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 چکیده

درون نمود و برون نمود دختران  هایاختاللهدف از این پژوهش بررسی رابطه ابعاد پنجگانه دلبستگی با 
تمامی دختران  شامل آماری جامعه بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی روشنوجوان شهر تهران بود. 

در  گیرینمونهنفر با روش  889 بودند که از بین آنها 8951-59 تحصیلیساله شهر تهران در سال  81تا  81
های دلبستگی پرسشنامه سبکو  نوجوان دهیخودگزارشاطالعات از طریق فرم  دسترس انتخاب شدند.

تحلیل شدند.  گام به همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام با استفاده از روشها داده شد. آوریجمع
برون نمود با ابعاد اعتماد و نیاز به تایید به ترتیب ارتباط منفی و مثبت  هایاختاللنشان داد که  نتایج

نتایج رگرسیون  درون نمود دارد. هایاختاللاری با معناداری دارد و بعد نیاز به تایید ارتباط مثبت و معناد
اد اعتماد و نیاز به درون نمود و ابع هایاختاللبینی کننده سلسله مراتبی نشان داد که بعد نیاز به تایید پیش

متغیر  عنوانبهاهمیت نیاز به تایید را  برون نمود هستند. پژوهش حاضر هایاختاللکننده  بینیپیشتایید 
و الگوی اعتماد  سازدمیدرون نمود و برون نمود در دختران نوجوان برجسته  هایاختالل کنندهبینیپیش

های آموزشدهد. بر این اساس برون نمود ارائه می هایاختالل بینیپایین و نیاز به تایید باال را برای پیش
بر نتیجه  ر دلبستگی و درتواند بهای تحولی که میاز دوره الزم به والدین در خصوص نیازهای هر یک

 .رسدنظر میی فرد تاثیر بگذارد ضروری بهسالمت روان

 دلبستگی، نوجوانی ،نمود برون هایاختاللنمود،  درون هایاختالل: کلیدیگان واژ

                                                           
(  کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی، )نویسنده مسئول. 8

shamin.sdr@gmail.com 
 یوسف جاللی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز. 0

 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی. 9

mailto:shamin.sdr@gmail.com
mailto:shamin.sdr@gmail.com


 1366 تابستان، 26، شمارة هفتم، دوره شناسی افراد استثناییروانفصلنامة  /  22

 مقدمه
 همپوش وتوان به دو گروه بزرگ دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی را میمشکالت 

بیشتر متوجه  درون نمود. مشکالت مشکالت برون نمود و درون نمود تقسیم کرد شامل
ها گیری، افسردگی، خجالتی بودن و هراسبرای مثال گوشه ؛خود فرد است تا دیگران

را نشان  نهادبرونهای و نوجوانانی که اختالل کودکان .ای از این رفتارها هستندنمونه
متوجه دیگران است که این رفتارها بیشتر شامل رفتارهای  دهند بیشتر رفتارهایشانمی

 ،8اگن و خطرناک هستند )هاردمن، دروو ایذایی پرخاشگری، نافرمانی، سرکشی، رفتار 
 فرزندپروریسبک  از قبیلددی عوامل متع (.8911، ترجمه علیزاده و همکاران، 8511
رفتاری،  سوء استفاده، (0280 ،9اختر؛ 0،0280نتاریو  ادریزیو ،الگی، یتمبل) والدین

 ،(0280، 9ملتی و میشنا ونورت، ؛0281 ،1ادگات و )لول، رنک کودک عاطفی و جنسی
بروز  ( در0،8902رککو و کریگر، فینی جنسیت )روبیو، و (0280 ،و همکاران تمبل) غفلت
 .تاثیر دارند هایاختالل این

ز رشد است دوره نوجوانی برای بسیاری از نوجوانان مرحله فشارزا و چالش برانگیزی ا
و  درون نمودبرابر مشکالت  مرحله در نیدر اپذیری فرد آسیب شود کهمیباعث و 

د نتوانمی عواملی کهشناسایی  بنابراین .(0220 ،1و کارلسوند )رونالنبیشتر شود  نهادبرون
 مختلفهای پژوهش د، ضروری است.نافزایش ده را پذیری دوره نوجوانیمیزان آسیب
 و درون نمود هایاختاللندی با بروز انواع ارتباط نیروم دلبستگی است کهنشان داده 

؛ 2890 ،و همکاران روبیو ؛0288، 1کلی و زارمبا ؛0281وهمکاران،  دارد )لول نهادبرون
-لیونس سوت،؛ بروماریو، اب0280، 5برنیر و ن، هبرتیآدو؛ ب0280، همکاران و ونورت
دلبستگی یک پیوند عاطفی پایدار است که بین کودک و از  منظور (.0280 ،82روت
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ذهن، مانند  انسانابعاد و تاثیرات عمیقی بر تمام  شودمیمراقبش در سال اول زندگی برقرار 
با گرایش به کاوش و ماندن در کنار یک  و گذاردها میبدن، عواطف، روابط و ارزش

 .(0222 ،8ارالنز و لوی). شودمیشخص خاص در مواقع استرس مشخص 
ها بر از پژوهش برخی نهادبرونو  درون نمود هایاختاللبا دلبستگی رابطه در بررسی 

