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 چکيده

شناسي هاي کرداروي متأثر از آموزه. دلبستگي در ابتدا توسط جان بالبي روانکاو انگليسي ابداع شد مقدمه:

ن مطالعه، ایهدف در کودکان عنوان کرد.  مطالعهقابلترین رفتار مهم عنوانبهو روانکاوي سنتي، دلبستگي را 

 ست.ا خودپنداره فرزندان با نیوالد )مثبت و منفي( گرایيو کمال )ایمن و ناایمن( دلبستگيسهم  نييتع

 وريهاي دلبستگي هازن و شهاي سبکپرسشنامه گردآوري اطالعات از بدین منظور براي شناسي:روش

(AAQ)، گرایي فراستکمال (FMPS)سوت سارا ، خودپنداره (SCQ استفاده شد. تعداد )نفر از  360

 .اي انتخاب گردیدندگيري تصادفي خوشهآموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان قم به روش نمونهدانش

اره فرزندان بين خودپندگرایي والدین پيشي نتایج با استفاده از رگرسيون نشان داد کمالهمبستگ ها:یافته

همچنين نتایج نشان داد  بيني کند.هاي دلبستگي والدین نتوانست خودپنداره فرزندان را پيشاست و سبک

ودپنداره ین با خگرایي منفي والدگرایي مثبت والدین با خودپنداره فرزندان همبستگي مثبت و کمالکمال

سبک دلبستگي ایمن والدین با خودپنداره فرزندان همبستگي مثبت و نيز  فرزندان همبستگي منفي دارد

 شد. نييتب 81/0 و سبک ناایمن والدین با خودپنداره فرزندان همبستگي منفي دارد که با واریانس

غيرهاي دیگري هم بر خودپنداره فرزندان رسد در دوره نوجواني متبا توجه به نتایج به نظر مي گيري:نتيجه

 هاي بيشتري دارد.گذارد که نياز به پژوهشتأثير مي

 .خودپنداره گرایي،کمال دلبستگي، واژگان کليدی:
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 2ربابه نوری، 1سميه غنيمتی

 .شناسي بالينيکارشناس ارشد روان 1

 .ليني دانشگاه خوارزميشناسي بااستادیار روان 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 سميه غنيمتی

 والدین با خودپنداره فرزندان گراییهای دلبستگی و کمالرابطه سبک
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 مقدمه
يت معمار اصلي شخص نیوالد گيري شخصيت او است.ترین عامل در شکلخانواده نخستين محمل تربيتي کودک و اساسي

 گذارد.کودکان بر جاي مي 1شگرفي در شخصيت و خودپنداره اثرات هاي تربيتي والدین،ها و روشنگرش باشند.کودک و نوجوان مي

زیرا خودپنداره اساس ارزیابي فرد از خود و جهان پيرامونش  کننده روابط مادي و معنوي و فردي و اجتماعي استخودپنداره تعيين

او  هخودپندار هاي دیگران درباره خود توجه بيشتري نموده،نسبت به داوري کند،تدریج که کودک رشد ميبه دهد.را تشکيل مي

 ارزشيابي نیا هاي خویش است.برداشتمان از خود و ارزشيابي از توانمندي ما خودپنداره شود.هاي دیگران ميبازتابي از ارزیابي

 و غيرهوشمند، هوشمند هایي از خوب و بد،برداشت هاي گوناگون ما،بندي کردن خویش بر طبق ذهنيتممکن است مانند درجه

رش او در وپروفرد و براي کساني که مسئول آموزش يموضوع براآموختني است و این  خودپنداره و...باشد. کوتاه بلند، ناتوانا، ،توانا

 3راجرز کارل اند:یف کردههاي گوناگون تعرروانشناسان مفهوم خود را به روش (.2،1975کليدارد )زندگي هستند ارزش فراواني 

 و رابطه شودطرز پندار یا تصور نسبتاً دائمي هر فرد درباره ارزشي که او براي خود قائل مي» کند:را چنين تعریف مي« خود» دهیپد

ند و دارا عامل ارزشمندي در ایجاد نوع رفتار مي ( خودپنداره1974) 4اسميت کوپر (.1385)شاملو، «این ارزش با خود واقعي او

از  )به نقل پسندتر از کساني است که خودپنداره آنها منفي استباور دارد افرادي که خودپنداره مثبت دارند رفتارشان اجتماع

یگر سخن د به عنوان افرادي مستقل بشناسيم.عنوان افراد بشر داراي این نياز اساسي هستيم که خود را بههمه ما به (.1375کلي،

ميان این مراحل نوجواني  در رود.و نسبتاً پایدار نياز اساسي در مراحل گوناگون زندگي هر فرد به شمار مي وجود خودپنداره روشن

 است زیرا عبور از کودکي به نوجواني است و تحوالت گوناگون در این مرحله گویاي حساسيت آن است. فردمنحصربه يامرحله

شود که ضمن تأثيرگذاري بر آن براي نوجوان امري مهم تلقي مي يريگشکلدر  مؤثرو عوامل  شناخت صحيح خودپنداره رونیازا

