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رابطه سزسختي روانشناختي و انعطاف پذيزي خانواده با سبکهاي
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چکيدُ
ٞسف وّي ايٗ پػٞٚف ،ثطضؾي ضاثُ ٝؾطؾرتي ضٚاٖقنٙبذتي  ٚا٘عُنبفپنصيطي ذنب٘ٛاز ٜثنب
قيٜٞٛبي ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ثٛز .ثب ضٚـ ذٛقٝاي چٙسٔطحّٝاي 319 ،زا٘فآٔٛظ زذتط ثٝعٛٙاٖ افطاز
تكىيُزٙٞسٌ ٜطٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚضز تحميك لطاض ٌطفتٙس .اثعاض ٌطزآٚضي اَالعبت زض ايٗ پػٞٚفٔ ،ميبؼ
ٔمبثّ ٝثب قطايٍ پط اؾتطؼ عٙسِط  ٚپبضوط( ،)CISSپطؾكٙبٔ ٝؾطؾرتي اٛٞاظ( ٚ )AHIپطؾكنٙبٔٝ
ا٘عُبفپصيطي ٔخجت قبوطي ثٛز٘س وٍٕٞ ٝي اظ ضٚايي  ٚپبيبيي لبثُ لجِٛي ثطاي ؾٙزف ٔتغيطٞنبي
پػٞٚف ثطذٛضزاض ثٛز٘س .زض پػٞٚف حبيط ثب تٛر ٝث ٝفطييٞٝب ثطاي تزعي ٚ ٝتحّيُ آٔبضي زض ؾُح
آٔبض اؾتٙجبَي اظ يطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾ ،ٖٛيطيت ضٌطؾنيٕٞ ٖٛعٔنبٖ  ٚآظٔنMANOVA ٖٛ
اؾتفبز ٜقس .يبفتٞٝب ٘كبٖ زاز ؤ ٝيبٖ ؾطؾرتي ضٚا٘كٙبذتي ثنب ؾنجه ٔمبثّنٝاي ٞيزنبٖ ٔنساض ٚ
ارتٙبة ٔساض ،ضاثُٔ ٝخجت ٔ ٚعٙيزاض ٔ ٚيبٖ ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜفمٍ ثب ؾجه ٔمبثّٝاي ارتٙنبة
ٔساض ،ضاثُٔ ٝخجت ٔ ٚعٙيزاض ٚرٛز زاضز .زض ٔٛضز ضاثُ ٝؾطؾرتي ضٚاٖقنٙبذتي  ٚا٘عُنبفپنصيطي
ذب٘ٛاز ٜثبيس ثيبٖ قٛز و ٝثيٗ ايٗ زٔ ٚتغيط ضاثُٔ ٝخجت ٔ ٚعٙيزاض ٚرٛز زاضز .ثٙبثط ٘تنبيذ ينطيت
ضٌطؾيٕٞ ٖٛعٔبٖ ٔيتٛاٖ ٌفت ؤ ٝتغيط ؾطؾرتي ضٚاٖ قٙبذتي ثن ٝتطتينت پنيف ثيٙنيوٙٙنسٜ
ؾجه ٔمبثّٝاي ارتٙبةٔساض ٞ ٚيزبٖٔساض اؾت  ٚا٘عُبفپصيطي ذنب٘ٛاز ٜپنيفثيٙنيوٙٙنسٙٔ ٜفني
ؾجه ٔمبثّٝاي ٔؿأِٔٝساض ٔيثبقس؛ ٕٞچٙيٗ ٘تبيذ ٘كبٖ زاز و ٝث ٝتطتيت قئ ٜٛمبثّٔ ٝؿأِٔ ٝنساض،
ؾپؽ زض ٔطحّ ٝز ْٚقئ ٜٛمبثّ ٝارتٙبةٔساض  ٚزض ٟ٘بيت زض ٔطحّ ٝآذط قئ ٜٛمبثّٝاي ٞيزبٖٔساض
زض ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔتساَٚتط اؾت.
ٍاصُّاي کليدي :اؾتطؼ ،ا٘عُبف پصيطي پصيطي ذب٘ٛاز ،ٜؾجه ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ،ؾطؾرتي
ضٚاٖقٙبذتي.

 1زا٘كزٛي وبضقٙبؼ اضقس ضٚا٘كٙبؾي عٕٔٛي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ،ايطاٖٚ ،احس اضؾٙزبٖ.
 2اؾتبز زا٘كٍب ٜقيطاظ ،زا٘كىس ٜعّ ْٛتطثيتي  ٚضٚا٘كٙبؾي.
* ٘ٛيؿٙسٜي ٔؿئٔ َٛمبِbahadori.elham89@gmail.com ،ٝ
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هقدهِ
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ٔفبٞيٓ ،عٛأُ  ٚپيبٔسٞبي اؾنتطؼ ثن ٝعٙنٛاٖ ينه ٔٛينٛي پيچينس ٜعّٕني ٕٞنٛاض ٘ ٜنط
پػٞٚكٍطاٖ عّ ْٛضفتبضي ضا ث ٝذٛز رّت وطز ٜاؾت .الظاضٚؼ  ٚفِٛىٕٗ ،)1991(2اؾتطؼ ضا ايٗ-
ٌ ٝ٘ٛتعطيف وطزٜا٘س « :اؾتطؼ ضاثُ ٝاذتهبنني ثنيٗ قنرم ٔ ٚحيُني اؾنت ون ٝزض آٖ تنٙف
اضظيبثي قس ،ٜاظ حس أىب٘بت فطز فطاتط ضفت ٚ ٝؾالٔتي ا ٚضا زض ٔعطو ذُط لطاض ٔيزٞس» .زض ٘ طينٝ
قٙبذتي ٞيزب٘ي ،3ثيبٖ ٔيٌطزز و ٝاؾتطؼظا ثنٛزٖ ضٚينسازٞب ،پسينسٜاي اؾبؾنب قرهني اؾنت ٚ
وبضوطز تعبُٔ فطز ثب ٔحيٍ  ٚاضظيبثي ا ٚاظ ٚلبيع ثبِم ٜٛتٟسيس وٙٙس ٚ ٜچبِف ثطاٍ٘يع اؾت(الظاضٚؼ،
 .)1977ثٙبثطايٗ زض ضٚيىطز فٛق ،فطو ثط ايٗ اؾت و ٝاؾتطؼ زض نٛضتي ايزبز ٔيقٛز و ٝقرم
ٔٛلعيتي ضا چبِف ثط اٍ٘يع َ ٚبلت فطؾب اضظيبثي وٙس يب ٔٙبثع وبفي ثطاي ؾبظٌبضي ثب ايٗ ٔٛلعيت زض
اذتيبض ٘ساقت ٝثبقس(ٕٞبٖ ٔٙجع) .ثٙبثطايٗ الظْ اؾت و ٝتٕبٔي افطاز ثن ٝضاٞجطزٞنبي ٔمبثّن 4ٝثنب آٖ
آقٙب ثبقٙس .الظاضٚؼ  ٚفٛوّٕٗ( ،)1991ضاٞجطزٞبي ٔمبثّن ٝضا ثنٝعٙنٛاٖ ٔزٕٛعنٝاي اظ پبؾندٞنبي
ضفتبضي  ٚقٙبذتي تعطيف وطزٜا٘س وٞ ٝسفكبٖ ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ فكبضٞبي ٔٛلعيت اؾتطؼظاؾنت.
ضٚيىطزٞبي اِٚي ٝثن ٝفطآيٙنس ٔمبثّن ٝؾن ٝؾنجه اننّي ضا ٔتٕنبيع ٔنيوٙٙنس -1 :ؾنجه ٔمبثّنٝاي
ٔؿأِٔٝساض 5وٚ ٝرٔ ٝكره ٝآٖ عّٕىطز ٔؿنتميٓ ثنطاي ونبٞف فكنبضٞب ينب افنعايف ٟٔنبضتٞنبي
ٔسيطيت اؾتطؼ اؾت -2 .ؾجه ٔمبثّٝاي ٞيزبٖٔساض 6وٚ ٝرٔ ٝكرهن ٝآٖ ضاٞجطزٞنبي قنٙبذتي
اؾت و ٝحُ يب حصف عبُٔ اؾتطؼظا ضا ثب زازٖ ٘بْ ٔ ٚعٙي رسيس ثن ٝتنأذيطٔي ا٘نساظز -3 .ؾنجه
ٔمبثّٝاي ارتٙبةٔساض 7وٚ ٝيػٌي اننّي آٖ ارتٙنبة اظ ٔٛارٟن ٝثنب عبٔنُ اؾنتطؼظا اؾنت(ٔٛؼ ٚ
ثيّيٍٙع .)1982 ،8اظ آ٘زب و ٝا٘تربة ؾجهٞبي ٔمبثّٝاي ٔتفبٚت زض ٔحيٍ ذب٘ٛاز ٚ ٜارتٕبي ٔٙزنط
ث٘ ٝتبيذ ٔخجت ٙٔ ٚفي ٔتفبٚتي ٔيق٘ٛس(ٚضاپيفط ،تطرٕ ٝافنطٚظ ،)1388 ،پني ثنطزٖ ثن ٝايٙىن ٝچنٝ
عٛأّي ثط اؾتطؼ  ٚا٘تربة ؾجه ٔمبثّٝاي وبضآٔس تأحيط ٔيٌصاض٘سٔ ،ؿنأِٝاي اؾنت ون ٝاظ زيطثنبظ
ٔٛضز وٙىبـ ٔحممبٖ ثٛز ٜاؾتٔ .كرم اؾت و ٝعٛأُ ٔرتّفي اظ رّٕ ٝعٛأُ ارتٕبعي ،عٛأُ
ذب٘ٛازٌي ٚ ٚيػٌيٞبي قرهيتي ضفتبض فطز ضا تحت تأحيط لطاض ٔيزٞس .ثنب تٛرن ٝثن٘ ٝمنف اؾبؾني
ٚيػٌيٞبي فطزي ٕٞ ٚچٙيٗ ٘مف ذب٘ٛاز ٜزض ضقس فطظ٘ساٖ  ٚقىٌُيطي قرهيت آٟ٘ب ،زض پػٞٚف
1 Stress
2 Lazarus.R.S: Folkman .S.
3 Cognitive – Emotional Theory
4 Coping Strategies
5 Problem-Focused Coping
6 Emotional-Focused Coping
7 Avoidant-Focused Coping
8 Moos & Billings
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حبيط ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي 1ثٝعٛٙاٖ يه ٚيػٌي قرهيتي  ٚا٘عُبفپصيطي ذنب٘ٛاز 2ٜثنٝعٙنٛاٖ
عبُٔ ذب٘ٛازٌي ؤٕ ٝىٗ اؾت زض ٘ح ٜٛوٙبض آٔسٖ ٘ٛرٛا٘بٖ ثب اؾتطؼ ٔؤحط ثبقنٙسٔ ،نٛضز ثطضؾني
لطاض ٔيٌيط٘س.
ؾطؾرتئ ،زٕٛعٝاي اظ ٚيػٌيٞبي قرهيتي اؾت و ٝثٙٔ ٝعِٙٔ ٝجع ٔمبٔٚت زض ٔٛار ٟٝثب
ضٚيسازٞبي اؾتطؼظاي ظ٘سٌي عُٕ ٔيوٙس .ايٗ ٔتغيط قرهيتي اظ ؾٔ ٝؤِفٚ ٝاثؿت ٝث ٓٞ ٝقنبُٔ
تعٟس ،وٙتطَ ٔ ٚجبضظَّ ٜجي تكىيُ قس ٜاؾت .افطاز ؾطؾنرت ٘ؿنجت ثن ٝآ٘چن ٝا٘زنبْ ٔنيزٙٞنس
ٔتعٟستط  ٚذٛز ضا ٚلف ٞسف ٔيوٙٙس(تعٟس) ،آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ احؿبؼ ٔيوٙٙس و ٝثط اٚيبي ٔؿنٍّ ٚ
ذٛزقبٖ تعييٗوٙٙسٜا٘س(وٙتطَ)  ٚتغييطات ظ٘سٌي ضا چبِفٞب  ٚفطنتٞبيي ثطاي ضقس  ٚپيكنطفت
ٔ ٝ٘ ٚحسٚزيت  ٚتٟسيس ٔيزا٘ٙس(ٔجبضظَّ ٜجي)(وٛثبؾب ٔٚسي .)1994 ،3اظ آ٘زب ؤ ٝكرهن ٝاننّي
افطاز ؾطؾرت ٔمبٔٚت ثيكتط زض ثطاثط فكبضٞبي ظ٘سٌي اؾت؛ اضتجبٌ ثيٗ ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي ٚ
قيٜٞٛبي ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ٔٛضز ا٘ت بض اؾت .ؾ٘ ٚ ِٖٛٔٛٛطينبٔ ،)2003( 4نسي  ٚذٛقنبثب،)2002(5
٘كبٖ زاز٘س وٞ ٝط چ ٝافطاز ؾطؾرتتنط ثبقنٙس ،قنطايٍ اؾنتطؼظا ضا وٕتنط تٟسيسوٙٙنس ٜاضظينبثي
ٔيوٙٙس  ٚاظ ٟٔبضتٞبي ٔمبثّٝاي ٔؤحط ثٟطٔ ٜيثط٘نس  ٚافنطاز ؾطؾنرت زض ٔمبيؿن ٝثنب وؿنب٘ي ونٝ
ؾطؾرتي وٕتطي ٘ؿجت ث ٝآٟ٘ب زاض٘س ،قطايٍ اؾتطؼظا ضا وٕتط تٟسيسوٙٙس ٚ ٜثيكتط لبثنُ وٙتنطَ
اضظيبثي ٔيوٙٙس ،اظ ٟٔبضتٞبي ٔمبثّ ٝاي ٔؤحطتط اؾتفبزٔ ٜنيٕ٘بيٙنس ٔ ٚنسيطيت ثٟتنطي زض قنطايٍ
فكبضظا زاض٘س  ٚثب تٕطوع قٙبذتي ثبالتط عُٕ ٔيٕ٘بيٙس .ا٘عِيچتٕٞ ٚ6ىبضاٖ (٘ )2006كبٖ زاز٘س وٝ
ؤ ٝؤِفٞٝبي ؾطؾرتي ثب ث ٝوبضٌيطي ضاٞجطزٞبي ؾنبظٌبضا٘ٝتنط ٔب٘ٙنس ضاٞجطزٞنبي ٔؿنأِٔ ٝنساض ٚ
افعايف ازضان تٛا٘بييٞبي ذٛز زض ضٚيبضٚيي ثب ٔٙجنع اؾنتطؼ ٔٛرنت افنعايف ؾنالٔت ضٚاٖ افنطاز
ٔي قٛز .زالٞبيذٌ ،بيالضز ٘ٚ ٚساْ )2010( 7زض تحميمي ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس٘س ون ٝؾنجه ٔمبثّنٝاي
افطاز ثب ؾطؾرتي ثبال زض ٔٛلعيتٞبي تٙفظا وبضآٔستط ٔيثبقس.
ثطضؾي ُٔ ٚبِع ٝذب٘ٛاز ٜثٝعٛٙاٖ عٕسٜتطيٗ ٟ٘بز ارتٕبعي  ٚاِٚيٗ ٘ بْ ٔؤحط ثنط ٘حن ٜٛضقنس
ٚتح َٛوٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ(ؾبٔب٘ي ،1381،ث٘ ٝمُ اظ ظاضي ،)1387،اظ زيطثبظ ٔٛضز وٙىنبـ ٔحممنبٖ
ثٛز ٜاؾت .يىي اظ وؿب٘ي و ٝثب زيسي ؾيؿتٕي ذب٘ٛاز ٜضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز ،ٜاِؿن)1999( 8ٖٛ

