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ضریب همبستگی پیرسون    کمکها با  داده  را تکمیل کردند.(  1987)

روش  و   شد. زمانهمرگرسیون چندمتغیره به    :ها یافته  تحلیل 

ایمن    دلبستگیمشکالت رفتاری با سبک  نشان داد که    هاتحلیل داده

ناایمن رابطه مثبت    دلبستگیهای  رابطه منفی و معنادار و با سبک
هیجانی با سبک   یتنظیمبد بینهمچنین  .دار وجود داردو معنی

منفی و   دلبستگی رابطه    دلبستگی یهاسبکو با   داریمعنایمن 

رابطه مثبت و معنی تحلیل رگرسیون نیز  . دار مشاهده شدناایمن 

 
Abstract 

Aim: The present study was aimed at 

investigating the relationship between behavioral 

problems and emotional deregulation with 

attachment styles of adolescents in Karaj. 

Methods: The research method was descriptive-

correlational. The statistical population of this 

study was all students studying in the first and 

second secondary school of Karaj, in the 

academic year 1399-1400. The sample size 

according to the plant formula was 282 people 

(95 girls and 187 boys) by cluster sampling 

method. First, among the schools of Karaj, 3 

schools and from each grade one class were 

selected randomly to complete the questionnaire. 

In order to collect data, the students completed 

online Achenbach (2007) Youth Self Report 

(YSR) questionnaires, Gratz and Roemer (2004) 

Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(DERS) Questionnaire, and Hazan and Shaver 

(1987) the Adult Attachment (AAQ) 

Questionnaire. Data were analyzed using 

Pearson correlation coefficient and multivariate 

regression simultaneously. Results: Data 

analysis showed that behavioral problems have a 

negative and significant relationship with secure 

attachment styles and a positive and significant 

relationship with insecure attachment styles. 

Also, a negative and significant relationship was 
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  بینییشپدر   هیجانی  یتنظیمبد  مشکالت رفتاری و که  نشان داد

بر اساس    :گیرییجهنت  سهم بسزایی داشتند.  دلبستگیهای  سبک

برنامههایافته مشاوران  که  است  ضروری  برای  ،  مناسبی  های 

ایمن و جلوگیری از   دلبستگیو آموزش والدین ایجاد   ی سازآگاه

 ناایمن طراحی کنند.  دلبستگیگیری ابعاد  شکل

، سبک های دلبستگی،  بد تنظیمی هیجانی  :های کلیدیاژهو

نوجوانی.مشکالت رفتاری  ، 
 

observed between emotional dysregulation and 

secure attachment styles and a positive and 

significant relationship with insecure attachment 

styles. Regression analysis also showed that 

behavioral problems and emotional 

dysregulation contributed significantly to the 

prediction of attachment styles.  

Conclusion: Considering the relationship 

between attachment styles and behavioral 

problems, it is necessary that counselors design 

appropriate programs to both inform and educate 

parents to create secure attachment and prevent 

the formation of insecure attachment 

dimensions.  

Keywords: Adolescence, attachment styles, 
behavioral problems, emotional 
dysregulation. 
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 مقدمه

  (. 1379)محمدی،    یابدگرفته و ثبات میتدریج شکلبهمراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد   ترینمهماز یکی   1 نینوجوا
کودکیناسازگاریاغلب  بههای رفتاری پس از دوران  به دور  نوجوانی،ویژه ،    هدایت  ی وحساس کودک  هناشی از کمبود توجه 

به غفلتاست. این   کودک روند رشد و تکاملنادرست  در  منجر  بروز انحرافات گوناگون در ابعاد   مشکالتی  با محیط و  انطباق 

)ملکشاهی و فرهادینوجوان می زندگی  مختلف در معرض    ،پذیرهای سنی آسیبیکی از گروه  عنوانبه(. نوجوانان  1387،  شود 