در  نیابنابر؛ تواند نقش اساسي در دوران تحصيل و نحوه ارتباط او با اطرافيان و محيطش داشته باشدروابط خانوادگي نوجوان مي

 ،5یسرا ،مينهز ینشده در اانجام هشوژـپدر  والدین در خودپنداره فرزندان بررسي شد. یيگراکمالپژوهش حاضر سهم دلبستگي و 

 همبستگي تيکرونوگرایي کمال با یمناناو دلبستگي  ربهنجاگرایي کمال با یمندلبستگي ا هـک دـنداد نشاـنو بشارت  زادهمير

آمده در  وجودبه براي او  تاکنونهمه مشکالتش را که  حلراهگرا فرد کمال 6طبق نظر هورناي (.1386،، همکاراندارد )بشارت

احساس کوچکي و  بپنداردتر و برتر از دیگران شود که نخست خود را برجستهیعني به این شيوه موفق مي؛ کندتخيل جستجو مي

بر  مرورزمانبهسریع و پيچيده جوامع انساني  يهايدگرگون و حقارت خود را آرامش بخشد و در تخيل تضادهاي خود را حل کند.

کنند فرزند خود را از همان اوان ها اکنون تالش ميها اثري اساسي بر جاي گذاشته است و خانوادهانسان يفرزندپرورهاي شيوه

انند که بد باارزشاین شيوه تربيتي سبب شده است که فرزندان زماني خود را  کنند. آمادهکودکي براي بردن سبقت از همساالن 

تالش  کوشديم والدین و دیگران نقش اساسي در ساختار شخصيتي افراد دارد، ديتائوالدین خود قرار گيرند و چون  ديتائمورد 

 يبر برخوالدین  ازاندازهشيباوقات همين حساسيت و توجه  يگاه کنند تا به انتظارات آنان پاسخ مثبت دهند، دوچندانخود را 

 .گذارديمفرزندان اثر  يشناختروانعوامل شخصيتي و 

 

 مبانی نظری و پيشينه
 هاي کردارشناسي و روانکاويي دلبستگي در ابتدا توسط جان بالبي روانکاو انگليسي ابداع شد. وي متأثر از آموزهیهنظر

ور جدا نشدن منظمطالعه در کودکان عنوان کرد. بالبي مشاهده کرد که کودکان بهرفتار قابل نیترعنوان مهمبهسنتي، دلبستگي را 

يب چسبيدن،گریه کردن، )مثال  يبرا دهنديمکي با آنها، رفتارهاي گوناگوني را از خود نشان از والدین یا برقراري مجدد نزدی

هاي دفاعي نابالغي هستند رفتارها تظاهرات مکانيزم گونهاینزمان متخصصين روانکاوي بر این اعتقاد بودند که  در آن (.کردن يقرار

                                                           
1-Self-concept 
2-Celly 
3-Carl Rogers 
4-Cooper Smith 
5-Rice 
6-Horney 
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پستانداران  فهاي مختلمتوجه شد که این رفتارها در گونهبالبي  (.1993البي،ب) شوندکه براي سرکوبي درد هيجاني به کار گرفته مي

کنند. بالبي تکاملي نقش بسزایي را ایفا مي احتماالً ازلحاظشوند. بنابراین به طرح این فرضيه پرداخت که این رفتارها نيز دیده مي

رات محض رویارویي با خطیکي دلبستگي دارد که بهژلومعتقد بود که انسان همانند بسياري از موجودات زنده، یک سيستم بيو

اي بنام رفتارهاي دلبستگي ظاهر شود. اگر در این زمان منابع فرد براي حذف خطر کافي نباشد، پدیدهداخلي و خارجي فعال مي

سازند که بالبي این ي مياشخاص و خود، الگوهای اي که از دلبستگي اوليه دارند، از دنياشود. کودکان بر مبناي کيفيت تجربهمي

این الگوها،  بر مبناي کودک الگوي کارکرد دروني رفتار کودک را هدایت خواهد کرد. نیا .نامدالگوها را الگوي کارکرد دروني مي

فسير ت پرتو تجارب قبلي و تجارب بعدي در تغييرناپذیرندسازد. این الگوها بيني کرده و اسنادهاي انگيزشي ميرفتار دیگران را پيش

طرح م کنندهمراقبت–دیدگاه کردارشناختي دلبستگي را در مورد پيوند نوباوه  بار نياولکه  جان بالبي (.1990بالبي،شوند )مي

 رشتهیکي حيوانات از ي انسان مانند بچهپذیري بچه غازها الهام گرفت که معتقد بود بچهمورد نقش در 7کرد، از تحقيقات لورنز

کند و احتمال محفوظ ماندن بچه از خطر را افزایش والد نزدیک او کمک مي داشتننگهخوردار است که به رفتارهاي فطري بر

کند که بچه تغذیه خواهد شد؛ اما بالبي محتاطانه اشاره کرد که تغذیه، مبناي دلبستگي دهد. در ضمن، تماس با والد، تضمين ميمي