1 Hardiness
2 Family Flexibility
3 Kobasa & Maddi
4 Solomon & Neriya
5 Khoshaba
6 Inzlicht
7 Delahaij & Gaillard & Vandam
8 Olson
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اؾت .اثعبزي و ٝزض ٔسَ اِؿ ٖٛثساٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾتٔ ،كتُٕ ثط ؾ ٝثعس ٔي ثبقنس -1 :ا٘ؿنزبْ
ذب٘ٛاز -2 .ٜا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز -3 .ٜاضتجبٌ زض ذب٘ٛاز .ٜا٘عُبفپصيطي اي ٍٝ٘ٛٙتعطيف قنس ٜاؾنت:
«ٔمساض تغييطاتي و ٝزض ٘مفٞنب ،لنٛا٘يٗ ،وٙتنطَ  ٚاً٘نجبٌ ذنب٘ٛازٚ ٜرنٛز زاضز»(اِؿن.)1999،ٖٛ
پػٞٚفٞبي نٛضت ٌطفت ٝزض ايٗ ظٔي٘ ٝٙكبٖ زاز وٛ٘ ٝرٛا٘بٖ زض ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼٞبيي و٘ ٝبقي اظ
ٔحيٍ ذب٘ٛاز ٜاؾت ث ٝقي ٜٛارتٙبثي ضٚي ٔنيآٚض٘نس(ٌطيفت .)2000،1ظيٕنطٕٞ ٚ 2ىنبضاٖ()2007
ثيبٖ وطز٘س وٞ ٝطچ ٝضٚاثنٍ ذنب٘ٛازٌي ٔخجنتتنط ثبقنسٔ ،ينعاٖ اؾنتفبزٛ٘ ٜرٛا٘نبٖ اظ ضاٞجطزٞنبي
ٔمبثّٝاي ارتٙبثي وٕتنط اؾنت .زأنبؼ ٚالٌّنيٗ )2001( 3ثن ٝاينٗ ٘تيزن ٝضؾنيس٘س ون ٝفطظ٘نساٖ
ذب٘ٛازٜٞبي زاضاي ا٘ؿزبْ  ٚا٘عُنبف پنصيطي اظ لنسضت حنُ ٔؿنأِ ٚ ٝقبيؿنتٍي ارتٕنبعي ثنباليي
ثطذٛضزاض٘سٚ .يىتٛضٕٞ ٚ 4ىبضاٖ( )2007پي ثطز٘س و ٝا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜثنب اينُطاة  ٚاؾنتطؼ
ضاثُننٙٔ ٝفنني زاضز .ذب٘يننبٖ(٘ )1388كننبٖ زاز ونن ٝا٘ؿننزبْ  ٚا٘عُننبفپننصيطي ذننب٘ٛاز٘ ،ٜمننف
پيفثيٙيوٙٙسٜاي زض افؿطزٌي ،ايُطاة  ٚاؾتطؼ زا٘فآٔٛظاٖ زاض٘س.
زض ظٔي ٝٙاضتجبٌ ٔؿتميٓ ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي  ٚا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜثب قيٜٞٛبي ٔمبثّنٝ
ثب اؾتطؼ پيكي ٝٙتحميمبتي ٔٛرٛز ٕ٘ي ثبقس يب اٌط ٚرٛز زاقنت ٝثبقنس ،ونٓ  ٚييطلبثنُ زؾنتطؼ
اؾت .ثٙبثطايٗ ٞطچٙنس زض ٔنٛضز ٔتغيطٞنبي ا٘عُنبفپنصيطي ذنب٘ٛاز ٚ ٜؾطؾنرتي ضٚاٖقنٙبذتي ٚ
قيٜٞٛبي ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ثَٛٝض رساٌب٘ ٝپػٞٚفٞبيي ا٘زبْ قس ،ٜأب ضاثُ ٝثنيٗ اينٗ ؾنٔ ٝتغينط
ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٍ٘طفت ٚ ٝذالء پػٞٚكي زض ايٗ ظٔئ ٝٙحؿٛؼ اؾنت .اظ اينٗ ض ٚپنػٞٚف حبينط
احتٕبال ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض ث ٝتجييٗ ضاثُ ٝؾطؾنرتي ضٚاٖ قنٙبذتي  ٚا٘عُنبف پنصيطي ذنب٘ٛاز ٜثنب
قيٜٞٛبي ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ زض زا٘ف آٔٛظاٖ پطزاذتن ٝاؾنتٞ .نسف اننّي پنػٞٚف ُٔبِعن ٝضاثُنٝ
ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي  ٚا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜثب قيٜٞٛبي ٔمبثّ ٝثب اؾنتطؼ زض زا٘نفآٔنٛظاٖ زض
لبِت فطيي ٚ ٝؾؤاَٞبي ظيط اؾت.
فزضيِّا
 -1ثيٗ ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي  ٚؾجهٞبي ٔمبثّن ٝثنب اؾتطؼ(ٔؿنأِٔٝنساضٞ ،يزنبٖٔنساض ٚ
ارتٙبةٔساض) ٕٞجؿتٍى ٔخجت ٚرٛز زاضز.
 -2ثيٗ ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٚ ٜؾنجهٞنبي ٔمبثّن ٝثنب اؾتطؼ(ٔؿنأِٔٝنساضٞ ،يزنبٖٔنساض ٚ
ارتٙبةٔساض) ٕٞجؿتٍى ٔخجت ٚرٛز زاضز.
 -3ثيٗ ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي  ٚا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛازٕٞ ،ٜجؿتٍى ٔخجت ٚرٛز زاضز.
1 Grift
2 Zimmer
3 Damas & Laglin
4 Victor
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عؤالّاي پضٍّؼ:
 -1وساْ يه اظ ٔتغيطٞبي ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي  ٚا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜپيفثيٙنيوٙٙنسٜ
ضٚـٞبي ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ٔيثبقٙس؟
 -2وساْ يه اظ ؾجهٞبي ٔمبثّٝاي ثب اؾتطؼ زض ثيٗ زا٘فآٔٛظاٖ ٔتساَٚتط اؾت؟
رٍػ
ضٚـ تحميك پػٞٚف حبيط ،تٛنيفي  ٚاظ ٘ٛي ٕٞجؿتٍي ٔيثبقس .ربٔع ٝآٔبضي ايٗ پػٞٚف
ٔتكىُ اظ زا٘فآٔٛظاٖ زذتنط زٚضٔ ٜتٛؾنُٔ ٝكنغ َٛثن ٝتحهنيُ زض ؾنبَ  1390قنٟط قنيطاظ
ٔيثبقس .ثٛ ٙٔٝض ا٘تربة اعًبي ٌط ،ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚاثتسا ث ٝؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ونُ اؾنتبٖ فنبضؼ
ٔطارع ٚ ٝاظ ٞطيه اظ ٘ٛاحى چٟبضٌب٘ ٝآٔٛظـ پطٚضـ قنٟط قنيطاظ ينه ٔسضؾن ٝثنَٝنٛض تهنبزفي
ا٘تربة ٌطزيس  ٚؾپؽ زض ٔسضؾٞٝبي ا٘تربة قس ،ٜاظ ٞط پبي ٝتحهيّى يه والؼ ثَٛٝض تهنبزفي
(زض ٔزٕٛي  12والؼ) ا٘تربة قس .ث ٝايٗ تطتيت ثب ضٚـ ذٛقٝاي چٙسٔطحّٝاي  319زا٘فآٔنٛظ
زذتط ثٝعٛٙاٖ افطاز تكىيُزٙٞسٌ ٜطٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚضز تحميك لطاض ٌطفتٙنس  ٚثن ٝپطؾكنٙبٔٞٝنبي ظينط
پبؾد زاز٘س.
هقياط هقاتلِ تا ؽزايط پزاعتزط( ،1)CISSعٌدلز ٍ پارکز( ،1990تِ ًقل اس فلي ،
ًؾاط دٍعت ٍ ًائلي :)1380،ايٗ ٔميبؼ قبُٔ ٌٛ 48ي ٝاؾت  ٚپبؾد ٞط ٌٛي ٝزض ا٘نساظٜٞنبي 5
زضرٝاي اظ ٞطٌع( )1تب ذيّي ظيبز(ٔ )5كرم ٔيقٛزٌٛ 16 ،ين ٝأ َٚطثن ٌٛثن ٝؾنجه ٔمبثّنٝاي
ٔؿأِٔٝساضٌٛ 16 ،ي ٝزٔ ْٚطث ٌٛث ٝؾجه ٔمبثّٝاي ٞيزبٖٔساض ٌٛ 16 ٚين ٝآذنط ٔطثن ٌٛثن ٝؾنجه
ٔمبثّٝاي ارتٙبةٔساض ٔيثبقس .ثطضؾي ٘تبيذ ا٘زبْ قس ٜزض ايطاٖ اظ رّٕ ٝتحميمبت اوجطظاز،)1376(ٜ
ثٟطأي(َ ،)1376جبَجبيي(ٚ ،)1377لطي(٘ )1379كبٖ ٔيزٙٞنس ونٕٞ ٝؿنب٘ي زض٘ٚني ٔمينبؼ ٚ
ٕٞجؿتٍي آٖ زض ضاثُ ٝثب ٔتغيطٞبي ٔتفبٚت ٘ؿجتب ثبال ثٛز ٜو٘ ٝكبٖزٙٞس ٜپبينبيي  ٚضٚايني ثنبالي
ايٗ آظٔ ٖٛاؾت .يطيت پبيبيي ٔحبؾج ٝقس ٜتٛؾٍ عٙسِط  ٚپبضوط( ،)1990زض ؾجهٞبي ٔؿبِٔٝساض
 ،0/90زض ؾجه ٞيزبٖٔساض  ٚ 0/85زض ؾجه ارتٙبثي ٔ 0/82يثبقنسَ .جبَجنبيي( ،)1377ينطيت
آِفبي وط٘ٚجبخ ضا ثطاي ضٚـٞبي ٔمبثّٝاي ٔؿبِٔٝساض ٞ ٚيزبٖٔساض ثٝتطتيت  0/78 ٚ 0/81ضا ٌعاضـ
وطز ٜاؾتٔ .مبزيط ثٝزؾت آٔس ٜزض ايٗ پػٞٚف و ٝتٛؾٍ پػٞٚكٍط زض رنس َٚقنٕبضٔ 2 ٜحبؾنجٝ
قس ٜاؾت ،ثطاي ٞطيه اظ ؾ ٝقي ٜٛارتٙبةٔساضٞ ،يزبٖٔساض ٔ ٚؿئّٔٝساض ثنٝتطتينت ٚ0/71 ،0/79
 0/67اؾت و ٝثيبٍ٘ط اعتجبض لبثُ لج َٛايٗ ٔميبؼ ثٝعٛٙاٖ يه اثعاض ؾٙزكي ثطاي ٔؤِفٞٝبي ٔنٛضز
ثطضؾي زض ايٗ تحميك اؾت.