 عنوانبهاند و برخی دلبستگی را تاکید داشته هایاختاللرابطه مستقیم دلبستگی با انواع 
 و (0229) 0هانکینهای . پژوهشاندکردهیک متغیر میانجی بین متغیرهای مختلف بررسی 

ای بین تجربیات بدرفتاری دوران دلبستگی واسطهاند مشخص کرده (0221) 9تووآیت
به این  ؛پس از سانحه استهای افسردگی، ناسازگاری روانی و استرس کودکی و نشانه

دوران کودکی با دلبستگی رابطه وجود دارد و بین  بدرفتاریمعنی که بین تجربیات 
. از طرفی پژوهش لول شودنیز این رابطه مشاهده میدلبستگی با مشکالت دوران بزرگسالی 

عالوه بر تایید  سال انجام شد 90تا  81بزرگساالن که بر روی  (0281) و همکاران
 هایاختاللری دوران کودکی با های پیشین مبنی بر ارتباط بین تجربیات بدرفتاپژوهش

، مشخص کرد که داشتن دلبستگی ایمن با افراد خاص زندگی مثل نهادبرونو  درون نمود
دکی در کاهش انواع مادران و همساالن، حتی با وجود تجربیات بدرفتاری دوران کو

و  اتکینسون ؛0281 ،و همکاران لولدارد )تاثیر  نهادبرونو  درون نمود هایاختالل
 (.8959، ترجمه خانجانی و همکاران، 0221 ،1دبرگلگ

نتایج  .بررسی کرد خودتنظیمیدر پژوهشی نقش دلبستگی را در  (0289باللوک )
با نگاه افراد به خودشان و دنیا ارتباط دارد بلکه با درک  تنهانهکه دلبستگی ایمن  نشان داد

عمیق خود برای خودتنظیمی و شناخت هیجانات و تنظیم آن نیز ارتباط دارد. از طرفی 
تنظیمی است و های خودنع دستیابی فرد به مهارتمشخص شده است که دلبستگی ناایمن ما

اشته باشد. وجود چنین شرایطی یافته کمتری از خود دفرد درک سازمان شودمیباعث 
های جنسی خود داشته باشند که منجر به این افراد کنترل کمتری روی تکانه شودمیباعث 

بنابراین این افراد امکان  .شودمیرفتارهای مثل آزارگری جنسی، تجاوز جنسی و بزهکاری 
تواند باعث میرا ندارند و راهکارهای تنظیم عاطفه ضعیف  خودتنظیمیهای اتکا به مهارت

                                                           
1. Levy & Orlans 

2. Hankin 

3. Twaite 

4. Atkinson & Goldberg 
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برک و  ؛0288کلی، و زارمباشود )انواع رفتارهای درون نمود و برون نمود در آنها 
 .(0229 ،8بارکارت

( 0280) 0سناندر خصوص ارتباط بین دلبستگی و رفتارهای بزهکارانه نتایج پژوهش 
 نشان داد کودکانی که اطمینان بیشتری از در دسترس بودن مادرشان، حمایت ونیز 

را در پرخاشگری، بزهکاری و  تریپایینگزارش داده بودند، نمرات  پاسخگو بودن او
نیز داشتند. از طرف  تریپاییناجتماعی داشتند و افسردگی و اضطراب بسیار  گیریکناره

که اطمینان کمتری از در دسترس بودن، پاسخگو بودن و حامی  شد کودکانیدیگر ثابت 
، سنان) کردندتجربه میبیشتری را  درون نمودد مشکالت شتنبودن نسبت به پدرشان دا

میت های مختلف اهکه مالحظه شد نتایج پژوهش طورهمان(. 0280 ،9رابین و، ویرا وفاراک
اما اغلب  ؛اندروشن کرده خوبیبه نمود برونو  درون نمود هایاختاللدلبستگی را در 

ایمن و  صورتبههایی که در این زمینه انجام شده است تنها به بررسی دلبستگی پژوهش
دلبستگی ابعاد مختلفی دارد که اطالع از نحوه ارتباط آن  کهدرصورتی ؛اندناایمن پرداخته

کند و هم نقش مختلف هم شناخت بیشتری درباره آن اختالل فراهم می هایاختاللبا 
 کند.را مشخص می یهااختاللدلبستگی در بروز 

پرسشنامه های بر روی عبارتکه  با تحلیل عاملی 1و هانراهان نولر ،فینی 8551در سال 
سبک  سهکه با  ندیک مدل پنج بعدی را ارائه کرد انجام دادندهای دلبستگی سبک

اشتغال خاطر به  -0 9اعتماد -8این پنج بعد عبارتند از: داشت.  رابطهدلبستگی اینزورث 
بعد اعتماد . 5روابط ثانویه -9و  1نیاز به تایید -1 1تیمیصمناراحتی نسبت  -9 0روابط

 دهندهنشانبررسی کننده دلبستگی ایمن و ابعاد نیاز به تایید و اشتغال خاطر به روابط 
. دلبستگی ناایمن (0220 و سایرین، 82استیناست ) اجتنابیدلبستگی ناایمن اضطرابی/