مشکالت روان دارندانواع  عوامل آسیبشناختی قرار  این سنین،  به فرآیند فعال رشد و مقتضیات خاص    سو، ازیکپذیری در 
نوجوانان توسط  به   دیگر  سوی  از  مراحل آن و )ساجدی، ضرابیان و نسبت داده می ساالنبزرگکنترل شرایط محیطی  شوند 

  کنندبینی میبروز مشکالت بعدی را نیز پیش  بلکه،  مهم هستند  خودخودیبهنه تنها   نوجوان(. وجود مشکالت در 1396صادقی،  

  2(. مشکالت رفتاری2015د )ساراسون و ساراسون،  ندهیش میبرابر افزا 6تا    2را تقریباً   سالیبزرگاحتمال ابتال به اختالالت  و
برهه  ،روانی نوجوانهای  آسیب  نواعبیشترین ابه عنوان و هیجانی  نوجوانان و در  برخی از  ای از زمان  در جریان رشد و تکامل 

)مسکینیایجاد می نوجوان با هنجارهای فرهنگی، سنی و قومی و های هیجانی  در آن پاسخکه  (  1398جانکبری،   شود  رفتاری 

بر عملکرد تحصیلی ایگونهبه ،داشته باشدن  تناسب رفتار در کالس و ، سازگاری فردی، روابط اجتماعی، مراقبت از خودکه   ،
 (.1398،  زادهخانسازگاری در محیط کار نیز تأثیر منفی بگذارد )

که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی    هستند  ، مزمن و انحرافییمشکالت رفتاری؛ رفتارهای گوناگون افراط

تاکنون    (.1397است )امیرخانی و تیموری،   کنندهمشاهدهها دور از انتظار و بروز آن  بوده 4گیرانهو گوشه 3گونهتا اعمال افسرده

پژوهشگران مشکالت رفتاری را به  های مختلفی برای مشکالت رفتاری صورت گرفته استبندیطبقه برخی از  بزرگ   دسته دو، 

 
1 adolescence 
2 behavior problems 
3 depressive 
4 withdrawal 
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  سازی  برونی  اختالالت(.  0520  ،دیار)  اندتقسیم کرده 6شده  سازیبرونیو مشکالت رفتاری   5شده سازیدرونیمشکالت رفتاری 

  نداشته  را بالینی  تشخیص  معیارهای  اگر حتی  که  هستند نوجوانان  رفتاری  مشکالت  از  طیفی  اعالی  حد  در  سازی  درونی  و

مشکالت    (.2021)رابینسون و همکاران،   هستند  همراه  نیز بزرگسالی در روانی  و جسمی  سالمت  نامطلوب پیامدهای با  باشند،

  شدهکنترل  ازحدبیشبا رفتارهای   هاآنشوند و عالئم اصلی  مشکالتی هستند که معطوف به درون تلقی می شده، سازی درونی
هستند  با تعارض  ودارند   سروکارکه با دنیای درونی فرد    ابمانند افسردگی و اضطر ،رابطه دارند های روانی و هیجانی همراه 

دارند   گیریجهت  و دنیای بیرونی دیگران  سویبهرفتارهایی است که اغلب  بردارنده  سازی در( و مشکالت برونی1399کاکاوند،  )

  .( 2017،  بارکلیشکنی و رفتارهای پرخاشگرانه )مش و مانند رفتارهای قانون  ،دنکنظهور پیدا می  و در برقراری ارتباط با دیگران
  هیجانی  تنظیم  (.2015های عاطفی و رفتاری در طی نوجوانی است )کل و تنیس، تنظیم هیجانی مبنای مهمی در ظهور اختالل

 شادی،  تجربه  نیز و  زااسترس  تجارب  با افراد  مقابله  هایشیوه  در و است  انسان  عملکرد  های  جنبه همه  برای محوری  فرآیند  یک

  ایجاد  به منجر  که  حاضر نیازهای و شرایط  تغییر  به  نسبت تا کندمی  کمک  نوجوانان  به  هیجان تنظیم.  کندمی ایفا اساسی نقش

ساندور و کاپو،  )  دارد  باالیی  همبستگی روان  سالمت  با  پذیریانعطاف این.  دهند  پاسخ  پذیریانعطاف  با شود،می  جدید  هیجانات
2013). 