تري ملي بهتر شناخت، بساتوان آن را در بستر تکتي قدرتمندي دارد و مينيست. در عوض، پيوند دلبستگي، خودش مبناي زیس

شود مي عالئم فطري آغاز رشتهه کي به صورتي نوباوه با والد، رابطه بالبي به عقيده بسيار زیادي دارد. که بقاي گونه در آن اهميت

هاي جدید شناختي و هيجاني، شود، که توانایيجاد مي، پيوند عاطفي صميمي ایمرورزمانبهکشاند. طرف نوباوه ميکه والد را به

ح نظام دلبستگي در سطو کند کهبيان مي بالبي، دیدگاه کند.مي یتمراقبت صميمانه و پذیرا، از آن حما يتاریخچه يعالوهبه

کند. چنين نيازي پيدا نمي کند. گاه کودک نياز شدیدي به ماندن در کنار مادر دارد و گاه اصالًگوناگوني از برانگيختگي عمل مي

 بتاً ها نسآن فعال شدن، سطح دهندميقرار  مورداستفادهخود  هايکاوشعنوان پایگاهي امن براي کودکان نوپا مادر را به کههنگامي

کودک  اما در کل،؛ نزد او بازگردد مجدداًشود و حتي ممکن است گاه از حضور مادر مطمئن مي هرازگاهپایين است. البته کودک 

کند که یک بالبي تصریح مي (.1988،يبپردازد. )بالباطراف خود  ، با قدري فاصله از مادر، بازي کند و به کاوشيراحتبه توانديم

پيوند دلبستگي اختصاصي و قطع نشده با یک شخص خاص، الزمه تحول سالم و غيرمرضي در فرد است و تجربه دلبستگي ایمن 

تي منجر به شخصي درنهایتوري سالم رواني و ذهني است. از سوي دیگر، یک رابطه دلبستگي ناایمن شدر کودک پایه و زیربناي کن

هاي همدلي، حساسيت، رضایت و ارضاء هيجاني در روابط درزمينهو مشکالتي  ، شکنندگياعتماديبيآن  مشخصهشود که مي

منفي از خود و  هايتجسمکودک  کهزماني بق نظریه بالبيبر ط (.8،1999نقل از ميکولينسر به ؛1973)بالبي، عاطفي نزدیک است

اي را براي پردازش افکار و احساسات مربوط به دلبستگي اتخاذ بينانهدهد، یا زماني که راهبردهاي غيرواقعدیگران را شکل مي

هاي دنبال پژوهشبه  .(9،1999کسيديشود )مي پذیرهاي رواني بيشتر آسيبکند، در این صورت این فرد در مقابل آسيبمي

اایمن دوسوگرا و دلبستگي ناایمن اجتنابي را تشخيص ن( سه سبک دلبستگي ایمن، دلبستگي 1978و همکاران ) 10بالبي، اینسورث

دانسته است. وي به این نتيجه رسيد که انسان به دلبستگي  شمولجهانکودک را -دلبستگي مادر دادند. اینسورث این سه سبک

 (.11،2006شيوردهد، خواه مطلوب بوده باشد یا نامطلوب )نافتل وادر ادامه ميخود به پدر و م

ر در دوران اوليه کودکي کليه روابط دیگ نماید این است که روابط دلبستگيمطرح مي دلبستگي نظریهاصل مسلمي که  

قرار داده  موردحمایتتجربي  طوربها دهد. مطالعات طولي متعدد این عقيده رقرار مي تأثيرانسان را در طول دوران زندگي تحت 

دلبستگي  هکدرصورتيقرار داده و  تأثيرو نشان داده است که کيفيت دلبستگي انسان به مدت طوالني روابط او با دیگران را تحت 

 یهنظردر اصل هدف  (.12،2003)کارلسون گرددميدوران رشد طول ایمن در فرد تشکيل گردد منجر به احساس حمایت رواني در 

سال برحسب روابط نامناسب بين کودکان و مراقبان آنها یا نمادهاي شناسي رواني کودک و بزرگآسيب دلبستگي، توضيح دادن

شناسي آسيب آیيپدیددلبستگي ناایمن ممکن است در  هايسبکنموده است که وجود  خاطرنشاندلبستگي آنها است. بالبي 

                                                           
7-Lorenz 
8- Micholinser 
9-Cassidy 
10-Ainsworth 
11- Naftel&shaver 
12-Carlson 
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اصول اوليه خویشتن پنداري  1644 سال در 14کارتداولين بار رنه  (.13،1999و شيورکسيدي ) .دوران بزرگسالي نقش ایفاء کند

ميالدي تئوري خویشتن  1900 درسال 15زیگموند فرویداو  از پس ارائه داد.« شک»مقوله با مطرح ساختن  اصول فلسفهرا در کتاب 

ولي  نشان ندادندروان فروید عالقه زیادي به این مقوله دنباله بااینکهنمود.  مهم مطرحشناختي عنوان یک مقوله روانپنداري را به