ته است، روابط ثانویه و ناراحتی نسبت به صمیمیت انعکاس یافهای اجتنابی نیز در عامل
                                                           
1. Burk & Barkhurt 

2. Nans 

3. Nunes, Faraco, Vieira & Rubin 

4. Feeney, Noller & Hanrahan 

5. confidence 

6. Preoccupation with relationships 

7. Discomfort with closeness 

8. Need for approval 

9. Relationship as secondary 

10. Stein 
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توان که می ابزار ساختارمندتری را فراهم کرده استهای دلبستگی پرسشنامه سبکبنابراین 
ایمن و ناایمن )اجتنابی و اضطرابی( فراتر  صورتبهبر اساس آن از بررسی صرف دلبستگی 

و تصویر دقیقی از  رفت و جزئیات و عمق بیشتری را از دلبستگی افراد به دست آورد
 (.0220 و کارلسون، ند)رونالاه فرد در دلبستگی ناایمن ارائه داد جایگ

در ابعاد پنجگانه بررسی یافت شد که به یک پژوهش  تنها نهمرور پیشی بر اساس
نشان داد بین ابعاد که در سوئد انجام شده است است. نتایج این پژوهش نوجوانان پرداخته 

رابطه معنادار  درون نمود هایاختاللصمیمیت با نسبت به اشتغال خاطر به روابط و ناراحتی 
درواقع ابعاد دلبستگی ناایمن یعنی ایمنی پایین، احساس ناراحتی باال  باالیی وجود دارد.

کننده قوی برای بینیغال ذهنی باال به روابط پیشصمیمیت با دیگران و اشتنسبت به 
درون اختالل روابط ثانویه که با  بعددرون نمود است. در مقابل مشخص شد  هایاختالل
یر ابعاد داشت و در سا معناداری ارتباط نهادبرونیچ ارتباطی نداشت با اختالل ه نمود

پژوهش دیگری که  در (.0220ند و کارلسون،الروننشد )فت یا نهادنبروارتباطی با اختالل 
برای بررسی  های دلبستگیشد از پرسشنامه سبک ( انجام0229) 8و نولر توسط استرول

استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان  افسرده ابعاد پنجگانه دلبستگی در جمعیت بزرگسال
ناراحتی نسبت به صمیمیت و داد که نیاز به تایید و روابط ثانویه با افسردگی ارتباط دارد 

 های افسردگی است.کننده نشانهبینیپیش
و  درون نمود هایاختاللابعاد دلبستگی با  رابطه بینهای اندکی پژوهش کهازآنجایی

و در داخل کشور نیز پژوهشی در زمینه بررسی ابعاد پنجگانه  اندکردهرا بررسی  نهادبرون
در دستیابی فرد  شودمیو با توجه به اینکه دلبستگی ناایمن باعث دلبستگی انجام نشده است 

های ضروری برای برقراری روابط نزدیک و دستیابی به صمیمیت دچار پریشانی به مهارت
ماعی و انواع تنهایی عاطفی، انزوای اجت و دچار پیامدهای ناگواری مانند و اختالل شود
شناسایی دقیق و عمیق این  روازاین (.0288کلی، و  شود )زارمباشناختی مشکالت روان

 یبرا نهادبرونو  درون نمود هایاختاللآن در فرایند بروز و چگونگی عملکرد  عامل
هدف بنابراین  .ای برخوردار استاهمیت و ضرورت ویژهنگام از هپیشگیری و مداخله به

 نهادبرونو  درون نمود هایاختاللنجگانه دلبستگی با پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد پ
-8 :زیر انجام شد پرسشگویی به دو پاسخ به دنبال پژوهش .بودسال  81-81دختران 

                                                           
1. Stroll & Noller 
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کدام یک از -0 دارد رابطهدر دختران  نهادبرون هایاختاللیک از ابعاد دلبستگی با کدام
 دارد؟ رابطهدر دختران  درون نمود هایاختاللابعاد دلبستگی با 

 پژوهش روش
دختران  یتمامشامل جامعه پژوهش  .توصیفی از نوع همبستگی بود حاضر روش پژوهش

نفر از  889 شاملکردند. نمونه شهر تهران زندگی میدر  که ندبود سال 81تا  81بین سن 
مجوز ورود به این  لیبه دلبودند که  شهر تهران 5و  9دو مدرسه منطقه آموزان دختر دانش

گیری در نمونه صورتبه و همکاری مدیر و مشاور مدرسه از آموزش و پرورش دو مدرسه
 عنوانبه نهادبرونیا  درون نمودسن، جنسیت و داشتن اختالل  دسترس انتخاب شدند.

ک خرو  مال عنوانبهها ورود به نمونه و عدم همکاری و ناقص بودن پرسشنامههای مالک
که  ایساله 81تا  81آموز دختر دانش 892در ابتدا بر این اساس نمونه در نظر گرفته شدند. 