 متنظیآور نیست که آشفتگی در شگفت دهد،تنظیم هیجان بخش مهمی از زندگی هر فرد را به خود اختصاص می  کهآنجایی از

)آمستادر،میهیجان  به اندوهگینی و حتی آسیب روانی شود  به تنظیم  (. دشواری2016  تواند منجر  ها با  هیجانهای مربوط 
روانی مرزی  نظیر  اختالالت  شخصیت  اساسی7اختالل  افسردگی  اختالل  اختالل  8،  فراگیر9دوقطبی،  اضطراب  اختالل   ،10  ،

نقش تنظیم هیجان در مشکالت رفتاری و توانمندی  .مرتبط است، مشکالت رفتاری 11اختالالت خوردن یادگیری و امروزه  های 

نوجوان نیز دانش  عملکرد  (.  2014)چانگ، استوارت و دوئگه،   است  تأییدشدهآموزان 

که سبک  بررسی است  آن  از  حاکی  پیش  بستگیدلها  )ردهتوان  دارد  را  هیجانی  تنظیم  مشایخبینی    (.1399،  تاجریو    ، 
  سالیبزرگدر کنترل هیجانات فرد در دوران نوجوانی و    کنندهتعیین یپیوند عاطفی بین کودک و مادر است که نقش  12بستگیدل

)بالبی،   ظرفیت بیشتر برای مدیریت و   کهطوریبهو تنظیم هیجان پیوندی ناگشودنی با یکدیگر دارند،   دلبستگی(.  1969دارد 

به همتایان خود و  تری نسبتشایسته ایمن، رفتار بستگیدلشوند کودکان با  ها یکی از دالیلی است که باعث میتنظیم هیجان
باشند. پژوهش داشته  برونی و درونی کمتری  نشان دادهمشکالت رفتاری    بستگیدلبا سبک   بزرگساالناند که نوجوانان و  ها 

پایین عواطف منفی را تجربه میایمن، سطوح  با افرادی که هنگام درماندگی هیجانی، برای تری از  کنند و روابط مستحکمی را 

با سبک  سازندبرقرار می، کنندمراجعه میدریافت حمایت  پایینناایمن، در مقایسه با ایمن دلبستگی. افراد  تری از ها، سطوح 

ناتوانی نشان میعواطف مثبت را تجربه می دهند )هسه  کنند و در مدیریت استرس، اضطراب، افسردگی و سایر عواطف منفی، 
دی اوانزاتو، جورمن، سیمر ) ناایمن با مشکالت رفتاری رابطه وجود دارد  گیدلبستین سبک  ب  ها،بر طبق یافته(.  2011و فلوید،  

گاتلی نمونه، .(2013،  و  مستبدانه  گیرانهسهل  فرزندپروری  هایشیوه  برای  کمال  دلبستگیسبک    ،و  گرایی منفی ناایمن و 

با سبک  بینی کنند.مشکالت رفتاری را پیش  توانندمی همبستگی منفی  ایمن و   دلبستگیهمچنین اختالالت رفتاری دارای 
  دلبستگیهای  افراد با سبک  .(1396  ،زاددوز و فرخترکش  ؛1399رده و مشایخ،  )هستند  اضطرابی    دوسوگرا/ دلبستگیسبک 

 
5 internalizing problems 
6 externalizing problems 
7. Borderline personality disorder 
8. Major depressive disorder 
9. Bipolar disorder 
10. Pervasive anxiety disorder 
11. Eating disorders 
12 attachment 
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 دهدرا در دستور کار قرار دهند که خطر افسردگی را افزایش می نامؤثرناایمن ممکن است، استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان  

برونی ،ایمن به والدین  دلبستگی  .(2013 ،و میراندا کاالگر،  )ماراگانسکا سازی شده مانند سرقت، استفاده از با مشکالت رفتاری 

