ن بیشبر باشقد ،مقر شعسقت مقانفی قان یق بیشقبر اسقت ایقن یاابقه بقا یاابقه تحقیقا
رحمققت یققرد

وهققم یققاران )Jirdeh et l, 2014

ایمققن و کققربه مشقققی در دا ق
الققدرباج و همعققاران

 (Rahmatم نققی بققر اینعققه بققین س ق

دلبسققب ی

مققوشان راب ققه معنققادارر و ققود دارد و بع ق و  ،بققا یاابققه تحقیققا

)et al, 2009

(Olderbakم نققی بققر اینعققه دلبسققب ی ایمققن ،بققا وی یهققار

ارت ققانی م ققت شققامت ققمیمیت و رسققندر ،دلبسققب ی دورر قق ین بققا سقق
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قققمیمیت تعبقققد و دلبسقققب ی دو سقققو قققرا باشقققور ،هی قققان و را قققی در مقققورد روابققق تقققوه
ا رسققندر یققم ،مققرت اسققت و بققا یاابق هقه تحقیققا پققالی و همعققاران ) Paly et al, 2005م نققی بققر
اینعققه دلبسققب ی ایمققن بققا رکققایت ش اشققویی شو ققین هم سققب ی م ققت دارد ،همسققو میباشققد
تحقیقققا امقققاناللبی )2015

 (Amanollahi,یققق بیقققا ر ن اسقققت سققق

دلبسقققب ی اکققق رابی و

دلبسقققب ی ا بنقققابی پی بینهقققار معنقققادارر بقققرار سققق مت ممقققومی در محیققق ن د بقققر
دارار ت ربقققه شعسقققت مقققانفی میباشقققند امقققا بقققا تحقیقققا حقققاا ی و قققامعی ققق اد)۱۳۹۳ ،
م نققی بققر اینعققه س ق

دلبسققب ی دوسققو را بببققرین پی بینققی یننققد رکققایت ش اشققویی اسققت،

همسققویی داشققت همچنققین بققا تحقیققا یلیپارتریقق

و هققاشان

)Kirkparick, & Hazan, 2005

م نققی بققر اینعققه ،دوسققو را هما نققد پاسققفدهند ان ایمققن بققا شققریعی یققه نهققا دبققار سققال ل ققت
شناسققایی یققرد بود ققد ،در ارت ققاب بود ققد ،ارت ققاب داشققت همققاننور یققه پینقق )(Pines, 2005

بیقققان میینقققد سققق

هار شنا بهشقققد دلبسقققب ی ایمقققن ،ا بنقققابی و دوسقققو را ،ااعقققار،

احسققاسها و رابققار و روابقق ااققراد را تحققت تقق ثیر لققرار میدهنققد بنققابراین ،در تحلیققت ایققن داد
میتقققوان فقققت بقققه ایقققن دلیقققت اینعقققه سققق

دلبسقققب ی دوسقققو را باشعسقققت مقققانفی راب قققه

معنققادار دارد یققه در سقق دلبسققب ی دو سققو ققرا اققرد سقق ت بققه موانقق منفققی و ار هققار
دلبسققب ی حساسققیت بی اشحققد دارد ،به و ه
ققه یققه سققد را ودمتبققارر او میشققود دروالقق ،
سقق

دلبسققب ی ققاایمن بققا باورهققار ارت ققانی ریرمن قققی ،یققاه

ینبققرل شققدید مققانفی ،موانقق م ققت یمبققر ،هی ا ققا .منفققی و سقق
ارت ققاب اسققت اشایققنرو ،بققه ققر میرسققد ااققرادر یققه دارار س ق
شعست مانفی بیشبر را مبحمت میشو د

173

ودیار مققدر ا بمققامی،
بققا تر اکقق را در

دلبسققب ی دوسققو را هسققبند

شماره یازدهم -سرطان 1398

مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان

نتیجهگیری
در پایقققان بایقققد انر شقققان سقققا ت اش اینعقققه بقققایا حا قققت اش ایقققن تحقیقققا مربقققوب بقققه
پوهنبققون بامیققان میباشققد ،ل ق ا در تعمققیم بققایا ن بایققد احبیققاب یققرد بققهم و  ،در ایققن تحقیققا
اش اب ارهققار ققود ارشققی اسققبفاد ردیققد اسققت ممعققن اسققت در تفسققیر بققایا ت ثیر قق ار
باشققد بققا منایققت بققا یاابققههار حا ققت ،سققبرص م العققا .مربققوب شعسققت مققانفی و موامققت
مققؤثر بققر ن و همچنققین ،بر امققهری ر بققرار توسققعهر شققیو هار رل ققه بققر شعسققت مققانفی توس ق
روان شناسققققان تو ققققیه می ققققردد بققققهم و  ،درمانهققققار مبمریقققق بردوسققققاش وی یهققققار
شتیققیت و سقق

دلبسققب ی) ،میتوا ققد در بب ققود مشققع  .اشققی اش شعسققتهار مققانفی

اثر ار باشد
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