درون  هایاختاللکودک آخنباخ دارای سیاهه رفتاری  دهیخودگزارشپرسشنامه  وسیلهبه
عدم  به دلیلشدند که نمونه انتخاب  عنوانبهتشخیص داده شده بودند  نهادبرون و نمود

نفر دیگر در مجموع  82نفر در تکمیل پرسشنامه دوم و ناقص بودن پرسشنامه  9همکاری 
نفری در دو مرحله اجرای پرسشنامه  02های پژوهش در گروه نفر از نمونه خار  شدند. 89

های و اجرای پرسشنامه سبک نهادبرونو  موددرون ن هایاختاللآخنباخ برای تشخیص 
 توسط پژوهشگر اجرا شد. 5و  9های دو مدرسه منطقه دلبستگی در نمازخانه
ها با ، دادهنهادبرونو  درون نمود هایاختاللابعاد دلبستگی با  بین رابطهبرای بررسی 

ابعاد دلبستگی استفاده از روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند و برای فهم سهم هر یک از 
 به ، تحلیل رگرسیون به شیوه گامدرون نمودو مشکالت  نهادبرونبینی مشکالت در پیش

با استفاده از آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار متغیرها محاسبه شد و  .شدگام انجام 
از همبستگی  نهادبرونو  درون نمود هایاختاللابعاد دلبستگی با  بین رابطهبررسی  منظوربه

بینی مشکالت سپس برای فهم سهم هر یک از ابعاد دلبستگی در پیش پیرسون استفاده شد.
 .شدگام انجام  به ، تحلیل رگرسیون به شیوه گامدرون نمودو مشکالت  نهادبرون

مقیاس  :رفتاری کودک آخنباخسیاهه پرسشنامه  دهیخودگزارشمقیاس 
یک مقیاس خودارزیابی برای  و ( ساخته است8558را آخنباخ ) زارشگری نوجوانانخودگ
در حد پایه پنجم ابتدایی سال است که برای نوجوانان با حداقل تحصیالت  81تا  88سنین 
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عبارت است که نوجوان در مقیاس  880مل دقیقه قابل پاسخگویی و شا 89در مدت زمان 
به رفتار  (0) و کامال درست است (8) تا حدی درست است (2) درست نیستسه لیکرتی 
، 8هاست )آخنباخ و رسکورالها و سندرم. این مقیاس شامل شایستگیدهدمیخود نمره 

ها، عملکرد تحصیلی، کارآمدی اجتماعی و قسمت فعالیت 1ها از بخش شایستگی(. 0228
گیری/ افسردگی، ها شامل گوشهمقیاس سندرمشایستگی کلی تشکیل شده است و 

ت بدنی، افسردگی/اضطراب، مشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، شکایا
رفتار بزهکارانه، رفتار پرخاشگرانه و همچنین زیر مقیاس سایر مشکالت رفتاری است که 

های مختلف مثل رفتار به شیوه جنس مخالف، نافرمانی، ناهمگونی از ناراحتی مجموعه
پرخوری، اضافه وزن و  خن جویدن، کابوس،غذا خوردن، ترس از مدرسه، نامشکالت 

مشکالت تفکر، توجه و مشکالت اجتماعی  در این پژوهشدهد. را تشکیل می خوریکم
مشکالت اضطراب/افسردگی،  مورد بررسی قرار نگرفت چرا که با توجه به هدف پژوهش

و رفتار  درون نمود هایاختاللفسردگی و شکایات جسمانی در دسته گیری/ اگوشه
 گیرند.قرار می بررسی مورد نهادبرون هایاختالل گرانه و رفتار بزهکارانه در دستهپرخاش

 59/2و برای مشکالت رفتاری کلی  10/2ضریب آلفا برای خرده مقیاس کفایت کلی 
و ضریب  15/2 نهادبرونو  درون نمودی درونی برای مشکالت رفتاری و متوسط همسان

گیری( تا )کناره95/2ای از ها در دامنههای سندرمخرده مقیاس آلفای کرونباخ برای
 (.8558 اضطراب(، گزارش شده است )آخنباخ، -)رفتار پرخاشگرانه و افسردگی10/2

میزان اعتبار این آزمون را  (8910، حبیبی عسگرآباد و فدایی )کاکابراییدر ایران نیز 
ند. اگزارش کرده 10/2کردن را  دونیمهو میزان اعتبار  51/2با استفاده از آلفای کرونباخ 

های اضطراب/افسردگی، مشکالت جسمانی، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
و  مشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، رفتار بزهکارانه، رفتار پرخاشگرانه

، 19/2، 11/2، 01/2، 18/2، 11/2، 11/2، 10/2، 11/2مشکالت کلی را به ترتیب برابر با 
 12آزمودنی شامل  12گزارش شده است. اعتبار بازآزمایی یک ماه بعد از اجرا روی  18/2

فیشر در هر  zترین و بیشترین مقدار همبستگی با تبدیل پسر اجرا شد. کم 8292دختر و 
 91/2یاس مشکالت رفتاری بین اجرای اول و دوم در دختران به ترتیب خرده مق 1یک از 

از طریق حاضر دست آمد. روایی مالکی پرسشنامه به 00/2و  10/2و در پسران  11/2و 

                                                           
1. Achenback & Rescorla 
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بندی شده مقیاس درجه تجدیدنظرسوالی  01محاسبه ضریب همبستگی آن با پرسشنامه 
بندی کانرز ارتباط معناداری وجود درجهکانرز نشان داد که بین مشکالت رفتاری با مقیاس 

و برای  18/2 درون نمودونباخ برای مشکالت در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کر دارد.
 آمد. به دست 11/2 نهادبرونمشکالت 