سازی شده مانند اضطراب و خلق  طر و همچنین مشکالت رفتاری درونیتار پرخاشگرانه و رفتار پرخمواد مخدر و بزهکاری، رف

نشان  نیز  (  2016رافاییلی )  و الیبل، کارلو  (.2012نوتاری،    و  )تامبلی، القی، ادوریسبو  رابطه منفی دارد  ،افسرده پژوهشی  در 
است.   دلبستگیدادند  پایین رفتار پرخاشگرانه نوجوانان در ارتباط  باالی همدلی و سطوح  ایمن به والدین و دوستان با سطوح 

پژوهش میمرور  مطرح  این فرض را  بین سبکها،  رابطه  هیجان در  تنظیم  دشواری  است  و   دلبستگیهای  کنند که ممکن 

دهد که افراد چگونه هیجان را تجربه،  ای توضیح میویژه  طوربه  13ای داشته باشد. تنظیم هیجانیمشکالت رفتاری نقش واسطه
میدهی میتعدیل و سازمان افراد از   فرآیندهایی است که شاملو    گذاردکنند و چگونه چنین مدیریتی بر رفتار انسان تأثیر 

باشند و چه وقت آنمی  طریق آن بر اینکه چه هیجانی داشته  هیجان    ،ها را تجربه و ابراز کنندتوانند  بگذارند. تنظیم  تأثیر 

توانایی تنظیم هیجانی    .(2004، واتسون و گلدمن ،الیوت) دهدش میافزایرا های درمانده کننده تحمل وضعیت توان  ،باقیط ان

به این صورت می باالیی هستند  کیفیت  بین فردی الزم است. هیجانات دارای  برای رشد سالم روابط  باعث واکنش افراد  تواند 
. اگر متناسب با موقعیت و شرایط باشند باعث واکنش  (2017 ،شیوتا، کامپوز، کلنتر و هرتنسیتین)  مثبت یا منفی در افراد شوند

باعث واکنش منفی می بنابراین زمانی که هیجانات شدید یا طوالنی میمثبت و در غیر این صورت  یا با شرایط شوند،  شوند و 

 (.2010ها الزم است )گروس،  تنظیم کردن آنسازگار نیستند آن زمان نیاز به  
 اختالالت از بسیاری با و(    2004 بورگارد،) است نوجوانان و کودکان  بین  در کژکاری  اساسی  علل از یکی  هیجانی  تنظیم عدم

  پیشگیری  در  هیجانات،  مدیریت که  اند  داده  نشان ها  پژوهش(.  2007 مید، و کاپ  گتزک  باچین،)  دارد  ارتباط شناختی روان

  مهارت  (.2008  کوهن، و اسمیت  دنیس،  کول،) کندمی ایفا مهمی نقش  نوجوانی دوران در رفتاری و  هیجانی اختالالت ظهور از

 اجتماعی،  کارآمدی  شایستگی، احساس شخصی،  رضایت  شناختی، روان سازگاری برای نوجوانی دوران  در  ویژهبه هیجان تنظیم
  یامدهای بسیاری از مشکالت نوجوانی پی.  (  2011  مارکویین،)  است الزم  روانی و جسمی  سالمت  کلی  طور  به  و  تحصیلی، موفقیت

های کودکی و نوجوانی دارد به همین دلیل شناخت  ریشه در شرایط و تجربه  سالیبزرگبرای وی و جامعه دارد و اغلب اختالالت 

این دوران می دلبستگیهای  بهتر سبک در  تواند  در  باشد.عامل مؤثری  مشکالت  حاضر  پژوهش   هدفبنابراین  پیشگیری از 
 است.نوجوانان    دلبستگیهای هیجانی با سبک بدتنظیمیبین مشکالت رفتاری و  بررسی رابطه

 

 روش

بود. جامعه آماری این پژوهش  نوع همبستگی  اول و پسر مقطع متوسطه  دختر و آموزان کلیه دانشطرح پژوهش، توصیفی از 