1 Coping Inventory for Stressful Situation

رابطه سزسختي روانشناختي و انعطاف پذيزي خانواده با . . .

پزعؾٌاهِ عزعلتتي اّلَاس( :1)AHIپطؾكنٙبٔ ٝؾطؾنرتي اٞنٛاظ((،)AHIوينبٔطحي،
٘زبضيبٖ ٟٔ ٚطاثي ظاز ،1377،ٜث٘ ٝمُ اظ ضحيٕيبٖ ثٌٛط ،انغط٘ػاز فطيس ،)1387،ايٗ پطؾكٙبٔ ٝزاضاي
 27پطؾف چٟبض ٌعيٝٙاي «ٞطٌع»(« ،)0ث٘ ٝسضت»(ٌ« ،)1نبٞي اٚلنبت»(« ٚ )2ايّنت اٚلنبت»(،)3
اؾت .ثطاي ؾٙزف ٕٞؿب٘ي زض٘ٚي ايٗ پطؾكٙبٔ ٝيطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ثٝوبض ثطز ٜقنس  ٚثنط پبينٝ
يبفتٞٝبي حبنُ يطايت آِفب ثطاي وُ ٕ٘ ،ٝ٘ٛآظٔٛز٘يٞبي پؿنط  ٚآظٔنٛز٘يٞنبي زذتنط ثنٝتطتينت،
 0/74 ٚ 0/76 ،0/76ثٝزؾت آٔس .ثطاي ؾٙزف پبيبيي ايٗ ٔميبؼ ،ايٗ آظٔ ٖٛزٚثبض ٜپنؽ اظ قنف
ٞفت ٝث 119 ٝزا٘كز 53(ٛپؿط  66 ٚزذتط) اضائ ٝقس .يطايت ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٕ٘طٜٞبي آظٔنٛز٘يٞنب
زض زٛ٘ ٚثت ظٔب٘ى ثطاي وُ آظٔٛز٘يٞب  ،0/84آظٔٛز٘يٞبي پؿط  ٚ 0/84آظٔٛز٘يٞبي زذتنط ،0/85
ثٝزؾت آٔس .ثطاي ثطضؾي ضٚايي پطؾكٙبٔ ،ٝايٗ ٔميبؼ ٕٞعٔبٖ ثب پطؾكٙبٔٞ ٝنبي ٔنالن ٔمينبؼ
ذٛزقىٛفبيي ٔعِٔ ،ٛميبؼ اعتجبض ؾبظٜاي ؾطؾرتئ ،ميبؼ افؿطزٌي اٛٞاظ  ٚپطؾكنٙبٔ ٝاينُطاة
ثٌ ٝطٜٞٚبيي اظ زا٘كزٛيبٖ زاز ٜقس .يطايت ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٕ٘طٜٞبي ونُ آظٔنٛز٘يٞنب زض ٔمينبؼ
ؾطؾرتي  ٚايُطاة ثطاي وُ ٕ٘ ،ٝ٘ٛآظٔٛز٘يٞبي زذتط  ٚآظٔنٛز٘يٞنبي پؿنط ثنٝتطتينت ،-0/55
 -0/44 ٚ -0/70ثٝزؾت آٔس .ايٗ يطايت ثيبٍ٘ط ٕٞجؿتٍي ٔٙفي ثيٗ ؾطؾرتي  ٚايُطاة ٞؿتٙس.
يطايت ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٕ٘طٜٞبي وُ آظٔٛز٘يٞب زض ٔميبؼ ؾطؾرتي  ٚافؿطزٌي ثطاي ونُ ٕ٘٘ٛن،ٝ
آظٔٛز٘يٞبي زذتط  ٚآظٔٛز٘يٞبي پؿط ثٝتطتيت  -0/57 ٚ -0/71 ، -0/62ثنٝزؾنت آٔنس .ينطايت
ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٕ٘طٜٞبي وُ آظٔٛز٘يٞب زض ٔمينبؼ ؾطؾنرتي  ٚذٛزقنىٛفبيي ثنطاي ونُ ٕ٘٘ٛن،ٝ
آظٔٛز٘يٞبي زذتط  ٚآظٔنٛز٘يٞنبي پؿنط ثنٝتطتينت  0/45 ٚ 0/65 ،0/55ثنٛز٘ .تنبيذ آظٔنٖٞٛنبي
ٕٞجؿتٍي پيطؾ ٖٛثيٗ ٕ٘نطٜٞنبي آظٔنٛز٘يٞنب زض ٔمينبؼ اعتجنبض ؾنبظٜاي ؾطؾنرتي ٔ ٚمينبؼ
ؾطؾرتي اٛٞاظ ٘كبٖ زاز و ٝيطيتٞبي ٕٞجؿتٍي اظ ٘ ط آٔبضي ٔعٙيزاض ٞؿتٙس  ٚايٗ ينطيتٞنب
ثننٝتطتيننت ثننطاي وننُ ٕ٘٘ٛنن ،ٝآظٔننٛز٘يٞننبي زذتننط  ٚآظٔننٛز٘يٞننبي پؿننط 0/46 ٚ 0/61 ، 0/51
ثٛز٘س(ويبٔطحي٘ ،زبضيبٖ ٟٔ ٚطاثي ظاز ،1377 ،ٜث٘ ٝمُ اظ ضحيٕينبٖ ثنٌٛط ،اننغط٘ػاز فطينس.)1387،
اعتجبض  ٚضٚايي ثٝزؾت آٔس ٜتٛؾٍ پػٞٚكٍط ثطاي ٔميبؼ ؾنٙزف« ؾطؾنرتي ضٚا٘كنٙبذتي» ،ثنب
وؿت يطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ثطاثط ثب ٘ 0/82كبٖزٙٞس ٜاعتجبض  ٚضٚايي وبفي ايٗ ٔميبؼ ثطاي تحميك
ٔٛضز ٘ ط ٔيثبقس.
پزعؾٌاهِ اًعطاف پذيزي هثثلت :اينٗ پطؾكنٙبٔ ٝثنب التجنبؼ اظ ٔنسَ تطويجني اِؿنٖٛ
( ،)1999زضثبض ٜذب٘ٛاز ٜثٚٝؾيّ ٝقبوطي(٘ ،1382مُ اظ ؾبٔب٘ي  ٚظاضي ) 1387 ،ؾبذت ٝقس ٜاؾنت.
پطؾكٙبٔ ٝقبُٔ ٌٛ 16ي ٝاؾت  ٚزض ٔمبثُ ٞط ٌٛيَ ٝيف ِيىطتني(ونبٔال ٔنٛافمٓٔ ،نٛافمٓ ٘ ،نطي
٘ساضْٔ ،ربِفٓ  ٚوبٔال ٔربِفٓ) ٚرٛز زاضز .ثطاي ٞط ٌٛيٕ٘ ٝنطٜاي اظ ( 1ثنطاي ونبٔال ٔنٛافمٓ) تنب 5
1 Ahvaz Hardiness Inventory
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(ثطاي وبٔال ٔربِفٓ) زض ٘ ط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .حنساوخط ٕ٘نط ٜلبثنُ اوتؿنبة زض اينٗ آظٔنٚ 80 ٖٛ
حسالُ  16ثٛز .پبيبيى  ٚضٚايي ايٗ ٔميبؼ زض َي ُٔبِع ٝقبوطي ثط ضٚي  48آظٔٛز٘ى ٔنٛضز تأيينس
لطاض ٌطفت ٝاؾت و ٝيطيت ٕٞؿب٘ي زض٘ٚي ٔميبؼ ثب اؾتفبز ٜاظ آِفبي وط٘ٚجبخ ٔعبزَ ٌ 0/89عاضـ
قس ٜاؾنت٘ .تيزن ٝتحّينُ عنبّٔي اينٗ ٔمينبؼ ٘ينع ،تٟٙنب ينه عبٔنُ عٕنٔٛي( )gتحنت عٙنٛاٖ
ا٘عُبفپصيطي ثٝزؾت زاز ٜاؾت .زض پػٞٚف ؾبٔب٘ي  ٚظاضي( ،)1387ثٛ ٙٔٝض تعييٗ پبيبيي اظ ضٚـ
اِفبي وط٘ٚجبخ اؾتفبزٌ ٜطزيس ٔ ٚمساض آٖ  0/70ثٝزؾت آٔسٕٞ .چٙيٗ رٟت تعييٗ ضٚايي اظ تحّيُ
ٔبز ٜاؾتفبز ٜقس .ث ٝايٗ ننٛضت ون ٝينطيت ٕٞؿنب٘ي زض٘ٚني آظٔن ٖٛاظ َطينك ٔحبؾنج ٝينطيت
ٕٞجؿتٍي ٞط ٌٛي ٝثب ٕ٘ط ٜوُ ثٝزؾت آٔس  ٚتٕبْ يطايت ٔعٙبزاض ثٛز٘س .عنال ٜٚثنط اينٗ زض ٕٞنيٗ
پػٞٚف پبيبيي ث ٝقي ٜٛثبظآظٔبيي  ٚث ٝفبنّ ٝيه ٞفت ٝثب ٕ٘٘ 30 ٝ٘ٛفطي ٔٛضز ؾٙزف لطاض ٌطفنت
 ٚيطيت  0/76حبنُ ٌطزيسٕٞ .چٙيٗ زض تحميك حبيط ٔميبؼ ؾٙزف«ا٘عُبف پصيطي ذنب٘ٛاز»ٜ
ثب احطاظ يطيت آِفبي ٘ 0/76كبٖ اظ ضٚايي  ٚاعتجبض وبفي ايٗ ٔميبؼ ثن ٙٔ ٝنٛض اؾنتفبز ٜزض اينٗ
تحميك ٔيثبقس.
يافتِّا
زازٜٞبي حبنُ اظ پػٞٚف ثٚٝؾيّ٘ ٝطْافعاض  SPSSتزعي ٚ ٝتحّيُ ٌطزيس و ٝث ٝز ٚننٛضت
آٔبض تٛنيفي  ٚآٔبض اؾتٙجبَي ث ٝتزعي ٚ ٝتحّيُ آٔبضي زازٜٞب ٔيپطزاظز٘ .تنبيذ ثنٝزؾنت آٔنس ٜاظ
ٔحبؾجبت آٔبضي ثطاي آظٔ ٖٛفطييٞٝبي پػٞٚف ثٝتطتيت ظيط ٔيثبقس.
آسهَى فزضيِ : 1تيي عزعتتي رٍاىؽلٌاختي ٍ علث ّلاي هقاتللِ تلا اعلتزط
(هغألِهدارّ ،يجاىهدار ٍ اجتٌابهدار) ّوثغتگي هثثت ٍجَد دارد.
ٕٞبُ٘ٛض و٘ ٝتبيذ يطيت ٕٞجؿتٍي زض رس٘ 1 َٚكبٖ ٔيزٞس ،ؾطؾنرتي ضٚاٖقنٙبذتي زض
ز ٚؾجه اظ ؾجهٞبي ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ،يعٙني ٞيزنبٖٔنساض) ٚ (P<0/05 ,r=0/14ارتٙنبة ٔنساض
( ،)p<0/01, r= 0/42ضاثُٕٞ ٝجؿنتٍي ٔخجنت ٔ ٚعٙنيزاضي ضا ٘كنبٖ زاز ٜاؾنت؛ ِٚني زضؾنجه
ٔؿأِٔٝساض(ٔ )r=0/068عٙيزاض ٕ٘يثبقس.
آسهَى فزضيِ :2تيي اًعطلافپلذيزي خلاًَادُ ٍ علث ّلاي هقاتللِ تلا اعلتزط
(هغألِهدارّ ،يجاىهدار ،اجتٌابهدار) ّوثغتگي هثثت ٍجَد دارد.
َجك رس َٚقٕبض٘ 1 ٜتبيذ يطيت ٕٞجؿتٍي ثيبٍ٘ط عسْ ٚرنٛز ٕٞجؿنتٍي ٔعٙنيزاض ثنيٗ
ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٚ ٜز ٚؾجه ٔمبثّٝاي ثب اؾتطؼ ،يعٙني ٔؿنأِٔٝنساض)ٚ (P> 0/05، r=-0/09
ٞيزننبٖٔننساض(ٔ )P>0/05,r;0/01ننيثبقننس .أننب ضاثُننٕٞ ٝجؿننتٍي ثننيٗ ٔينعاٖ اؾننتفبز ٜاظؾننجه
ارتٙبةٔساض ثب ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛازٔ ٜخجت ٔ ٚعٙيزاض( )P< 0/05، r;0/12اؾت.