پرسشنامه سبک دلبستگی توسط فینی و نولر در سال : های دلبستگیپرسشنامه سبک
( ساخته شد. 8558نظریه برتولومی و هورویتز ) بر اساسبرای بررسی ابعاد دلبستگی  8551

بعد اعتماد، ناراحتی نسبت به صمیمیت، روابط ثانویه، نیاز به تایید و اشتغال  9این پرسشنامه 
سبک دلبستگی بزرگساالن متشکل  دهیخودگزارش سنجد. پرسشنامهخاطر به روابط را می

ای لیکرتی از کامال مخالف هدرج 0یک مقیاس  درکنندگان شرکتعبارت است که  12از 
میزان  دهند.احساسات آنها است، نمره می کنندهتوصیفبه عبارتی که تا کامال موافق 

 12/2 آزماییبازاعتبار  وسیلهبهگزارش شده و پایایی آن  12/2روایی درونی پرسشنامه 
ابتدا ترجمه امه در . در ایران نیز پرسشن(8551 است )فینی، نولر و همکاران، گزارش شده

نفر از نمونه مورد مطالعه اجرا و پس  02سه نفر از اساتید دانشگاه بر روی  شد و بعد از تایید
ز نمونه انفر دیگر  02نبودند بار دیگر روی  فهم قابلاز اصالح سواالتی که برای نمونه 

 .آمد به دست 10/2در پژوهش حاضر  . ضریب آلفای این پرسشنامهشدمورد مطالعه اجرا 

 های پژوهشیافته
ها به تفکیک سن و های جمعیت شناختی نمونه این پژوهش شامل تعداد آزمودنیویژگی

 .آمده است 8سطح سواد والدین و سطح اقتصادی خانواده در جدول 

 کنندگانشرکتشناختی . مشخصات جمعیت1جدول 

 سطح سواد والدین سن تعداد/مشخصات
سطح اقتصادی 

 خانواده

 81 89 80 81 
زیر 
 دیپلم

 لیسانس دیپلم
فوق 

لیسانس و 
 باالتر

 پایین متوسط باال

 00 09 99 91 81 98 99 81 90 01 89 
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طبقه اقتصادی در  کنندگانبیشتر شرکتآمده است  8که در جدول  طورهمان
 89تا  81نفر بین سنین  19سال و  81تا  80نفر آنها بین سنین  12و اجتماعی متوسط هستند 

 قرار دارند.سال 
توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائه شده  نتایج 0جدول در  
 است.

 درون نمودو  نهادبرونابعاد دلبستگی و مشکالت میانگین و انحراف معیار . 2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر انحراف معیار میانگین متغیر
 91/0 95/02 ثانویه روابط 80/5 08/11 مشکالت درون نمود
 81/9 20/81 نیاز به تایید 88/1 19/15 مشکالت برون نمود

 00/1 81/92 اشتغال خاطر به روابط 00/1 91/15 اعتماد
    99/1 01/10 ناراحتی نسبت به صمیمیت

در بخش بعدی نتایج حاصل از محاسبه همبستگی پیرسون میان متغیرهای پژوهش ارائه 
 مشاهده است. قابل 9شده است. این نتایج در جدول 

 ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش. 3 جدول
 1 0 9 1 9 0 8 متغیرها
       - درون نمودمشکالت 
      - 91/2** نهادبرونمشکالت 

     - -81/2 -29/2 اعتماد
    - 91/2 ** 29/2 80/2 ناراحتی نسبت به صمیمیت

   - 12/2** 00/2** 25/2 88/2 روابط ثانویه
  - 80/2* 18/2* 81/2* 81/2** 02/2* نیاز به تایید

 - 11/2** 98/2** 95/2** 11/2** 82/2 21/2 اشتغال خاطر به روابط
** 10/1* P<10/1P< 

بعد نیاز به تأیید،  با درون نموددهد مشکالت نشان می 9گونه که نتایج جدول همان
نیز با ابعاد اعتماد و نیاز به  نهادبرونو مشکالت  (P<29/2) و معنادار همبستگی مثبت

سبه دارند. پس از محا (P<29/2معنادار )تأیید، به ترتیب همبستگی منفی و مثبت 
منظور فهم سهم هر یک از ابعاد دلبستگی در به پژوهشهمبستگی میان متغیرهای 

 به ، تحلیل رگرسیون به شیوه گامدرون نمودو مشکالت  نهادبرونبینی مشکالت پیش
بر اساس ابعاد  نهادبرونبینی مشکالت . خالصه مدل رگرسیون پیششدگام انجام 
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از تحلیل واریانس های آماری مربوط به آن به همراه نتایج حاصل دلبستگی و مشخصه
 است. نمایش داده شده 1 برای بررسی معناداری مدل در جدول

 بر اساس ابعاد دلبستگی نهادبرونبینی مشکالت برای پیش گام به نتایج تحلیل رگرسیون گام. 4 جدول

 گام
متغیرهای 

 R 2R DF F B Beta t بینپیش

 51/8* 81/2 01/2 59/9* (8 و 89) 29/2 81/2 نیاز به تایید 8

0 
 نیاز به تایید
 اعتماد

01/2 21/2 
 و 880)