گیری  با استفاده از روش نمونه  پسر(  187دختر و    95) هااز آننفر    282  که  ودندب1399-1400در سال تحصیلی   شهر کرج دوم
مقطع دخترانه و پسرانه مدارس    از بینبه این ترتیب که    انتخاب شدند، برای شرکت در پژوهش  یاچندمرحلهای  تصادفی خوشه

  حضرت پسرانه مدرسه  و 4 ناحیه  ولیعصر حضرت پسرانه )مدرسه مدرسه  سه  شهر کرج، وپرورشموزشآ  دوماول و متوسطه  

-آموزان آن کالس به پرسشنامهکالس انتخاب شد و دانش  ک، یهیو از هر پا  (3  ناحیه  چیقلم  دخترانه  مدرسه و  3  ناحیه  ابوالفضل
  mمحاسبه شد )   ( N>50+8m)ازآنجاکه نوع تحقیق همبستگی است، حداقل حجم نمونه بر اساس فرمول پلت  ند.  ا پاسخ داده

فرد در مقطع متوسطه اول شاغل  ن  103در مقطع متوسطه دوم و   کنندگاننفر از شرکت  179  حجم نمونه(. Nتعداد متغیرها و 

بود. در   18-15  سنی  پژوهش دامنه این  به  ورود  هایمالکبه تحصیل بودند.  دوم  سال و تحصیل در مقطع متوسطه اول و 

 دشواری  مقیاس  ،(2007) اخنباخ نوجوانان رفتاری ههذاری شده به صورت آنالین، شامل سیاهای بارگنهایت، لینک پرسشنامه

 
13 emotion regulation 
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کنندگان قرار در اختیار شرکت(  1987) شیور  و هازان دلبستگی هایسبک پرسشنامه  و(  2004) رومر  و گرتز -هیجان  تنظیم

  بودن محرمانه:  شد  انجام پژوهشگر  توسط زیر  اقدامات  اخالقی  مالحظات  رعایت جهت  .آوری شدندداده شد و اطالعات جمع  

  اعتبار  و صحت  رعایت،  پژوهش نتایج  از شخصی  استفاده عدم، والدین آنها رضایترسانی و کسب   اطالع ،کنندگانشرکت نام

   .آنها  عرضه و  گزارش  نحوه و شده گردآوری  هایداده

 

 ابزار پژوهش
است. فرم مشکالت رفتاری نوجوانان یک مقیاس   شدهساختهاین مقیاس توسط اخنباخ   :14سیاهه رفتاری نوجوانان اخنباخ -1

شکایت  8  وسال است   18تا    11برای سنین    خودسنجی های جسمانی، مشکالت عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، 

اعد  کند. دو عامل نادیده گرفتن قواجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می

سیاهه رفتاری نوجوانان   سؤاالتپاسخ به  دهند.و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکالت برون سازی شده را تشکیل می

بدین ترتیب که نمرهاست 2تا   0از    ایدرجه 3لیکرت  طیف صورتبه اخنباخ نوجوان وجود  «0».  مواردی که هرگز در رفتار 
یا    «2»شود و نمره حاالت و رفتارهایی که گاهی اوقات در نوجوانان مشاهده می  «1»ندارد؛ نمره  نیز مواردی که بیشتر مواقع 

  0/ 97نباخ وبا استفاده از آلفای کر نباخخسیاهه رفتاری نوجوان ا هایضرایب کلی اعتبار فرم همیشه در رفتار کودک وجود دارد.