عنوان یک نيروي به پنداريخویشتناز مقوله  1945 سال دريکل .بر اهميت این مقوله تأکيد ورزید 1946 دختر فروید آنا در سال

هاي خود استفاده کرد شاهدهدر م پنداريخویشتناز معيارهاي  1948 سال در 16در رفتار انساني یاد نمود. رایمي شیزيانگ هياول

يار تاکنون مؤثرترین مع روي تغيير دادن معيارهاي بينش فرد نسبت به خودش استوار است. اساساً بر درمانيروانو اعالم نمود که 

ن عنواهر فرد به« خود»راجرز بوده است. از دیدگاه  1947 در سال کارل راجرزشناختي در خصوص خویشتن پنداري مربوط به روان

کند که از طریق روابط اجتماعي معرفي مي عنوان یک محصولرا به« خود»راجرز دهد. اصلي، شخصيت فرد را تشکيل مي بخش

ز سوي ا کند که در وجود انسان هميشه یک تمایل قوي براي دارابودن یک نگرش مثبتمي یابد. او اعالمبين فردي گسترش مي

تحقيقات  1980 و 1970 در دهه« خویشتن پنداري» يهانيسیتئور شتريب باآنکهارد. دیگران و خود فرد نسبت به خودش وجود د

عنوان یک هنوز به مقوله نیاحال حاضر توجه عمومي به خویشتن پنداري رو به کاهش نهاده است. ولي  در خود را اجرا نمودند،

اضر موج نویني در خصوص کسب آگاهي نسبت به باشد. در حال حمطرح مي عامل بالنده در تحقيقات سردمداران علم روانشناسي

مشکالت خانوادگي، اعتياد به الکل  ط بادر عامه مردم و افراد متخصص در حال زایش است و این موضوع در ارتبا پنداريخویشتن

صورت بهکنند، که مردم تجربه مي هایيشکستو  هاموفقيتبسياري از  شود.مي افراد مطرحو مواد مخدر و وضعيت اجتماعي 

یده علوم مشاوره، پد متخصصان يبراشود. دیدگاه آنها نسبت به خود و ارتباطشان با دیگران مربوط مي يبه چگونگتنگاتنگ 

 افتهیازمانسینکه خویشتن پنداري امري قابل یادگيري است. دیگر اینکه امري ا خویشتن پنداري از سه بعد موردتوجه است. یکي

رد بنيان هاي زندگي فتدریج در اولين ماهبه پنداريخویشتنآید بلکه با خویشتن پنداري به دنيا نمي باشد. هيچ فرديپویا مي و

که گيرد. نکته جالب اینمي عنوان یک محصول اجتماعي از طریق تجربه بنيانگيرد و بهمکرر شکل مي گرفته و از طریق تجارب

اي در زندگي فردي که مطابق با به خودشان هستند. هرگونه تجربه تنسب يمختلفهاي اي مختلف داراي نگرشافراد در زمانه

داري بيشتر باشد کيفيت خویشتن پن تجارب ناخواستهشود و هر چه این صورت یک تهدید تلقي مياو نباشد، به پنداريخویشتن

اش نياز همگوني در زندگي به ثبات وپنداري هر فرد گيرد تا بتواند از او محافظت نماید. خویشتنمي فرد حالت منجمدتري به خود

تکا اقابلسرعت تغيير کند فرد فاقد یک شخصيت مقاوم و پنداري فرد بهشتنیاگر خودهد. تغيير مقاومت نشان مي دارد و در مقابل

 و موجوداتگذارد. دنياي اطراف هر فرد مي هر فرد بر روي کيفيت خویشتن پنداري او تأثير هايشکستو  هاموفقيتشد.  خواهد

پذیرش  يدائم براشود. در تمام زندگي فرد سالم، هميشه یک تمایل هر فرد ادراک مي پنداريخویشتندرون آن در رابطه با 

محافظت  نفسعزتهميشه خودش را در مقابل از دست دادن  پنداريهاي قدیمي وجود دارد. خویشتنهاي جدید و رفع ایدهایده

ر فقداني سبب بروز اضطراب افراد خواهد شد. خویشتن پنداري به مفهوم برداشتي است که فرد ه است کهکند. براي همين مي

دارد.  شیخو يهادهیا، اعتقادات و هانگرشو ساختارهاي اجتماعي خویش از قبيل  شناختيروان نسبت به ماهيت فيزیکي و

صورت مداوم در تعامل با دیگر افراد شتن پنداري بهاست. خوی خویشتن پنداري به معناي درک افراد نسبت به خود در بعد زمان

 ينادر .(17،1997کالدرون) گيرد.مي قرار نفسعزتگراي و گرایي و برونتأثير عوامل دیگر از قبيل درون و تحت یافتهتعدیل

 التيتحص زانيه به مآموزان با توجدانش يهاي دلبستگي مادر با سازگاري سبکبررسي رابطه " با عنواناي ( در مطالعه1393)