0) 
*11/1 

91/2 
91/2- 

00/2 
08/2- 

*18/0 
*99/0- 

 >P<29/2P *28/2 ** نهادبرون متغیر مالک: مشکالت

 نهادبرونمشکالت  که است آن دهندهنشان 1 در جدول گام به گام رگرسیون نتایج

بینی است و مدل نهایی )گام دوم( و نیاز به تأیید، قابل پیش چون اعتمادبرحسب ابعادی 
 Fتبیین کند. بررسی مقدار  را نهادبروندرصد از واریانس مشکالت  1د قادر است حدو
 همچنین. 28/1P< ،11/1=(0،880)[F)[دهنده معناداری مدل مذکور است جدول نیز نشان

توان گفت که به ( موجود در مدل میβ) ( و استانداردBبا توجه به ضرایب غیراستاندارد )
و  91/2ترتیب  به نهادبروناعتماد، مشکالت ازای یک واحد تغییر در ابعاد نیاز به تأیید و 

عتماد، واحد و به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار ابعاد نیاز به تأیید و ا-91/2
کند. با توجه به واحد تغییر می -08/2و  00/2ترتیب  به نهادبرونانحراف معیار مشکالت 

بینی توان گفت که ابعاد نیاز به تأیید و اعتماد، تأثیر معناداری در پیشجدول نیز می tمقدار 
، ناراحتی نسبت به چون روابطابعادی  حال(. بااین>29/2Pدارند ) نهادبرونمشکالت 

 نهادبرونبینی مشکالت شعناداری در پینزدیکی و اشتغال خاطر به روابط، دارای توان م
بینی نبودند و از مدل نهایی کنار گذاشته شدند. در ادامه، خالصه مدل رگرسیون پیش

 نمایش داده شده است. 9بر اساس ابعاد دلبستگی در جدول  درون نمودمشکالت 
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بر اساس ابعاد  درون نمودبینی مشکالت گام برای پیش به نتایج تحلیل رگرسیون گام. 5جدول 
 دلبستگی

 R 2R DF F B Beta t نیبشیپمتغیرهای  گام

 81/0* 02/2 90/2 10/1* (8 و 889) 21/2 02/2 نیاز به تایید 8

 >P<29/2P *28/2 **متغیر مالک: مشکالت درون نمود

 درون نمودکه مشکالت  است از آنحاکی  9 در جدول گام به گام رگرسیون نتایج
گام اول( قادر است حدود ) یینهابینی است و مدل تنها برحسب بعد نیاز به تأیید، قابل پیش

جدول نیز  Fتبیین کند. بررسی مقدار  را درون نموداز واریانس مشکالت  درصد 1
با توجه  . همچنین29/2P< ،10/1=(8،889)[F)[مدل مذکور است  دهنده معناداریِنشان

توان گفت که به ازای ( موجود در مدل میβ( و استاندارد )Bبه ضرایب غیراستاندارد )
واحد و به ازای یک واحد  90/2نمود یک واحد تغییر در بعد نیاز به تأیید، مشکالت درون 

واحد  02/2نمود تغییر در انحراف معیار بعد نیاز به تأیید، انحراف معیار مشکالت درون 
توان گفت که بعد نیاز به تأیید، تأثیر یز میجدول ن tکند. با توجه به مقدار تغییر می

ابعادی چون اعتماد،  حال(. بااین>29/2P) دارد درون نمودبینی مشکالت معناداری در پیش
عناداری در ، ناراحتی نسبت به نزدیکی و اشتغال خاطر به روابط دارای توان مثانویه روابط
 کنار گذاشته شدند.نبودند و از مدل نهایی  درون نمودبینی مشکالت پیش

 گیریو نتیجه بحث
و  درون نمود هایاختاللدلبستگی با  پنجگانه بررسی ابعادهدف از پژوهش حاضر 

. در پاسخ به پرسش اول مبنی بر بود شهر تهران هسال 81تا  81نوجوان  در دختران نهادبرون
که  دادنشان  نتایج ارتباط دارد، نهادبرون هایاختاللیک از ابعاد دلبستگی با اینکه کدام

 دارد معناداربه ترتیب رابطه منفی و مثبت  نهادبرون هایاختاللبا ید ابعاد اعتماد و نیاز به تای
ماد در ابزار بعد اعت کهازآنجایی. نشد پیداای رابطه نهادبرون هایاختاللبین سایر ابعاد با و 

اعتماد و  بعد منفی دارمعناارتباط  ؛ایمنی دلبستگی است کنندهتعیینمورد استفاده 
است که  نهادبرون هایاختاللی دلبستگی در افراد با ناایمن دهندهنشان نهادبرون هایاختالل

(؛ بکر و هانتر 0280همکاران ) و سنان(؛ 0281)کلی های زارمبا و این یافته با پژوهش
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و  ندنتیجه پژوهش رونالبا  نتایجاما این  ؛همسو است (0280) و همکاران تمبل؛ (0229)
و بعد اعتماد رابطه معناداری وجود  نهادبروناینکه بین اختالل  مبنی بر (0220) کارلسون
در تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص شد که بعد اعتماد  عالوهبه. همسو نیست ندارد
-این پژوهش و پژوهش نتایج بر اساس روازاین .است نهادبرون هایاختاللکننده بینیپیش