  CSI-4با استفاده از همبستگی با مقیاس کیروایی مال ،است. روایی محتوایی شدهگزارش  94/0  بازآزماییو با استفاده از اعتبار  
   (.1385؛ مینایی،  2007و رسکورال،  اخنباخاست ) شدهگزارشها مطلوب روایی سازه این فرم و
)گویه  36یک ابزار   :هیجان تنظیم دشواری مقیاس –15مقیاس دشواری تنظیم هیجان   -2 در سال  (  2004ای است 

نارسایی تنظیم هیجانی فرد را در   شدهساختهتوسط گرتز و رومر  در شش زمینه    5تا   1از    ایدرجهپنج مقیاساست، که سطوح 
در مهار رفتارهای تکانشی مواقع  درماندگی، دشواری  در انجام رفتارهای هدفمند مواقع  دشواری  عدم پذیرش هیجان منفی، 

  سنجد.تنظیم هیجان، فقدان آگاهی هیجانی، و فقدان شفافیت هیجانی می اثربخشدرماندگی، دستیابی محدود به راهبردهای  

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر  سنجیروان  هایویژگیدر بررسی  و   87/0،  91/0پرسشنامه اعتبار آزمون را 
 (.  2004رتز و رومر،  گبه دست آوردند )  93/0

با توجه   شدهساخته(  1987ن و شیور )ااین پرسشنامه توسط هاز:  16پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور است. افراد 

پرسشنامه مربوط به   5است که  سؤال 15. دارای  دهندیمجواب   سؤاالتبه  ،به طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ماده 

پنج ماده مربوط به سبک   دلبستگیسبک  به سبک   منیناا دلبستگیایمن،  هازان  .استدوسوگرا  دلبستگیو پنج ماده مربوط 

آوردند. ضرایب آلفای   دست  به  87/0و پایایی با آلفای کرونباخ را    81/0( پایایی باز آزمایی کل این پرسشنامه را  1987و شیور )

برای کل   یهاپرسشکرونباخ   است.    85/0و   84/0،  85/0به ترتیب    هانمونهمربوط به بخش ایمن اجتنابی و دوسوگرا 

 

پژوهش  شیوه اجرای 

پژوهش با کسب مجوز از دانشگاه و هماهنگی انتخاب نمونه به    های الزم با مدارس برای انتخاب نمونه اقدام شد.جهت اجرای 

آنالین    صورتبه  الپرس  سامانهکه در  ها  سشنامهلینک پرکنندگان  شرکت  ای انجام شد. پس از انتخابای چندمرحلهشیوه خوشه

به پرسشنامهبا کمک مدیر و مسئوالن مدارس در شبکه شاد بارگذاری شد و دانش  ،قرار داده شده بود .  ها پاسخ دادند آموزان 

 
14 Behavioral list of Akhenbach adolescents 
15 Emotion Difficulty Scale  
16 Hazan and Shiver attachment style questionnaire 
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شرکت های حاصل  داده قرار داده شد. هاآنخصوصی در اختیار    صورتبهکننده، نتایج  پس از اتمام کار، در صورت تمایل افراد 

مورد   چندمتغیرهآماری همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون   هایو روش  22نسخه    spssافزار  ها با استفاده از نرماز پرسشنامه

 قرار گرفتند.  وتحلیلتجزیه

 

 هایافته

مشکالت رفتاری،   برحسبهای آماری  شد. شاخصسطح توصیفی و استنباطی استفاده های آماری در دو  در این پژوهش، از روش

 است. شدهارائه،  1در جدول شماره   کنندگانبه تفکیک در مورد شرکت دلبستگیهای تنظیمی هیجانی، سبکبد

 (=282N)متغیرهای پژوهش های توصیفی . شاخص1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین هااسیمق ریز عامل کلی