رابطه سزسختي روانشناختي و انعطاف پذيزي خانواده با . . .

جدٍل  :1آهار تَصيفي ٍ ضزية ّوثغتگي تيي  3عث

هقاتلِ تا اعتزط تا عزعتتي

رٍاىؽٌاختي ٍ اًعطافپذيزي خاًَادُ
عٛٙاٖ

يطيت ٕٞجؿتٍي
ا٘عُبف پصيطي

ؾجه ٔمبثّٝ
ثب اؾتطؼ

ٔؿأِٔ ٝساض
ٞيزبٖ ٔساض

0/01

ا٘عُبف پصيطي
53/54
50/68

ؾطؾرتي
74/47
50/68

ا٘عُبف پصيطي
8/22
7/34

319

*

45/77

45/77

7/71

7/71

319

**

48/47

48/47

8/47

8/47

319

ارتٙبة ٔساض

*

0/12

0/068
0/14
0/42

ا٘حطاف اؾتب٘ساضز
ؾطؾرتي
10/59
7/34

ؾطؾرتي
-0/09

* زض ؾُح ٔ 0/05عٙي زاض اؾت.

ٔيبٍ٘يٗ

تعساز

**زض ؾُح ٔ 0/01عٙي زاض اؾت.

آسهَى فزضيِ :3تيي اًعطافپذيزي خاًَادُ ٍ عزعلتتي رٍاًؾلٌاختي ّوثغلتگي
هثثت ٍجَد دارد.
رس َٚقٕبض 2 ٜزضثطٌيط٘س٘ ٜتبيذ يطيت ٕٞجؿتٍي ايٗ ٔحبؾجٔ ٝيثبقس .زض پبؾدٞبي افنطاز
ٕ٘ ٝ٘ٛايٗ پػٞٚفٕٞ ،جؿتٍي ثيٗ زٔ ٚؤِف ٝؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي  ٚا٘عُبفپنصيطي ،ينه ضاثُنٝ
ٔخجت ٔ ٚعٙيزاض اؾت( ،) p<0/01،r= 0/35زض ٘تيز ٝايٗ فطيي ٝتأييس ٔيقٛز.
جدٍل  : 2آهار تَصيفي ٍ ضزية ّوثغتگي تيي عزعتتي رٍاىؽٌاختي ٍ اًعطافپذيزي خاًَادُ
عٛٙاٖ

تعساز

ٔيبٍ٘يٗ

ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي

19

74/47

10/59

ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛازٜ

19

53/54

8/22

* زض ؾُح ٔ 0/05عٙي زاض اؾت.

ا٘حطاف اؾتب٘ساضز

يطيت ٕٞجؿتٍي
**

0/35

**زض ؾُح ٔ 0/01عٙي زاض اؾت.

پاعخ تِ عؤالّاي تحقيق
عؤال  -1کدام ي

اس هتغيزّاي عزعتتي رٍاىؽٌاختي ٍ اًعطافپلذيزي خلاًَادُ

پيؼتيٌيکٌٌدُ رٍػّاي هقاتلِ تا اعتزط هيتاؽٌد؟
رس٘ 3َٚتبيذ ٔحبؾج ٝضٌطؾئ ٖٛتغيطٞبي پيفثيٗ ثنط ضٚي ؾنجه ٔمبثّنٝاي ٔؿنئّٔٝنساض
ٔيثبقس .چٙب٘ىٔ ٝالح ٔ ٝيقٛز ،اظ ٔيبٖ ايٗ زٔ ٚتغيط ،ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي پيفثيٙنيوٙٙنسٜ
ايٗ ؾجه ٘يؿت( ٚ )p> 0/05ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜپيفثيٙيوٙٙس ٜؾجه ٔمبثّنٝاي ٔؿنأِٔٝنساض

19

9
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ثٝنٛضت ٔٙفي ٔيثبقس( ،)β;-0/13زض ونُ زٔ ٚتغينط ؾطؾنرتي ضٚاٖقنٙبذتي  ٚا٘عُنبفپنصيطي
ذب٘ٛاز 2 ٜزضنس ٚاضيب٘ؽ ؾجه ٔمبثّٝاي ٔؿأِٔٝساض ضا پيفثيٙي ٔيوٙٙس(.)R2=0/02
جدٍل  :3رگزعيَى هتغيزّاي پيؼتيي تزاي عث

ٔتغيطٞبي پيف ثيٗ

B

β

t

<P

ؾطؾرتي ضٚا٘كٙبذتي

0/08

0/11

1/91

-

ا٘عُبف پصيطي ذب٘ٛازٜ

0/02 2/23 -0/13 -0/12

هقاتلِاي هغألِهدار

R2

R
0/14

<P

F

3/216 0/02

0/04

رس٘ 4 َٚتبيذ ٔحبؾج ٝضٌطؾئ ٖٛتغيطٞبي پيفثيٗ ثط ضٚي ؾنجه ٔمبثّنٝاي ٞيزنبٖٔنساض
ٔيثبقسٕٞ .بَٖٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜيقٛز« ،ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي» تٛاٖ پيفثيٙيوٙٙنسٌي ؾنجه
ٔمبثّٝاي ٞيزبٖٔنساض( )p=0/01 ,t= 2/51ضا ثنٝننٛضت ٔخجنت زاضز( ٚ )β= 0/15ا٘عُنبفپنصيطي
ذب٘ٛاز ٜپيفثيٙيوٙٙس ٜؾجه ٔمبثّنٝاي ٞيزنبٖ ٔنساض ٘يؿنت(.)P=0/66, t=0/43 , β= -0/02
زضوُ زٔ ٚتغيط ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي  ٚا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز 2 ٜزضنس ٚاضيب٘ؽ ؾنجه ٔمبثّنٝاي
ٞيزبٖ ٔساض ضا پيفثيٙي ٔيوٙٙس(.)R2=0/02
جدٍل  :4رگزعيَى هتغيزّاي پيؼتيي تزاي عث

ٔتغيطٞبي پيفثيٗ

B

β

ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي

0/10

0/15

ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛازٜ

0/43 -0/02 -0/02

t

<P

0/01 2/51
-

هقاتلِاي ّيجاىهدار

R

R2

F

3/295 0/02 0/14

<P
0/03

رس٘ 5َٚتبيذ ٔحبؾج ٝضٌطؾئ ٖٛتغيطٞبي پيفثيٗ ثط ضٚي ؾنجه ٔمبثّنٝاي ارتٙنبةٔنساض
ٔيثبقس٘ .تبيذ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي پيفثيٙيوٙٙنسٔ ٜخجنت ؾنجه ٔمبثّنٝاي
ارتٙبةٔساض اؾت( ٚ )β;0/43، p=0/001، t=7/95ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜپيفثيٙنيوٙٙنس ٜؾنجه
ٔمبثّٝاي ارتٙبةٔساض ٘يؿت( .)p=0/62، t=0/48، β=-0/02زٔ ٚتغينط ؾطؾنرتي ضٚاٖقنٙبذتي ٚ
ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز 18 ٜزضنس ٚاضيب٘ؽ ؾنجه ٔمبثّنٝاي ارتٙنبةٔنساض ضا پنيفثيٙني ٔنيوٙٙنس
(.)R2= 0/18
جدٍل  : 5رگزعيَى هتغيزّاي پيؼتيي تزاي عث

ٔتغيطٞبي پيفثيٗ

B

β

ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي

0/38

0/43

ا٘عُبف پصيطي ذب٘ٛازٜ

0/48 -0/02 -0/02

t

<P

0/001 7/95
-

هقاتلِاي اجتٌابهدار

R

R2

F

<P

0/001 34/864 0/18 0/42

رابطه سزسختي روانشناختي و انعطاف پذيزي خانواده با . . .