دو شهر کرمان  هيناح يهاي دولتدبيرستان نياي( از باي )چندمرحلهخوشه يآموزان به روش تصادفنفر از دانش 295 يرو "ینوالد

عاد مختلف اب افتیگساالن استفاده کرد و درزرجهت سنجش دلبستگي شامل پرسشنامه دلبستگي ب قيقانتخاب شدند ابزار تح

شود.  شتريب يسازگار من،یدلبستگي ا شیبا افزا کهيطوراست، به ریبيني پذو پيش نييهاي دلبستگي تبسبک قیاز طر يسازگار

 ،يجانيهاي دلبستگي پدر و مادر با سازگاري هسبک يرابطه"اي با عنوان ( در مطالعه1388) يواحد. (1393نادري، همکاران، )

                                                           
13-Cassidy&shaver 
14-Rene descartes 
15-Sigmund Freud 
16-Raymi 
17-Calderon 
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پسر( با  91دختر،  91دانشجو ) 182تعداد  يمقطع ياز روش همبستگ "لسال او يربوميغ انیدر دانشجو يرفتاري و اجتماع

هاي سبک نيآن عبارت است از: ب جینموده است؛ که نتا يررساستفاده پرسشنامه دلبستگي بزرگساالن را جهت تعيين دلبستگي ب

وجود  يداريمثبت معن يرابطه نایدانشجو يجانيه ياعتماد و ارتباط( و سازگاري اجتماع يدلبستگي مثبت پدر و مادر )مؤلفه

يمعن يمنف يرابطه يجانيه ياجتماع ي( و سازگاريجانيه یياعتنايب يپدر و مادر )مؤلفه يهاي دلبستگي منفسبک نيدارد، اما ب

و  نفسبا عزتگرایي والدین رابطه ابعاد کمال"با عنوان  يدر پژوهش نيآرم. (1388، ي، همکارانمشاهده شد )واحد يدار

آموز پسر در دوره متوسطه از دانش 120آموز دختر و نفر دانش 120 يمطالعه بر رو کی 1389در سال  "ودکارآمدي فرزندانخ

نشان  جی. نتاافتیدست ریز جیبه نتا فراستگرایي اي با استفاده از پرسشنامه کمالاي چندمرحلهگيري خوشهروش نمونه قیطر

مادر رابطه مثبت و معنادار و با انتقادات مادر و پدر  بينفس در بعد نظم و ترتعزت ريبا متغ نیگرایي والدابعاد کمال نيداد که ب

فرزندان رابطه  ينفس و خودکارآمدبا عزت نیگراي والددار وجود دارد. ابعاد کمالو معني ياز اشتباهات پدر، رابطه منف ينگران

هاي دلبستگي و ادراک رابطه بين سبکبا عنوان  يامطالعه( در 1392)پروانه کریمي (.1390همکاران، ،نيدار دارد )آرممعني يمنف

نتایج پژوهش نشان داد بين سبک دلبستگي اضطرابي، سبک دلبستگي  .آموزان تيزهوشضطراب امتحان در دانشمحبت والدین با ا

ي اما رابطه؛ ي معناداري وجود داردآموزان تيزهوش دختر و پسر، رابطهاجتنابي و ادراک محبت پدر با اضطراب امتحان در دانش

آموزان، معنادار نبود. در حالت کلي نيز نتایج نشان داد که امتحان در دانشسبک دلبستگي ایمن و ادراک محبت مادر با اضطراب 

بيني کنند و سبک دلبستگي درصد تغييرات اضطراب امتحان را پيش 9توانند هاي دلبستگي و ادراک محبت والدین ميسبک

با عنوان  ايمطالعه( در 1391)گلبندي حقيقت امير  .دارند رابيني اضطراب امتحان اضطرابي و ادراک محبت پدر، توان پيش

بررسي رابطه  باهدفاین پژوهش  .در والدین کودکان عادي و تيزهوش پروريفرزند هايسبکبررسي رابطه کيفيت دلبستگي با 

است. جامعه آماري  شده انجامین کودکان عادي و تيزهوش شهرستان رشت در والد پروريفرزند هايسبککيفيت دلبستگي با 

عنوان نمونه و والد به 536که  دهنديمدر این پژوهش را والدین کودکان عادي و تيزهوش شهرستان رشت تشکيل  موردمطالعه

نز پاسخ دلبستگي کولي هايسبکبامریند و  فرزند پروري هايسبک يهاپرسشنامهانتخاب شدند که به  ياخوشهصورت تصادفي به

 آمدهدستهبگرسيون تحليل شدند. نتایج رتحقيق با استفاده از آزمون ضریب همبستگي پيرسون، تحليل واریانس و  يهادادهدهند؛ 

ن عادي اوالدین کودک فرزند پروري هايسبکنشان دادند که ميان کيفيت دلبستگي والدین کودکان عادي و تيزهوش و همچنين 

ني کرد. بيآنها را پيش فرزند پروري هايسبکتوان و تيزهوش رابطه معناداري وجود دارد، همچنين از کيفيت دلبستگي والدین مي