رفتاری  مشکالت

 درونی سازی شده

 98204/3 4007/28 مشکالت اجتماعی

 74372/1 0461/6 مشکالت تفکر

 42197/3 4894/23 مشکالت توجه

 07883/7 9362/57 کل

رفتاری  مشکالت

 سازی شدهبیرونی

 38585/3 6986/138 شکنیقانونرفتار 

 17681/6 7021/47 رفتار پرخاشگری

 97282/8 4007/186 کل

 تنظیمیبد

 هیجانی

 70210/5 9043/23 هیجانی هایپاسخ  پذیرش  عدم

 19792/5 2908/17 هدفمند رفتار انجام در  دشواری

 91432/5 8227/22 تکانه  کنترل در  دشواری

 32734/4 0603/22 هیجانی  تنظیم  راهبردهای  به محدود دسترسی

 38294/6 5035/62 هیجانی آگاهی فقدان

 63908/2 0567/24 هیجانی  وضوح  عدم

 53057/22 6383/172 کل

 هایسبک

 دلبستگی

 35644/3 8085/16 اجتنابی

 42389/4 8723/13 ایمن

 12593/3 6950/15 دوسوگرا

 

 .دارد وجود رابطه  نوجوانان ایمن  دلبستگی سبک  با  هیجان بدتنظیمی و  رفتاری مشکالت  بین  :1فرضیه 

 نوجوانان ایمن دلبستگی  سبک با هیجان تنظیمی  بد و رفتاری مشکالت بین همبستگی  ماتریس. 2 جدول

 4 ۳ 2 1 متغیر

    1 مشکالت رفتاری درونی سازی شده

   1 **763/0 مشکالت رفتاری بیرونی سازی شده 
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 4 ۳ 2 1 متغیر

  1 **602/0 **591/0 بد تنظیمی هیجانی

 1 **476/0- **373/0- **476/0- ایمن دلبستگیسبک 

01/0P<       05/0P< 

 
بیرونیدرونی  رفتاری  نمره مشکالتبین   رابطهدهد که نشان می 2نتایج جدول  شده و  دلبستگی    سازی شده با سبکسازی 

با مقدار   نوجوانان ایمن ) منفی و معنادار  r=   -373/0و r =  -476/0به ترتیب  دهد (. همچنین، نتایج نشان میp  ≤05/0است 

. به  ( p  ≤05/0)  و معنادار است  نیز منفی r =  -476/0  ایمن با مقدار دلبستگیبا سبک  هیجان یمیبدتنظ بین نمره    رابطهکه 

نمرات مشکالت   نوجوانان ایمندلبستگی  باالتر باشد، از میزان سبک هیجان بدتنظیمی  و  رفتاری  این معنی که هرچه میزان 
بالعکس. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میکاسته می و میشود و   بدتنظیمی و  رفتاری  مشکالت بین ادعا نمود کهتوان  گردد 

بررسی  دارد  وجود  رابطه  نوجوانان  ایمندلبستگی    سبک  با  هیجان درونی  برای  چندگانه بین مشکالت  شده و رابطه  سازی 

استفاده  زمانهماز تحلیل رگرسیون چندگانه به روش  ایمن    دلبستگیهیجانی با سبک   یمیتنظ بدسازی شده و  مشکالت بیرونی
 آمده است.  4و   3های لیل آماری این فرضیه در جدولنتایج تح  شد.

 ایمن دلبستگی سبک  بینی پیش در ونیرگرس مدل در واردشده یرهایمتغضریب همبستگی و ضریب تبیین  .۳جدول 

 معناداریسطح  F (R2) نییتعضریب  ضریب همبستگی مدل 

1 537/0a 288/0 485/37 000/0a 

a  هیجانی   تنظیمی  بد و  شده  سازی  بیرونی مشکالت و شده سازی درونی مشکالت  ها: )ثابت(،بینی کنندهپیش 

 884/1  آماره دوربین واتسون: ایمن  دلبستگیمتغیر وابسته: سبک 

 

که در مدل رگرسیون پیشنشان می  3نتایج جدول   مشکالت  دلبستگیبینی سبک دهد  از روی   و  شده  سازیدرونی  ایمن 
  ، مشکالتگریدعبارتبهاست.    آمدهدستبه  288/0( برابر با  2Rضریب تعیین )  هیجانی بدتنظیمی و شده  سازیبیرونی مشکالت

ایمن را  دلبستگیدرصد واریانس سبک  8/28  همیرو هیجانی  یمیتنظ بد  و شده سازیبیرونی  مشکالت و  شده  سازیدرونی