عؤال -3کدام ي

اس عث ّاي هقاتلِاي تا اعتزط در تيي داًؼآهَساى هتداٍلتز اعت؟

َجك ٘تبيذ رس 6 َٚو٘ ٝتيز ٝتحّيُ ٚاضيب٘ؽ َنط ٞنبي تىنطاضي ثنط ضٚي اثعنبز ٔمبثّن ٝثنب
اؾتطؼ ضا ٘كبٖ ٔيزٞس ٕٞ ٚچٙيٗ رنس 7 َٚون٘ ٝتيزن ٝآظٔن t ٖٛثنب تهنحيح ثٙفط٘ٚنى ضا ٘كنبٖ
ٔيزٞس ،ثب تٛر ٝثٔ ٝيبٍ٘يٗٞبي اثعبز  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝعٙيزاضي ٞط ؾ ٝؾنجه ٔمبثّنٝاي ثنب يىنسيٍط،
ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝزا٘فآٔٛظاٖ ثٝتطتيت زض ٔطحّ ٝا َٚاظ قئ ٜٛمبثّٔ" ٝؿأِٔٝساض" ،ؾپؽ زض ٔطحّٝ
ز ْٚاظ قئ ٜٛمبثّ" ٝارتٙبةٔساض"  ٚزض ٟ٘بينت زض ٔطحّن ٝآذنط اظ قنئ ٜٛمبثّنٝاي "ٞيزنبٖٔنساض"
اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس.
جدٍل ً : 6تيجِ تحلي ٍارياًظ طزحّاى تکزارى تز رٍى اتعاد هقاتلِ تا اعتزط()n;319

اثعبز ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ٔيبٍ٘يٗ احط پيالي
ٔؿأِٔ ٝساض