ن شوند، به این معنا که در ابتدا چنياز آن است که در وهله نخست تصور مي تردهيچيپبسيار  يشناختروانارتباط بين متغيرهاي 

توان روابط مي تأملو سبک دلبستگي والدین ندارد، اما با اندکي  فرزند پروريه هوش فرزندان ربطي به بين شيوه ک دیآيمبه نظر 

ره د که بين متغيرها وجود دارد مدلي طراحي و توصيه کرد. يادهيچيپاحتمالي را در نظر گرفت و از ارتباطات بسيار پنهان و 

آموزان با توجه به ميزان تحصيالت دلبستگي مادر با سازگاري دانش هايسبکبطه بررسي را( در پژوهشي با عنوان 1392) کردي

 يهارستانيدبآموزان دختر پایه سوم دلبستگي مادر با سازگاري در دانش هايسبکاین پژوهش، بررسي رابطه  هدف .والدین

مراتبي، هاز رگرسيون سلسل آمدهدستبهبه نتایج  دولتي ناحيه دو شهر کرمان با توجه به ميزان تحصيالت والدین آنان بود. با توجه

با افزایش  کهيطوربهبيني پذیر است؛ دلبستگي تبيين و پيش هايسبکتوان بيان داشت که ابعاد مختلف سازگاري از طریق مي

 ژهیوبهزگاري )ادلبستگي و س هايسبکشود. همچنين، سطح تحصيالت والدین در ارتباط بين دلبستگي ایمن، سازگاري بيشتر مي

شود و با افزایش ميزان تحصيالت، دلبستگي ایمن بيشتر مي کهيطوربهدارد؛  يداريمعنسازگاري اجتماعي و آموزشي( نقش 

 يگرایي مثبت و منفهاي دلبستگي و کمالاي با عنوان رابطه سبکدر مطالعه 2011سال  در 18پيشوا .یابدسازگاري افزایش مي

 نیا جیدلبستگي بزرگساالن انجام داد. نتا اسيگرایي و مقکمال اسيدختر( با استفاده از مق 257پسر و  204نفر ) 461 يکه رو

 منیسبک دلبستگي ا نیدار است. عالوه بر امعني يمثبت و منف کمالهاي دلبستگي و سبک نيبرابطه مطالعه نشان داد که 

و دوسوگرا(  ي)اجتناب منیسبک دلبستگي ناا گرید يارتباط است. از سودر  يگرایي منفو کمال يگرایي مثبت و منفمثبت با کمال

 يادر مطالعه 2009 سال 19لوال (.2011پيشوا و همکاران،) مثبت است. يگرایي منفو با کمال يمنف يگرایي مثبت همبستگبا کمال

                                                           
18-Pishva 
19-Lowell 
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ارشد با استفاده از  يو کارشناس يناسکارش انیدانشجو 97 يگرایي بر روو انواع کمال کيبا عنوان دلبستگي بزرگساالن رمانت

ينيبشيچندگانه نشان داد که نمرات پ ونيرگرس ليوتحلهیتجز جیدلبستگي بزرگساالن انجام داد نتا اسيگرایي و مقکمال اسيمق

 ،ن)لوال و همکارا ستيگرایي باوجدان نکمال اسياست اما در مق يابیگرایي خودارزکمال اسيدر مق يدلبستگي اضطراب شده

2009.) 

 

 شناسی پژوهشروش
اي دلبستگي هسبکتعيين همبستگي بين  درصددميداني انجام شده و  صورتبههمبستگي است که ـ  توصيفي، مطالعهاین 

در دوره  والدین مادر آنهاو آموزان دختر مدارس دولتي قم دانشجامعه آماري بود. با خودپنداره فرزندان  نیگرایي والدو کمال

، انتخاب آموزان دخترانه دوره اول متوسطهاي از دانشگيري تصادفي خوشهنفر به روش نمونه 360است.  اول دولتي ورهمتوسطه د

 اراس گرایي فراست، خودپندارهکمال ور،يهاي دلبستگي هازن و شهاي استاندارد سبکمطالعه با استفاده از پرسشنامه نیاشدند. 

 .باشديم سوت

شده و در مورد : این مقياس با استفاده از مواد آزمون دلبستگي هازن و شيور ساختهالندلبستگی بزرگسا مقياس

است و سه سبک دلبستگي ایمن، اجتنابي و دوسوگرا  يسؤال 15شده است. این پرسشنامه  يابیدانشگاه تهران هنجار انیدانشجو

هاي ایمن، اجتنابي و آلفاي کرونباخ در زیرمقياسسنجد. ضرایب ليکرت )خيلي کم تا خيلي زیاد( مي يادرجه 5را در مقياس 

و براي دانشجویان  85/0، 84/0، 85/0 بيپسر براي کل دانشجویان به ترت 620دختر و  860دوسوگرا در نمونه دانشجویي شامل 