نتیجه  توانیممی نهادبرون هایاختاللدلبستگی ناایمن با های پیشین مبنی بر ارتباط بین 
بودنشان در مواقع نیاز، میزان حساسیتشان  در دسترسبگیریم که بعد اعتماد به والدین برای 

یی کننده رفتارهابینیمعناداری پیش طوربه شانپاسخگوییبه نیازهای فرزندشان و میزان 
 نهادبرونست. بعد دیگری که با اختالل دختران ادر  ، اختالل سلوکایمثل نافرمانی مقابله

کننده بینیرسیون گام به گام نیز پیشارتباط دارد، نیاز به تایید است که در تحلیل رگ
بر نظر بالبی چون  ه بنااست ک (8510) بالبی هینظرمطابق با  نتیجه. این است نهادبروناختالل 

درونی افراد با دلبستگی ناایمن طوری شکل گرفته است که به دنیا اعتماد  الگوی کارکرد
با پژوهش  نتایجاین  همچنین .هستندتایید گرفتن از دیگران  به دنبالپس همواره  ،دنندار

همسو  (0220) و کارلسون نداما با پژوهش رونال ؛( همسو است0229استرول و نولر )
اد هیچ غیر از بعد روابط ثانویه سایر ابع ( به0229) و کارلسون ندژوهش رونالپ در .نیست

ممکن  بین نتایج این دو پژوهش این عدم همسویی ندارند. نهادبرون هایاختاللارتباطی با 
رسد تایید چرا که به نظر می ؛باشدها تفاوت فرهنگی بین ایرانیان و سوئدی به دلیلاست 

 اساسی است. در فرهنگ ایرانی موضوعیگرفتن از دیگران 
پژوهش برای پاسخگویی به سوال دوم مبنی بر اینکه کدام یک از ابعاد دلبستگی  نتایج

با بعد نیاز به تایید  درون نمودکه اختالل  دادنشان ، ارتباط دارد درون نمود هایاختاللبا 
نتایج که ارتباطی ندارد. این  گونههیچاما با سایر ابعاد  ؛ارتباط مثبت و معناداری دارد

پژوهش استرول و نولر  دارد بای دارمعنانیاز به تایید ارتباط با بعد  درون نموداختالل 
همچنین  همسو نیست. (0220)کارلسون  وند اما با پژوهش رونال ؛است ( همسو0229)

است که این یافته با  درون نمود هایاختاللکننده بینینیاز به تایید باال پیشمشخص شد که 
 ( همسو است.0229استرول و نولر ) پژوهش
و هم با  درون نمود هایاختاللکه هم با که مالحظه شد یکی از ابعادی  طورهمان
فرهنگ ایرانی یک  کهازآنجاییرابطه دارد، نیاز به تایید است و  نهادبرون هایاختالل

است که در آن تایید و نظر دیگران نقش مهمی  با تاکید بر وابستگی محورفرهنگ خانواده
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با توجه به حساسیت تایید  و احساس فرد نسبت به خودش دارد. همچنین را در هویت
دیگران نقش اساسی تایید  خودخودیبهر فرهنگی که د گرفتن در دوره نوجوانی بنابراین

 هایاختاللتواند فرد را به سمت میو بالطبع جواب نگرفتن آن دارند، باال بودن این نیاز 
گیری اعتماد که ای مثل عدم شکلال بودن این نیاز با پیشینهحال اگر با .بکشاند درون نمود

 هایاختاللند دچار تواباشد فرد می همراه ،های قبل از نوجوانی استویژگی دوره
که بر روی نمونه سوئدی  (0220) و کارلسون ندپژوهش رونال کهازآنجایی .شود نهادبرون

ابعادی  عنوانبهنویه را ابعاد صمیمیت، اشتغال خاطر به روابط و روابط ثا ،انجام شده است
دانیم که معرفی کرده است و می ،رابطه دارد نهادبرونو  درون نمود هایاختاللکه با 

 .شودمیفرهنگ سوئدی فرهنگی است که با استقالل و عدم وابستگی به دیگران تعریف 
اما به این دلیل که عدم صمیمیت  ،ندارد هایاختاللبعد نیاز به تایید نقشی در بروز  روازاین

ابعاد بنابراین  ؛دروآن به شمار می هایفرهنگ حاکم است و جزء ویژگی در روابط در این
موضوعاتی تبدیل شده است که با  عنوانبهصمیمیت، اشتغال خاطر به روابط و روابط ثانویه 

 هایاختاللابعاد دلبستگی در  گیریم که نقشنتیجه می روازاین .رابطه دارد هایاختالل
 .استفرهنگ متفاوت نقش با توجه به  نهادبرونو  درون نمود

تواند علت عدم رابطه ابعاد صمیمیت، اشتغال خاطر به که مییکی از دالیل دیگری 
نمونه است.  افراد گروه کند موضوع سن تبیینروابط و روابط ثانویه در پژوهش حاضر را 

-( که در هر دوره از زندگی موضوع خاصی نقش برجسته8595بر اساس نظریه اریکسون )

با سایر  نهادبرونو  درون نمود هایختاللارسد عدم رابطه بین کند به نظر میتری را ایفا می
ابعاد دلبستگی به این دلیل باشد که ابعاد اشتغال خاطر به روابط، ناراحتی نسبت به صمیمیت 