50/5

ٞيزبٖ ٔساض

45/81

ارتٙبة ٔساض

48/47

0/294

F

<P

0/001 65/94

جدٍل ً :7تيجِ آسهَى  tتا تصحيح تٌفزًٍى

ٞيزبٖ ٔساض

ارتٙبة ٔساض

*
t=11/181
df=318
P<0/001

*
t=4/06
df=318
P<0/001

ٔؿأِٔ ٝساض

*
t=6/098
df=318
P<0/001

ٞيزبٖ ٔساض

تحث ٍ ًتيجِگيزي
يبفتٞ ٝبي حبنُ اظ تحميك زض ٔنٛضز فطيني ٝا٘ َٚكنبٖ زاز ونٞ ٝنط چنٔ ٝينعاٖ ؾطؾنرتي
ضٚاٖقٙبذتي ثبالتط ثبقس ،زا٘فآٔٛظاٖ ث ٝتطتيت ثيكتط اظ قي ٜٛارتٙبةٔساض ٞ ٚيزبٖٔساض زض ٔمبثّنٝ
ثب تٙيسٌي اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس٘ .تبيذ ايٗ پػٞٚف ثب اوخط پػٞٚفٞب اظ رّٕ ٝؾن٘ ٚ ِٖٛٔٛٛطينب(،)2003
ٔسي  ٚذٛقنبثب( ،)2002ؾنُّب٘ي ٕٞ ٚىنبضا٘ف( ، )1387فنيى ٕٞ ٚىنبضاٖ( ٚ )1380ا٘عِيچنت ٚ
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ٕٞىبضاٖ(٘ )2006بٕٞؿ ٛثٛز ٜاؾت .اِجت ٝپػٞٚف آلبٔحٕسيبٖ  ٚپنبغخ ظازٞ ،)1381(ٜن  ٚثنٛچي
( ٚ )2005فٛضز  ٚپطؾيسا٘٘ )1990(ٛكبٖ زاز ؤ ٝمبثّٔ ٝؿأِٔٝساض ٘مف ٔؤحطي زض وبٞف اؾنتطؼ
٘ساضز .قبيس ٘تيز ٝفطيي ٝضا ثتٛاٖ َجك ٌفت ٝآيع٘ه 1تجييٗ ٕ٘ٛز .اظ ٘ ط آيع٘نه(ٍٙٞ ،)2000نبٔي
و ٝافطاز ثتٛا٘ٙس ثَٛٝض ُٔٙمي ٔٛلعينتٞنبي تنٙفظا ضا َجمنٝثٙنسي وٙٙنس ،ضاٞجنطز تىّينف ٔنساض
ثيكتطيٗ تأحيط ضا زاضزِٚ .ي زض نٛضتي و ٝافطاز ٘تٛا٘ٙس ٔٛلعيتٞنبي تنٙفظا ضا پنيفثيٙني وٙٙنس ٚ
ثطاي آٖ ضاٜحُٞبيي ثٝوبض ٌيط٘س ،ضاٞجطز ٞيزبٖٔساض ٔٛحطتط ٚالع ٔيقٛز .ضٚقي ضا ون ٝفنطز ثنطاي
ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ثطٔيٌعيٙس ،ثؿتٍي ث ٝايٗ زاضز و ٝقرم چمسض ربٔعٔ ٚ ٝحيٍ ضا ٚارس ؾنبذتبض
 ٚلبثُ پيفثيٙي تفؿيط وٙس .ظٔب٘ي و ٝزا٘فآٔنٛظاٖ زض ينه ربٔعن ٝييطلبثنُ پنيفثيٙني ظ٘نسٌي
ٔيوٙٙسٕٔ ،ىٗ اؾت ؾجه ٔمبثّٝاي ٞيزنبٖٔنساض  ٚارتٙنبةٔنساض ضا ثيبٔٛظ٘نس .پػٞٚكنٍطاٖ عّنْٛ
ارتٕبعي ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيسٜا٘س و ٝاؾبؾب ٔكىالت ٘ٛرٛا٘بٖ  ٚرٛا٘بٖ اظ قطايٍ فطٍٙٞي ارتٕنبعي
ٔتأحط اؾت(ذسايبضيفطز  ٚپط٘نس .)1385،ثنط اينٗ اؾنبؼ ،ضٚـٞنبيي ون ٝرٛا٘نبٖ ثنطاي ٔمبثّن ٝثنب
ٍ٘طا٘يٞبيكبٖ اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس ،زض ؾُح ٚؾيعي ٔتأحط اظ ربٔع ٝاؾت  ٚاظ ٘ ط قنٙبذتي چٍنٍ٘ٛي
تفىط  ٚتفؿيط فطز اظ ضٚيسازٞبي ٔحيُي زض ا٘تربة ؾجهٞبي ٔمبثّٝاي ٘مف زاضز(ٕٞبٖ ٔٙجع) .اٌط
زض ربٔعٝاي افطاز ثب ٚيػٌيٞبيي ٘ يط ضيبيت َّجي ،عسْ اظٟبض ٚرٛز ،تؿّيٓپصيطي ،زفنبعي ثنٛزٖ،
ؾطوٛثي ٞيزب٘بت  ٚافطازي ثب ذكٓ  ٚذهٔٛت  ٚپطذبقٍطي  ٚذهٔٛت ٞيزب٘ي ظيبز تطثينت قن٘ٛس
ث ٘ ٝط ٔيضؾس ٞطچٙس  ٓٞو ٝافطاز ؾطؾرتي ثبقٙس ،قيٜٞٛنبي ارتٙنبثي ٞ ٚيزنب٘ي ثيكنتط ٔنٛضز
اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز .وؿب٘ي و ٝاظ ضٚيساز تٙفظا ارتٙبة ٔيوٙٙس  ٚتنٛرٟي ثن ٝاَالعنبت ٘ساض٘نس،
ؾعي ٔيوٙٙس حٛاؼ ذٛيف ضا اظ ضٚيساز تٙفظا ٔٙحطف وطز ٚ ٜآضأف ذٛز ضا حفظ ٕ٘بيٙنس(ٕٞبٖ
ٔٙجع)ٕٔ .ىٗ اؾت ثب ايٙى ٝافطاز ؾطؾرت ٔٛلعيت ضا ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛونٚ ٝرنٛز زاضز ثپصيط٘نس ،أنب آٖ ضا
تغييط٘بپصيط فطو وٙٙس ،قبيس چ ٖٛايٗ افطاز ٔيُ ث ٝوٙتطَ زاض٘س پبؾدٞبيي ضا اضائ ٝوٙٙس وٞ ٝنسف
آٖ ا٘ىبض يب ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ آؾيتٞبي يه ثحطاٖ يب پيبٔنسٞبي آٖ ثبقنس ،ثن ٝاينٗ ننٛضت افنطاز
ؾطؾرتي و ٝزض قطايٍ ييط لبثُ پيفثيٙي لطاض زاض٘سٔ ،يُ ث ٝوٙتطَ ذنٛيف ضا اضينب ٔنيٕ٘بيٙنس.
تجييٗ زيٍطي ؤ ٝي تٛاٖ ثطاي ٘تيز ٝايٗ فطيي ٝثٝوبض ثطز ايٗ اؾت و ٝچن ٖٛزا٘نفآٔنٛظاٖ اينٗ
پػٞٚف زض يه ربٔع ٝييطلبثُ پيفثيٙي ٕٞ ٚچٙيٗ ٔصٞجي ظ٘سٌي ٔيوٙٙس ٕٔ ٚىٗ اؾت ث ٝاينٗ
ثبٚض ضؾيس ٜثبقٙس و ٝضاٞجطزٞبي ٔؿأِٔٝساض ٕٞيك٘ ٝتيزٔ ٝخجنت ثن ٝثنبض ٕ٘نيآٚضز ،اظ قنيٜٞٛنبي
ٔمبثّٔ ٝصٞجي ٔب٘ٙس تٛوُ ،نجط ٕ٘ ٚبظ اؾتفبز ٜوٙٙس وٛ٘ ٝعي ٔمبثّٞ ٝيزبٖٔنساض ٔخجنت  ٚارتٙنبة
ٔساض ٔيثبقس.
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چٙب٘ى ٝاظ ٘تبيذ ايٗ پػٞٚف ٔكبٞسٔ ٜيوٙيٓ ،زض ثطضؾي ضاثُن ٝا٘عُنبفپنصيطي ذنب٘ٛاز ٜثنب
ؾجهٞبي ٔتفبٚت ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼٞ ،طچٔ ٝيعاٖ ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜثيكتط ثبقس ،زا٘نفآٔنٛظاٖ
ثيكتط اظ قي ٜٛارتٙبثي اؾتفبزٔ ٜيٕ٘بيٙس٘ .تيز ٝفطيي ٝپػٞٚفٞبي ٔيىبئيُ ٌطيفت( ،)2000ظيٕط
ٕٞ ٚىبضاٖ(ٞ ،)2007يجتي( ٚ )1382زأبؼ ٚالٌّيٗ(ٞ ،)2001ؿتيٕٞ ٚ ًٙىبضاٖ(ٚ ،)2005يىتٛض
ٕٞ ٚىبضاٖ(٘ ،)2007بٕٞؿٔ ٛيثبقس .ثطضؾيٞب ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝا٘عُبفپصيطي ذنب٘ٛاز ٜزض ٔمبيؿنٝ
ثب ا٘ؿزبْ ذب٘ٛاز(ٜوٕٛٞ ٝاض ٜث ٝپيبٔسٞبي ٔخجت ٔيا٘زبٔس) ثٚٝيػ ٜزض فطًٞٙٞبي ؾٙتي رٕعٌنطا،
يبفتٞٝبي حبثتي ثٕٞٝطا٘ ٜساضز .ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛضظٔي( ،)1383زضيبفت و ٝا٘عُبفپنصيطي پنبييٗ ذنب٘ٛازٜ
زض زذتطاٖ ثطذالف ا٘ت بض ،اوتكبف ٛٞيتي ثيكتطي ضا زض پي زاضز .رٕكيسي(٘ ،)1384ينع زضيبفنت
و ٝوٙتطَ ثبالي ٚاِسيٗ(و ٝثب ا٘عُبفپصيطي پبييٗ تكبثٔ ٝعٙبيي زاضز) زض ربٔع ٝعكنبيطي ثنطذالف
ا٘ت بض ث ٝؾجه قٙبذتي ٘بثؿت ٝث ٝظٔئ ٝٙيا٘زبٔس .يبفتنٞٝنبي زيٍنط ٘ينع ٌٛينبي آٖ ٞؿنتٙس ونٝ
وٙتطَ ثبال يب ا٘عُبفپصيطي پبييٗ ،زض فطًٞٙٞبي رٕعٌطأ ،ب٘ٙس چنيٗ  ٚغاپنٗ ثنط ذنالف رٛأنع
يطثي فطزٌطا ،پيبٔنسٞبي ٔخجنت ثنٕٞ ٝنطا ٜزاقنتٝا٘س(ٌطٚؾنه .)2001 ،1اظ ٘ نط اِؿن)1999( ٖٛ
ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜثٔ ٝيعاٖ تغييطپصيطي اظ ٘مفٞب ،لٛا٘يٗ ،وٙتطَ  ٚاً٘جبٌ ذب٘ٛاز ٜاقنبض ٜزاضز.
زض ايٗ ثعس تأويس ضٚي حجبت ٔمبثُ تغييطات اؾت  ٚزض نٛضت ا٘عُبفپنصيطي زض ذنب٘ٛازٔ ،ٜنسيطيت
ذب٘ٛاز ٜثٝنٛضت زٔٛوطاتيه ٔيثبقس  ٚوٕتطحبِت اؾتجسازي زاضزٕٞ .چٙيٗ اِؿٔ )1999(ٖٛعتمنس
اؾت ذب٘ٛازٜٞبيي ٔتعبزَ ٞؿتٙس و ٝا٘عُبفپصيطي آ٘بٖ زض ؾُح ٔتٛؾٍ ثبقس ،يعٙي ذب٘ٛازٜٞنبي
ٔٙعُف  ٘ ٚبْزاض  ٚذب٘ٛازٜٞبي ثي٘ ٓ  ٚذكه ثٝزِيُ ا٘عُبفپصيطي ذيّي ظيبز  ٚينب ذيّني ونٓ
٘بٔتعبزَ ٞؿتٙس .زض تجييٗ ايٗ ٘تبيذ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝوبضوطز زٌٚب٘ ٝا٘عُبفپصيطي ،زيسٌب ٜاضينه
فط ْٚضا زض ٔٛضز ٚرٔ ٜٛخجت ٙٔ ٚفي آظازي ث ٝشٔ ٗٞتجبزض ٔيوٙس .ثن ٘ ٝنط اضينه فنط،)1369(2ْٚ
افعايف آظازي ٔيتٛا٘س ظٔيٝٙؾبظ پيكطفت افطاز ٌطزز .أب ايٗ أىنبٖ ٘ينع ٚرنٛز زاضز ون ٝاحؿنبؼ
أٙيت  ٚتعّك ذبَط آزٔي ضا وبٞف زٞس .ثب اِٟبْ اظ زيسٌبٜٞبي اضيه فط ٚ ْٚتعطيف اِؿ،)1999(ٖٛ
اظ ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٚ ٜايٙىٔ ٝعتمنس اؾنت ذنب٘ٛازٜٞنبيي ون ٝا٘عُنبفپنصيطي ٔتٛؾنٍ زاض٘نس،
ٔتعبزَا٘س؛ ٔي تٛاٖ چٙيٗ اؾتسالَ وطز و ٝا٘عُنبفپنصيطي ٚاِنسيٗ ثنب افنعايف آظازيٞنبي فنطزي
فطظ٘ساٖ ٔٛرت افعايف ايٗ احؿبؼ زض زا٘فآٔٛظاٖ ٔيقنٛز ون ٝآٟ٘نب ٔنٛضز پنصيطـ ٚاِنسيٗا٘نس،
لٛا٘يٗ ،ا٘ جبٌ  ٚؾّؿّٔ ٝطاتت ذكه  ٚييط لبثُ تغيينط زض فًنبي ذب٘ن ٝحىنٓ فطٔنب ٘يؿنت  ٚزض
ضٚيبضٚيي ثب ٔؿبئُ ٔرتّف ٘ ،ط آٟ٘ب ثٝعٛٙاٖ يىي اظ اضوبٖ تهنٕيٌٓينطيٞنب زض ذنب٘ٛازٔ ٜحؿنٛة
ٔيقٛز ،اقتيبق ٔييبثٙس تب زض حُ ٔؿأِٔ ٝكبضوت ٚضظ٘س  ٚرطأت  ٚلسضت اثنطاظ عمينس ٜضا زض ذنٛز
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ٔي يبثٙس ،زض ٘تيز ٝفٗ حُ ٔؿأِ ٝضا يبز ٔيٌيط٘س  ٚاظ ضٚيبيي ثب ٔؿبئُ چبِفاٍ٘يع ٕ٘يٞطاؾنٙس .ثنب
ايننٗ حننبَ ا٘عُننبفپننصيطي پننبييٗ ٘يننع ٔعايننبي ذننبل ذننٛز ضا زاضز(رٕكننيسي ،ضظٔنني ،حميمننت،
ؾبٔب٘يٞ .)1387،طچٙس زض ايٗ ذب٘ٛازٞ ٜب فطظ٘ساٖ حبوٕينت چٙنسا٘ي زض ؾط٘ٛقنت ذنٛز ٘ساض٘نس ٚ
٘بچبض٘س پيٛؾت ٝثب ٞسفٞب ،چكٓزاقتٞب ٘ ٚمنف ٞنبيي ونٚ ٝاِنسيٗ ثنطاي آٟ٘نب تعينيٗ ٔنيوٙٙنس،
ٕٞب ًٙٞقن٘ٛس ،أنب تأوينس ٚاِنسيٗ ثطذٛاؾنتٞٝنب  ٚچكنٓزاقنتٞنبي ذنٛز  ٚثن ٝعٟنس ٜزاقنتٗ
تهٕيٌٓيطيٞب زض ذب٘ٛازٜٞبي ثب ا٘عُبفپصيطي پبييٗ ثبعج ٔيقنٛز ون ٝفطظ٘نساٖ اظ ذٛاؾنتٞٝنب ٚ
حسٚز ا٘ت بضات ٚاِسيٗ آٌب ٜق٘ٛس .ث ٘ٝط ٔي ضؾس زض ذب٘ٛازٜٞبيي و ٝا٘عُبفپصيطي وٕتنطي زاض٘نس،
ٚاِسيٗ ذٛاؾتٞٝبي ذٛز ضا ضٚقٗتط ثيبٖ ٔيوٙٙس  ٚفطظ٘ساٖ زض ٔييبثٙس زض نٛضت تٗ زازٖ ث ٝاينٗ
ذٛاؾتٞٝب اظ حٕبيت  ٚتأييس ٚاِسيٗ ثطذٛضزاض ٔيق٘ٛس ،ثٙبثطايٗ اظ أٙيت ضٚا٘ي ثيكنتطي ثطذنٛضزاض
ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ٔعٕٛال ظٔب٘ي و ٝفطز ثب ٔؿأِ ٝيب ٔكىّي ٔٛارٔ ٝيقٛز ،ذنب٘ٛاز ٜثنطاي ا ٚتهنٕيٓ
ٔيٌيطز  ٚيب ضا ٜحُٞبيي ضا ٔعطفي ٔيوٙس(ٕٞبٖ ٔٙجع) .فطز ٘يع چُٕٔ ٖٛئٗ اؾت و ٝزؾتٛضات ٚ
حُ ٔؿأِ ٝاظ ٔمبٔبت ثبالتط  ٚثعضيتطٞب نبزض قسٕٔ ٜىٗ اؾت احؿبؼ أٙيت ثيكتطي وٙس .أنب زض
ذب٘ٛازٜٞبي ثب ا٘عُبفپصيطي ثيف اظ حنس ثنبال  ٚزض ربٔعنٝاي ون ٝزض آٖ فطظ٘نس ؾنبالضي ضٚاد زاضز
ٚاِسيٗ ثب ٚرٛز ايٗ و ٝآظازي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ضقس فطزي فطظ٘ساٖ ضا فنطأ ٓٞنيوٙٙنس ،ثنب پبفكنبضي
٘ىطزٖ ثط ا٘ت بضات  ٚذٛاؾتٞٝبي ذٛز ٕٞ ٚچٙنيٗ تهنٕيٓ ٍ٘نطفتٗ ثنطاي فطظ٘سا٘كنبٖ زض قنطايٍ
فكبض ظا  ٚزازٖ ٔؿئِٛيت وٙبض آٔسٖ ثب ثحطاٖ ث ٝفطظ٘ساٖقبٖ ،آٟ٘ب ضا زض ٔحيُي اظ تطزينس ٘ ٚنبأٙي
لطاض ٔيزٙٞس(ٕٞبٖ ٔٙجع)  ٚوٛزن ٘يع ٕ٘يتٛا٘س ُٕٔئٗ ثبقس و ٝضاٜحُ زضؾتي ضا ا٘تربة وطز ٜيب
ذيط ،ثٙبثطايٗ قبيس تطريح زٞس و ٝاظ ٔكىُ  ٚقطايٍ اؾتطؼظا فطاض وٙس ثن ٝرنبي ايٙىن ٝثنَ ٝنٛض
ٔؿتميٓ ثب آٖ ضٚثط ٚقٛز تب ثب زضزؾطٞبي ثعس اظ آٖ ٔٛار٘ ٝكٛز؛ چٔ ٖٛيزا٘نس ونٔ ٝؿنئ٘ َٛتنبيذ
ا٘تربة ضفتبضـ ذٛزـ ٔيثبقس .يىي اظ زاليُ ضٚاد فطظ٘سؾبالضي ٔنيتٛا٘نس تزطثن٘ ٝؿنُ ٌصقنتٝ
(ٚاِسيٗ) اظ ربٔع ٝپسضؾبالض ثبقس .قنبيس چنٚ ٖٛاِنسيٗ تزطثن ٝذٛقنبيٙسي اظ پسضؾنبالضي ٘نساضز ٚ
احؿبؼ ٔيوٙٙس و ٝثؿيبضي اظ ذٛاؾتٞٝبيكبٖ ٘بزيسٌ ٜطفت ٝقسِ ،ٜصا ثطاي رجطاٖ آٔبَ  ٚآضظٞٚبي
ذٛز فطظ٘سا٘كبٖ ضا زض آظازي وبُٔ لطاض ٔيزٙٞس.
يبفتننٞٝننبي حبنننُ اظ تحميننك زض ٔننٛضز فطينني٘ 3 ٝكننبٖ زاز وننٞ ٝطچننٔ ٝيننعاٖ ؾطؾننرتي
ضٚاٖقٙبذتي افعايف يبثس ،فطز ا٘عُبفپصيطي ثيكتطي اظ ذب٘ٛازٌ ٜعاضـ ٔيوٙنس؛ ٕٞچٙنيٗ ٞطچنٝ
ا٘عُبف پصيطي ذب٘ٛاز ٜثيكتط ثبقس ،فطظ٘ساٖ ثب ؾطؾرتي ثيكتطي و ٝيه ٚيػٌي قرهنيتي ٔخجنت
اؾت تطثيت ٔيق٘ٛس .ايٗ يبفت ٝثب پػٞٚفٞبي ذٛقبثب ٔٚسي( ٚ )1999وٛثبؾب( )1982ؤ ٝعتمس٘نس
ٚيػٌيٞبي ذب٘ٛاز ٜاظ رّٕ ٝا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜزض قىٌُيطي ؾط ؾرتي زض افطاز ٔٛحط ٞؿتٙس ٚ
تعبُٔ ٔخجت ثب ٚاِسيٗ  ٚثب ؾبذتبض ثٛزٖ ذب٘ٛاز ٜزض ٔمب ْٚؾبذتٗ افنطاز ثنطاي ٔمبثّن ٝثنب فكنبضٞبي

رابطه سزسختي روانشناختي و انعطاف پذيزي خانواده با . . .