س است. همساني دروني خوب مقيا شانهگزارش شد که ن 86/0، 85/0، 84/0دانشجویان پسر  يو برا 84/0، 83/0، 86/0دختر 

آن در مطالعه  یيو روا 57/0، 61/0، 80/0هاي دلبستگي ایمن، اجتنابي و دوسوگرا به ترتيب ضرایب توافق کندال براي سبک

 .(1389، ي، همکارانمحاسبه شد )خسروشاه يخسروشاه يبهادر

 ،گرایيمالک يمدل چندبعد هیتوسط فراست و همکاران بر پا 1990در سال  :فراست یگرایی چندبعدکمال اسيمق

 شوند.گيري مي= کامالً مخالف( اندازه5= کامالً موافق تا 1) کرتيل فيها با طهیاز گو کیهر  ؛ کهساخته شد. شامل شش مؤلفه است

زیر مقياس نگراني  4شناسایي کرد و نتيجه گرفت که از جمع  FMPSمثبت و منفي را در  یيگراکمال( دو بعد دیگر 2005) رم

(، تمایل به شک و PE(، درک شخص از انتظارات والدین )PC(، درک شخص از انتقادات والدین )CMشتباهات )افراطي درباره ا

( و معيارهاي Oبودن ) افتهیسازمانزیرمقياس گرایش به نظم و  2و از جمع  دیآيممنفي به دست  یيگراکمال(، DAتردید )

کل از مجموع پنج زیر مقياس از شش زیرمقياس  یيگراکمال . نمرهدیآيممثبت به دست  یيگراکمال( PSعملکرد شخصي )

 ژهیوبه یيگراکمال يهااسيمقداراي همبستگي باالیي با سایر  FMPS(. 2005)رم،  دیآيم به دستزیرمقياس نظم  ياستثنابه

(، ضریب آلفاي 1990) و همکاران فراست (،1983)گارنر و همکاران، EDI گرایيکمال(، مقياس 1980برنز ) گرایيکمالمقياس 

، 84/0، انتقاد والدین 84/0، انتظارات والدین 88/0نگراني از اشتباه  هايمقياسو براي خرده  90/0کل را  گرایيکمالکرونباخ براي 

 .اندکردهرا گزارش  93/0 يدهسازمانو  83/0، معيارهاي شخصي 77/0شک و تردید در عمل 

 

 هایافته

 و خودپنداره یدلبستگ گرایی،ی کمالهای توصيفشاخص (1) جدول

 بيشينه کمينه انحراف معيار ميانه ميانگين تعداد عنوان متغير

 90 26 93/10 48 16/48 360 دلبستگي

 190 81 32/17 124 86/124 360 گرایيکمال

 252 127 67/18 178 86/178 360 خودپنداره
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 67/18انحراف معيار در این گروه برابر  و 86/178ين خودپنداره ميانگ( 1) آمده در جدولدستهاي بهبا توجه به داده

باشد و کمترین هاي خودپنداره ميباشد و این نشان از این موضوع دارد که بيشترین پراکندگي نسبت به ميانگين در دادهيم

 است. 93/10و انحراف معيار  16/48پراکندگي مربوط به دلبستگي با ميانگين 

 با خود پنداره نيبشيپزمون همبستگی متغيرهای نتایج آ( 2) جدول

 داريسطح معني خودپنداره متغير

 005/0 14/0 دلبستگي 1

 000/0 32/0 گرایيکمال 2

 02/0 15/0 دلبستگي ایمن 3

 03/0 -20/0 دلبستگي ناایمن 4

 04/0 10/0 گرایي مثبتکمال 5

 01/0 -18/0 گرایي منفيکمال 6

 

دماتي انجام هاي مقو خودپنداره با استفاده از ضریب همبستگي پيرسون بررسي شد. تحليل نيبشيپ ي بين متغيرهايرابطه

 در جدول شدهدادههاي بهنجاري، خطي بودن و همگني پراکنش اطمينان حاصل شود. نتایج نشان از مفروضه يتخطعدمشد تا از 

مثبت  همبستگي نيهمچن ي، دلبستگي با خودپنداره وجود دارد.گرایدهد که همبستگي مثبت و معناداري بين کمالنشان مي (2)

خودپنداره  مثبت و گرایيکمال بين دلبستگي ایمن و خودپنداره و همبستگي منفي بين دلبستگي ناایمن و خودپنداره وجود دارد.

 منفي و خودپنداره همبستگي منفي را نشان داد. گرایيکمالهمبستگي مثبت و 

 بينخطی چندگانه بين متغيرهای پيشون هم( نتایج آزم3جدول )

 واریانس تورم عامل تلورانسضریب  عنوان متغير

 22/1 81/0 نوع دلبستگي )ایمن و ناایمن(

 07/1 92/0 گرایي )مثبت و منفي(نوع کمال

 

 اي استانداردبين شاخص تحمل کمتر از یک و عامل تورم واریانس که نمایانگر خطبراي تمام متغيرهاي پيش کهیيازآنجا

برقرار  چندگانه( به دست آمد، بنابراین مفروضه عدم هم خطي 5)در برخي منابع کمتر از  10ضرایب رگرسيون است کمتر از 

 است.