کنند و و روابط ثانویه موضوعاتی هستند که در مراحل باالتر رشد نقش مهمتری را ایفا می
را  نوجوان نقش مهمتری یسالمت روان رایابعاد اعتماد و نیاز به تایید تا دوره نوجوانی ب

 (.0221نسبت به سایر ابعاد دارند )فلمینگ،
رابطه  نهادبرون هایاختاللکه بعد اعتماد با  در این پژوهش مشخص شدهمچنین 

 طوالنی و عمیق پیشینه دهندهنشاناین امر  رابطه ندارد. درون نمود هایاختالل؛ اما با دارد
 نظریه اریکسون بر اساسچرا که  ؛است نهادبرون هایاختاللاایمن در افراد با دلبستگی ن

گویی به نیاز کودک در سال اول زمینه امید است و از رابطه مادر و و پاسخ اعتماد (8595)
 (.8951، ترجمه کریمی و همکاران، 8552شولتز،) ردیگکودک در سال اول شکل می



 1366 تابستان، 26، شمارة هفتم، دوره شناسی افراد استثناییروانفصلنامة  /  77

 رشد و تحول فرد جریان دارد در تمام طول دوران دلبستگی فرایندی است کههمچنین 
و از دست دادن امید به پاسخگویی باعث رابطه آشفته بین کودک و  (0222)لوی و اوالنز،

تواند سبب بروز رفتارهای خشن و یابد و میمادر و دلبستگی ناایمن آغاز و ادامه می
رابطه آشفته  دهندهنشان نهادبرون هایاختاللتباط بین اعتماد و ار بنابراین شود. اعتمادیبی
-پیشینه رابطه نهادبرون هایاختاللتولد است و درواقع و مادر از همان ابتدای  کودک بین

 گیریشکلچون  عالوهبه .دارند درون نمود هایاختاللنسبت به افراد با  تری راای آشفته
لذا چنانچه این بعد در  ؛است یانسالمت رو گیریشکلاعتماد در سال اول زندگی پایه 

که برای بقا و زنده  بیندمیای ارتباط با مادر آسیب ببینید کودک دنیا را مکان خصمانه
 پررنگ است. نهادبرون هایاختالللیل بعد اعتماد در به همین دو ماندن باید بجنگد 

و با توجه به اینکه رابطه ندارد  درون نمود هایاختاللبعد اعتماد با  کهازآنجایی
نتیجه بگیریم که با  توانیممیدلبستگی فرایندی است که در تمام طول رشد جریان دارد 

بین فرزند  رابطه ناسالم های اولیه زندگی،و نوازد در سال وجود رابطه سالم و ایمن بین مادر
و چنانکه شود  درون نمود هایاختاللمنجر به  تواندمیهای بعدی رشد در دوره و والدین

های بعدی های اولیه زندگی به شکل ناایمن شکل گرفته باشد در دورهاین رابطه از سال
 .کندرشد نیز ادامه پیدا می

بخشی از شناخت خود را از بازخورد نوجوان یابی است و نوجوانی دوره هویتاگرچه 
دهنده ارتباط اما این نیاز چنانچه از حد طبیعی فراتر برود نشان ؛آوردمی به دستدیگران 

و  درون نمود هایاختاللمن است که منجر به مختل نوجوان با خانواده و دلبستگی ناای
یک  دهندهلیتشکحال اگر این نیاز به تایید باال با اعتماد پایین که  .شودمی نهادبرون

 نهادبرون هایاختاللبروز منجر به ، با هم همراه شوند دهندرا میدلبستگی مختل و ناایمن 
لذا بهبود کیفیت  .کندرا متوجه فرد و جامعه می ناپذیریبرگشتهای که آسیب شودمی

والدین از بروز  یابی بهتر بابه نوجوان برای هویتو کمک  از ابتدای تولد رابطه با والدین
 .کندمی های روانی جلوگیریآسیب

های تاللنمونه پسران و در هر یک از اخ بر رویکه این پژوهش  شودمیپیشنهاد 
اطالعات انجام شود تا  جداگانهطور به اینافرمانی مقابله افسردگی، اضطرابی، سلوک و

 نیهمچن مشکالت روانشناختی داشته باشیم. از نحوه تاثیرگذاری دلبستگی بابیشتری 
 در تمامگیرد و های ابتدایی شکل میاز همان سالاست که ای پدیدهدلبستگی  کهازآنجایی
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دلبستگی ایمن ایجاد های موثر برای های الزم و برنامهلذا آموزش ؛طول عمر جریان دارد
تواند های مختلف رشد میهمچنین با توجه به اینکه دلبستگی در دوره .شودمیپیشنهاد 

های الزم در خصوص آموزش کهشود میتحت تاثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد پیشنهاد 
فرد  یدلبستگی و درنتیجه سالمت روان رتواند بهای تحولی که میاز دورهنیازهای هر یک 

 .ارائه شود تاثیر بگذارد به والدین
تنها برای مناطق مجوز با توجه به اینکه از طرف سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 

تعمیم نتایج به تمام دختران شهر تهران پژوهش حاضر در  ،صادر شدشهر تهران  5 و 9
 محدودیت دارد.
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