ضٚا٘ي  ٚايزبز يه قرهيت ؾطؾرت زاضاي ٘مف اؾبؾي اؾتٕٞ ،ؿٔ ٛيثبقسٕٞ .چٙنيٗ پنػٞٚف
قطيفي ٕٞ ٚىبضاٖ(٘ ،)1384كبٖ زاز و ٝثيٗ عّٕىطز ذب٘ٛاز ٚ ٜؾطؾرتي ضاثُٔ ٝخجنت ٚرنٛز زاضز
يبفتٞٝبي يٛؾفي(ٌ ،)1386بّ٘ٗ  ٚثال٘ي( ٚ )2007ثكبضتي پٛض(ٔ )1389ؤينس اينٗ ٘ىتن ٝاؾنت ونٝ
عّٕىطز ذب٘ٛاز ٜزض ٔيعاٖ ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي افطاز  ٚؾبيط ٚيػٌيٞبي قرهيتي فطز ٔؤحط اؾت.
ذب٘ٛازٞ ٜبي ٔٙعُف ٔؿتعس پطٚضـ فطظ٘سا٘ي ٞؿتٙس و ٝثب ظ٘سٌي زض آٔيرت ٝاظ آٖ ِصت ٔيثط٘س ،ثط
ظ٘سٌي ذٛيف احؿبؼ وٙتطَ زاض٘س ،اظ تغييط ٕ٘يٞطاؾٙس  ٚزض ٔمبثنُ فكنبضٞبي ظ٘نسٌي ٔمنبْٚتنط
ٞؿتٙس(٘مُ اظ وطٔي ،قطيفي ،ثكّيس.)1388،ٜ
َجك ٘تبيذ حبنُ اظ تحّيُ ضٌطيؿ ٖٛچٙسٌبٕ٘ٞ ٝعٔبٖ ٔتغيطٞبي ؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي ٚ
ا٘عُننبفپننصيطي ذننب٘ٛاز ٜثننط ضٚي ؾننجه ٔمبثّننٝاي ٔؿننأِٝزاض ،اظ ٔيننبٖ ايننٗ زٔ ٚتغيننط ؾطؾننرتي
ضٚاٖقٙبذتي پيفثيٙيوٙٙس ٜايٗ ؾجه ٘يؿت  ٚا٘عُبفپصيطي ذنب٘ٛاز ٜپنيفثيٙنيوٙٙنسٙٔ ٜفني
ؾجه ٔمبثّٝاي ٔؿأِٔ ٝساض ٔيثبقس .ث ٝايٗ ٔعٙي وٞ ٝطچ ٝا٘عُنبفپنصيطي ذنب٘ٛاز ٜثيكنتط ثبقنس،
وٕتط ٔيتٛا٘س ؾجه ٔمبثّٝاي ٔؿأِٝزاض ضا پيفثيٙي وٙس .ايٗ ٘تيز ٝضا ٔيتٛاٖ ثب تٛريٟبتي ون ٝزض
فطينني 2 ٝثيننبٖ قننس تجيننيٗ ٕ٘ننٛز .زض ظٔيٙنن ٝلننسضت پننيفثيٙننيوٙٙننسٌي ٔتغيطٞننبي ؾطؾننرتي
ضٚاٖقٙبذتي  ٚا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜثط ضٚي ؾجه ٔمبثّ ٝاي ٞيزبٖ ٔساض ٘تنبيذ ٘كنبٖ زاز٘نس ونٝ
ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜپيفثيٙيوٙٙس ،ٜؾجه ٔمبثّٝاي ٞيزبٖٔساض ٘يؿت  ٚؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي
تٛاٖ پيفثيٙيوٙٙسٌي ؾجه ٔمبثّٝاي ٞيزبٖ ٔساض ضا ثٝنٛضت ٔخجت زاضز .يعٙي ٞطچ ٝؾط ؾرتي
ضٚاٖقٙبذتي ثيكتط ثبقس ،افطاز ثيكتط اظ ؾجه ٞيزبٖٔساض اؾتفبزٔ ٜيٕ٘بيٙس و ٝايٗ ٔؿنأِ ٝضا ٘ينع
ٔي تٛاٖ اظ ٘ ط قٙبذتي  ٚفطٍٙٞي ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض فطيي 1 ٝثيبٖ قس تجييٗ ٕ٘ٛزٕٞ .چٙيٗ ٘تبيذ
حبنُ اظ تحّيُ ضٌطؾي ٖٛچٙسٌبٕ٘ٞ ٝعٔبٖ ٔتغيطٞبي ؾطؾنرتي ضٚاٖقنٙبذتي  ٚا٘عُنبفپنصيطي
ذننب٘ٛاز ٜثننط ضٚي ؾننجه ٔمبثّننٝاي ارتٙننبة ٔننساض ٘ك نبٖ ٔننيزٞننس و ن ٝا٘عُننبفپننصيطي ذننب٘ٛازٜ
پيفثيٙيوٙٙس ٜؾجه ٔمبثّٝاي ارتٙبةٔساض ٘يؿت  ٚؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي پيفثيٙيوٙٙس ٜلنٛي
ؾجه ٔمبثّ ٝاي ارتٙبة ٔساض اؾت  ٚآٖ ضا ثٝنٛضت ٔخجت پيفثيٙي ٕ٘بيس .ايٗ ٘تيز٘ ٝكنبٖزٙٞنسٜ
ايٗ اؾت وٞ ٝطچ ٝؾطؾرتي ضٚاٖقٙبذتي ثيكتط ثبقس ،افطاز ثيكتط اظ ؾجه ٔمبثّٝاي ارتٙبةٔنساض
اؾتفبزٔ ٜي وٙٙس .زض وُ زض ٔٛضز ايٗ ؾٛاَ ثبيس تٛرٕٛ٘ ٝز وٕ٘ٛ٘ ٝن ٝا٘ترنبثي زض اينٗ پنػٞٚف ضا
زا٘ف آٔٛظاٖ زثيطؾتب٘ي تكىيُ ٔيزٙٞسٞ .نبٔجٛضئ )1990(1عتمنس اؾنت ،تغيينطات ارتٕنبعي ٚ
ٔحيُي اظ لجيُ نٙعتي قسٖ ؾجت َٛال٘يتط قسٖ زٚضٛ٘ ٜرٛا٘ي ٔنيقنٛز  ٚاؾبؾنب ٔكنىالتي ضا
ايزبز ٔيوٙس .ايٗ تغييطات ٔٛرت ٘بٕٞبٍٙٞي ثيٗ ثّٛغ فيعيِٛٛغيه  ٚثّنٛغ ارتٕنبعي قنس ٜاؾنت،
زضحبِي و ٝفطز زض آيبظ ٘ٛرنٛا٘ي ثن ٝثّنٛغ فيعيِٛٛغينه ٔنيضؾنسٙٞ ،نٛظ اظ تزطثينبت ارتٕنبعي ٚ
1 Hamburg
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فعبِيت ٞبي قٙبذتي ث ٝثّٛغ الظْ ٘طؾيس ٜاؾت؛ زض ٘تيز ٝوٛزن زچبض ؾطزضٌٕي ٔيقنٛز  ٚچنٖٛ
ٕٞؿبال٘ف ٘يع زض ٕٞبٖ ٚيعيت لطاض زاض٘س ث ٝؾٕت يىسيٍط ٌطايف پيسا ٔيوٙس .زض ٘تيز ٝوٕتط اظ
قيٜٞٛبي وبضثطزي ذب٘ٛازٔ ٜتأحط ٔي ق٘ٛس .قبيس چنٛ٘ ٖٛرٛا٘نبٖ ثن ٝعّنت ٘بٕٞنبٍٙٞي ثنيٗ ثّنٛغ
فيعيِٛٛغيه  ٚثّٛغ ارتٕبعي زچبض ؾطزضٌٕي ٔيق٘ٛس٘ ،تٛا٘ٙس قيٙٔ ٜٛبؾت ضا زض ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ
ثطٌعيٙس.
َجك ٘تبيزي و ٝاظ تحّيُ ٚاضيب٘ؽ َط ٞبي تىطاضي ثط ضٚي اثعبز ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ ثنٝزؾنت
آٔسٔ ،يتٛاٖ ٌفت و ٝزا٘فآٔٛظاٖ ثٝتطتيت زض ٔطحّ ٝا َٚاظ قنئ ٜٛمبثّنٔ ٝؿنأِٔٝنساض ،ؾنپؽ زض
ٔطحّ ٝز ْٚاظ قئ ٜٛمبثّ ٝارتٙبةٔساض  ٚزض ٟ٘بيت زض ٔطحّ ٝآذط اظ قنئ ٜٛمبثّنٝاي ٞيزنبٖٔنساض
اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس .ثطاي تعييٗ قيُّٛٔ ٜٛة ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼٕ٘ ،يتنٛاٖ ضاٞجنطز يٍب٘نٝاي اضائن ٝزاز،
ثّى ٝثبيس ا٘عُبف وبفي ٚرٛز زاقت ٝثبقس  ٚث ٝتٙبؾت اضظيبثي اظ ٔٛلعينت ٚ ٚيػٌنيٞنبي فنطزي ثنٝ
ا٘تربة ٔٛحطتطيٗ قئ ٜٛمبثّٔ ٝجبزضت ٚضظيس .زض ٔٛلعيتٞبي ٟٔبض قس٘ي  ٚچبِفپنصيط فطآيٙنسٞبي
ٔؿأِٔٝساض ٞ ٚيزب٘ي ثيف اظ ٛٔ ٕٝٞحط ٚالع ٔي ق٘ٛس ،أنب زض قنطايُي ونٕ٘ ٝنيتنٛاٖ ٔٛلعينت ضا
تغييطزاز ،فطآيٙسٞبي ارتٙبثي وبضآٔستط٘س.
پيؾٌْادّاي پضٍّؾي
 -1اظ آ٘زب و ٝزض ايٗ پػٞٚف ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜاظ ٔ ٙط فطظ٘ساٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت
پيكٟٙبز ٔي قٛز و ٝزض تحميمبت آتي ازضان ٚاِسيٗ اظ ٔيعاٖ ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛازٛٔ ٜضز ثطضؾني ٚ
ٔمبيؿ ٝلطاض ٌيطز.
 -2ثب تٛر ٝث ٝايٙىٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٝضز ثطضؾي حبيط زا٘فآٔٛظاٖ زذتنط زثيطؾنتب٘ي ثنٛز ٚ ٜزأٙنٝ
ؾٙي آٟ٘ب ٔحسٚز ٔيثبقس ثٛ ٙٔ ٝض تعٕيٓ زاز٘ ،ٜيبظ ث ٝپػٞٚفٞنبي ٔكنبثٟي ثنط ضٚي ٕ٘٘ٛنٞٝنبي
زيٍط ثب ؾٙيٗ ٔتفبٚت ٕٞ ٚچٙيٗ پؿطٞب ٔيثبقس.
 -3اظ آ٘زب و ٝؾٙزف ا٘عُبف پصيطي زضايٗ پػٞٚف ث ٝنٛضت وّي ثٛز ،پيكٟٙبز ٔيقٛز زض
پػٞٚفٞبي آيٙس ٜاظ اثعاضٞبي چٙس ثعسي ا٘عُبفپصيطي ثٟطٌ ٜيط٘نس .ظينطا ا٘ت نبض ٔنيضٚز ثطذني اظ
ٔؤِفٞٝبي ا٘عُبف پصيطي ذب٘ٛاز ،ٜپيبٔسٞبي ٔخجت  ٚثطذي زيٍط پيبٔسٞبي ٔٙفي ثن ٝز٘جنبَ زاقنتٝ
ثبقس.
هحدٍديتّاي تحقيق
 -1عسْ اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبي زيٍط ٘ يط ٔهنبحجٔ ٚ ٝكنبٞس ٜثنطاي رٕنعآٚضي اَالعنبت زض
ذهٛل ٔٛيٛي ٔٛضز پػٞٚف.
 -2عسْ تٕبيُ ٔ ٚكبضوت تعسازي اظ زا٘ف آٔٛظاٖ زض تىٕيُ ٕ٘ٛزٖ پطؾكٙبٔٞٝنبي پنػٞٚف
ث ٝزِيُ َٛال٘ي ثٛزٖ ٘ؿجي ٔميبؼٞب ٔ ٚحسٚزيت ظٔب٘ي زض ارطاي آٟ٘ب ،تعسازي اظ زا٘فآٔنٛظاٖ اظ
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پبؾرٍٛيي ٔميبؼٞب ذٛززاضي ٚضظيس٘س  ٚپطؾكٙبٔٞ ٝب ؾفيس يب ٘بلم ثبظٌكت زاز ٜقس و ٝذبضد اظ
وٙتطَ ٔحمك ثٛز.
عپاعگشاري
ايٗ ٔمبِ ٝاظ پبيبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ثب عٛٙاٖ ضاثُ ٝؾطؾرتي ضٚا٘كٙبذتي  ٚا٘عُبفپصيطي
ذب٘ٛاز ٜثب ؾجهٞبي ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼ زض زا٘فآٔٛظاٖ زذتنط زثيطؾنتب٘ي تٛؾنٍ اِٟنبْ ثٟنبزضي ثنب
حٕبيت زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس اضؾٙزبٖ اؾترطاد قس ٜاؾت.
هٌاتع
آلبٔحٕسيبٖ ،؛ پبغخ ،ـ(ٔ .)1381مبيؿ ٝعٛأُ تٙيسٌي ظا .قيٜٞٛبي ٔمبثّ ٝثب آٖ زض زا٘فآٔٛظأٖ .زّ ٝضٚاٖقٙبؾي
 ،22ؾبَ قكٓ ،قٕبض.148 -135 :2 ٜ
ثكبضتٔ ،حٕسعّي ( ،)1386ؾرتوٛقي  ٚؾجهٞبي ٔمبثّ ٝثب اؾتطؼُٔ .بِعبت ضٚاٖقٙبذتي ،زٚض ،3 ٜقٕبض ،2 ٜل
.109-127
ثكبضتي پٛضٔ ،عه .)1389( ٝٔٛضاثُ ٝا٘ؿزبْ  ٚا٘عُبف پصيطي ذب٘ٛاز ٜثب اثطاظ ٚرٛز زض زا٘ف آٔٛظاٖ ؾبَ ا َٚزثيطؾتبٖ.
پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ،ضٚاٖ قٙبؾي عٕٔٛي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس ٔطٚزقت.
پي فطٚ،ضا ( )1388اؾتطؼ  ٚضٚـٞبي ٔمبثّ .ٝتطرٕ :ٝافطٚظ ،آظاز٘ ،ٜميجي ضازٙٔ ،ب .تٟطاٖ٘ :كط فط ًٙٞاؾالٔي.
رٕكيسي ،ثٟٙبْ(ٔ .)1384مبيؿ ٝؾجه قٙبذتي زا٘ف آٔٛظاٖ ضإٙٞبيي عكبيطي  ٚقٟطي زض تعبُٔ ثب اثعبز فطظ٘سپطٚضي
ٚاِسيٗ .پبيبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ضٚا٘كٙبؾي ،زا٘كٍب ٜقيطاظ.
رٕكيسي ،ثٟٙبْ; ضظٔئ ،حٕسضيب; حميمت ،قٟطثب٘ٛ؛ ؾبٔب٘ي ،ؾيبٔه ( .)1387ضاثُ ٝا٘ؿزبْ  ٚا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛازٜ
ثب اثعبز وٕبٌَطايئ .زّ ٝضٚا٘پعقىي  ٚضٚا٘كٙبؾي ثبِيٙي ايطاٖ ،ؾبَ چٟبضز ،ٓٞقٕبض.199-205 ،2 ٜ
ذب٘يبٖٔ ،طيٓ ( .)1388ثطضؾي ٘مف ا٘عُبف پصيطي  ٚا٘ؿزبْ ذب٘ٛاز ٜزض ٞسف ٌطايي فطظ٘ساٖ .پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي
اضقس ،زا٘كٍب ٜقيطاظ.
ذسايبضي فطزٔ ،حٕس; پط٘س ،اوطْ ( .)1385اؾتطؼ  ٚضٚـ ٞبي ٔمبثّ ٝثب آٖ .ؾبيت www.google.comنفحٝ
http://psyedu.ut.ac.ir/acstaff/khodayarifard/Book/esteres.pdf
ضحيٕيبٖ ثٌٛط ،اؾحك؛ انغط ٘ػاز فطيس ،عّي انغط( .)1387ضاثُ ٝؾطؾرتي ضٚاٖ قٙبذتي  ٚذٛز تبة آٚضي ثب ؾالٔت
ضٚاٖ زض رٛا٘بٖ  ٚثعضٌؿبالٖ ثبظ ٔب٘س ٜظِعِ ٝقٟطؾتبٖ ثٓٔ ،زّ ٝضٚا٘پعقىي  ٚضٚا٘كٙبؾي ثبِيٙي ايطاٖ ،ؾبَ
چٟبضز ،ٓٞقٕبض.62-70 .،1ٜ
ضظٔئ ،حٕس ضيب ( .)1383ثطضؾي تأحيط ا٘ؿزبْ  ٚا٘عُبف پصيطي ذب٘ٛاز ٜزض قىُ ٌيطي ٛٞيت .پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي
اضقس ،زا٘كٍب ٜقيطاظ.
ظاضئ ،طيٓ؛ ؾبٔب٘ي ،ؾيبٔه ( .)1387ثطضؾي ٘مف ا٘عُبف پصيطي  ٚا٘ؿزبْ ذب٘ٛاز ٜزض ٞسف ٌطايي فطظ٘ساٖ .فهّٙبٔٝ
ذب٘ٛاز ٜپػٞٚي ،ؾبَ چٟبضْ ،قٕبض.13 ٜ
ؾُّب٘ئ ،طييٝ؛ ضأيٗ اِطعبيبٟٔ ،يٗ؛ عُبضي ،عجبؼ ( .)1387احط آٔٛظـ ٔسيطيت اؾتطؼ ثط پيكطفت تحهيّي زا٘ف
آٔٛظاٖ زثيطؾتبٖ ٞبي زذتطا٘ ٝقٟط تيطاٖ  ٚوط ٖٚانفٟبٖٔ .زّ ٝتحميمبت عّ ْٛضفتبضي .ؾبَ 1387؛ قٕبض6 ٜ؛
نفحبت .16-9
قبوطي ،قطاض .)1382( ٜثطضؾي تأحيط ٔيعاٖ ا٘عُبفپصيطي ذب٘ٛاز ٜثط ثٟساقت ضٚاٖ زا٘فآٔٛظاٖ ٔتٛؾٍ قيطاظ،
پبيبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس زا٘كٍب ٜقيطاظ.