 نتایج آزمون تحليل رگرسيون چندمتغيره( 4) جدول

 df MS F R 2R P DW مجموع مجذورات مدل متغير وابسته

ره
دا

دپن
خو

 

 84/1 000/0 018/0 13/0 26/3 34/1124 2 69/2248 رگرسيون

      39/344 357 63/122974 باقيمانده

       359 125196/ 331 کل

 

نشان ( 4) از جدول آمدهدستبههاي بيني خودپنداره انجام شد، دادهمتغيره استاندارد جهت پيش تحليل رگرسيون چند

، مدل 05/0تر از يين شده است. با توجّه به سطح معناداري کمبين تبدرصد از خودپنداره توسط متغيرهاي پيش 13دهد که مي

 رگرسيون شده برازش مدل در خطا اجزاي استقالل که 84/1است با  دوربين واتسون برابر آماره آماري معنادار است. مقدار ازنظر

 .گيردمي قرار ديتائ مورد تحقيق این در
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 تعيين سهم خودپنداره فرزندان( 5) جدول

 B مالکمتغير  مدل
انحراف 

 استاندارد
β 

 )ضریب بتا(
t 

سطح 

 معناداري

 ثابت

ره
دا

دپن
خو

 

73/172 21/3  66/53 000/0 

 13/0 48/1 078/0 37/2 52/3 دلبستگي يهاسبک

 04/0 04/2 107/0 88/0 80/1 یيگراکمال

 

 هايعالمت مثبت، ضریب سبک فرزندان با دلبستگي در خودپنداره هايدر تعيين سهم سبک( 5) با توجّه به نتایج جدول

داري این ااما با توجه به سطح معن؛ فرزندان دارد دلبستگي نقش مستقيمي در خودپنداره هايدهد که سبکدلبستگي نشان مي

داره داري با خودپنانشان داد که رابطه مستقيم و معن یيگراکمالهمچنين ضریب و  این رابطه معنادار نيست (05/0 متغير )بيشتر از

 رزندان دارد.ف

 

 گيرینتيجه
 یمنااننتایج نشان داد که بين سبک دلبستگي ایمن والدین و خودپنداره فرزندان همبستگي مثبت و بين سبک دلبستگي 

مثبت والدین با خودپنداره فرزندان همبستگي مثبت و  گرایيکمالوالدین و خودپنداره فرزندان همبستگي منفي وجود دارد و 

مثبت  یيراگو کمالحقيقت مادراني که دلبستگي ایمن  در والدین با خودپنداره فرزندان همبستگي منفي دارد. منفي گرایيکمال

 در ایدب را خودپنداره ایجاد عمده دليل توان گفت:با توجه به نتایج پژوهش حاضر مي دارند فرزندانشان خودپنداره باالتري دارند.

 واکنش و رفتار خودپنداره، آمدن پدید. کرد جستجو نوجواني، و کودکي تيپراهم اندور در خصوصبه اش،جامعه با فرد رابطه

 مذکور نظریه .(1909 ،21)کولي .نامندمي 20«ـشما خود آینه» نظریه را این که است کودک، خصوصبه فرد، به نسبت دیگران

 حقيقاتت از بسياري. بينيممي هاواکنش آن در را خود تصویر کنيم، توجه دیگران هايواکنش به خود، دیدن براي اگر: است معتقد

 حال رد حتي و اندداشته او از دیگران که است تصویري به وابسته خود از فرد هر پنداره و تصویر که هستند مطلب این از حاکي

 گيريشکل منابع از کيوالدین ی .دهد تغيير دارد، خود از او که را تصویري و ارزیابي تواندمي فرد یک از دیگران تصویر هم حاضر

 رزندانشانف والدین با که روابطي از تأثير این گفت بتوان هستند، شاید نوجوانان و کودکان خود، به نسبت ارزش احساس و خودپنداره

 گيري ازالگوبرداري و سرمشق و مشاهده و تقليد طریق از فرزندان که ايمشاهده یادگيري و آنها فرزندپروري هايشيوه و دارند

ثيرگذار أدوره نوجواني عوامل و متغيرهاي مختلف بر تشکيل خودپنداره نوجوانان ت در رسدمي نظر به. گيردمي صورت دارند والدین

کرد. همچنين  ديتأکتوان بر اهميت و جایگاه گروه همساالن زیاد نوجوانان از گروه همساالن مي يریرپذيتأثاست که با توجه به 

دارد و براي داشتن فرزنداني  فرزندان تربيت در گذشته به نسبت تريکمرنگ تأثير يوالدگتيجه گرفت که گونه ناین بتوان شاید

 هاي جمعي را نيز در نظر گرفت.رسانه الزم است نقش سایر متغيرها مانند همساالن، عوامل آموزشي، سالم
  

                                                           
20-Looking glass self 
21-cooley 
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