17

)1-18(صص1391تْار/ؽوارُ ّفتن/عال دٍم/رٍػّا ٍ هدلّاي رٍاىؽٌاختي

بذتي زضٙاٖ قٚ ؾطؾرتي ضٚ ٜازٛ٘ ثيٗ عّٕىطز ذبُٝ ثطضؾي ضاث.)1384( ضـٛ و، ؛ ٘بٔساضي، خ؛ عطيًي،قطيفي
.54-66  ل،10 ٜ قٕبض،ٓٞاظزٚ ؾبَ ز،ض ضفتبضٛ زا٘ك.ٖظاٛٔزا٘ف آ
بذتي زضٙاٖقٚ ثب ؾطؾرتي ضٜازٛ٘ عّٕىطز ذبُٝ ثطضؾي ضاث.)1388( ٔطثٛ وي،ٜذّيُ؛ ثكّيس،بٍ٘يط؛ قطيفيٟ ر،وطٔي
،)بؾيٙاٖقٚ ضٚ ْ تطثيتيّٛبذتي(عٙاٖقٚبي ضٞضزٚ زؾت آّٝ ٔز.ٜط وطٔب٘كبٟ قُٝؾٛ ٔتٜضٚظاٖ زٛٔزا٘فآ
167-188  نم،2 ٜ قٕبض،ٓٞ ؾبَ قب٘عز،ْبضٟ چٜضٚ ز،اظٛٞيس چٕطاٖ اٟ قٜزا٘كٍب
ّٝبي ٔمبثٞ ـٚ ضٚ بذتيٙاٖ قٚ ؾطؾرتي ضُٝ ثطضؾي ضاث.)1380( ٗ حؿي، حٕيس; ٘بئّي،ؾتٚ; ٘كبٌ زِٝ عجسا،فيى
303- 315ل،20بؾيٙا٘كٚ ضّٝ ٔز.يسٌيٙثب ت
ٖظاٛٔ ثب اؾتطؼ زا٘ف آّٝبي ٔمبثٞ ٜٛ آٖ ثب قيُٝ ضاثٚ ٗاِسيٚ ضيٚبي فطظ٘س پطٞ ٜٛ ثطضؾي قي.)1382( . خ،يجتيٞ
. قيطاظٜبؾي اضقس زا٘كٍبٙ وبضقٝٔ پبيبٖ ٘ب.ٖط ظضلبْٟ زثيطؾتبٖ قٛ پؿط ؾبَ ؾٚ زذتط
ٖظاٛٔ زا٘فآٜساضٙزپٛبيي اظ ذٞٝجٙ رٚ بي ارتٕبعيٞبضتٟٔ اِسيٗ ثبٚ ضيٚ اضتجبٌ ؾجه فطظ٘سپط.)1386(ٜ فطيس،ؾفيٛي
.37-46ل،22 ٜ قٕبض،ٓٞبضزٟس ؾبَ چٞ قبٜ زا٘كٍب،ض ضفتبضٛكي زا٘كٞٚ عّٕي – پػٝٔبٙٞ ٔبٚ ز.زثيطؾتب٘ي
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