بنابراین،  ؛  (p<05/0برای تحلیل رگرسیون معنادار هستند )  شدهمحاسبه Fدهد، مقدار نشان می  3کند. نتایج جدول  تبیین می

 .آماری معنادار است ازلحاظ  شدهانجاممعادله رگرسیون 

 ایمن دلبستگی سبک  بینی پیش در واردشده یرهایمتغ ونیرگرس بیضرا. 4جدول 

 متغیر مدل 
 استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده

 tارزش 
سطح 

 Beta انحراف استاندارد B داریمعنی

1 

 000/0 406/5  404/5 215/29 ثابت

 000/0 406/4- 357/0- 51/0 223/0- درونی سازی شده مشکالت رفتاری

 263/0 122/1 92/0 40/0 45/0 بیرونی سازی شدهمشکالت رفتاری 

 000/0 886/4- 320/0- 13/0 63/0- تنظیمی هیجانیبد

 ایمن  دلبستگیوابسته: سبک متغیر 
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برابر  شده   سازیدرونی رفتاری  مشکالت ( برای مؤلفهB. ضریب رگرسیون )شدهدادهرا نشان    4جدول   زمانهمضرایب رگرسیون  

با   بدتنظیمی، برای  -223/0با  برابر   -063/0هیجانی برابر  »ثابت« رگرسیون  همچنین    6در جدول   است.  215/29و مقدار 

 آماری معنادار هستند.   ازلحاظدهند که این ضرایب  که نشان می هستند  5/0از   کمتر  ،ادشدهیمتغیر  و سطح معناداری  t ریمقاد

. این نتیجه نشان  است  شده سازی درونی رفتاری متغیر مشکالتاست که مربوط به    β=  -375/0ضریب بتا برابر با   ینتربزرگ 
  مشکالت»بُعد    دیگریعبارتبهایمن دارد.   دلبستگیسهم بیشتری در تبیین سبک   شده  سازیدرونی رفتاری  مشکالتدهد که  می

نمونه   ایمن دلبستگیبینی سبک تری در پیشکننده قویبینیشی« پشده  سازی درونی رفتاری . همچنین بر اساس استافراد 

نیز به میزان   یمیتنظ بد آمدهدستبهنتایج  تبیین واریانس متغیر سبک    -320/0هیجانی  نقش معناداری  دلبستگیدر  ایمن 
 ایمن ندارد.  دلبستگیشده، نقش معناداری در تبیین واریانس سبک  سازیبیرونی رفتاری متغیر مشکالت دارد.

 .دارد وجود رابطه  نوجوانان اجتنابی  منیناا  دلبستگی سبک  با هیجان بدتنظیمی و رفتاری مشکالت  بین :2فرضیه 

بیرونی سازی شده با سبک   رفتاری نمره مشکالتبین   رابطهدهد که نشان می 5نتایج جدول    دلبستگیدرونی سازی شده و 

با مقدار  نوجوانان  ناایمن اجتنابی ) مثبت و معنادار r=    374/0  و r =  433/0به ترتیب  (. همچنین، نتایج نشان  p  ≤05/0است 

و معنادار است.   مثبت زین  r =  340/0  ناایمن اجتنابی با مقدار  دلبستگیبا سبک  هیجان یمیتنظ بدبین نمره  رابطهدهد که می

  ناایمن اجتنابی  دلبستگیباالتر باشد، بر میزان سبک    هیجان یمیتنظ بد و  رفتاری به این معنی که هرچه میزان نمرات مشکالت
بالعکس  شودیمافزوده   نوجوانان پژوهش تأیید  ؛ و  نمود که  توانیمو    گرددیمبنابراین فرضیه   و  رفتاری  مشکالت  بین  ادعا 

 .دارد  وجود رابطه  نوجوانان  اجتنابی  منیناا دلبستگیسبک   با  هیجان یمیتنظ بد

 نوجوانان اجتنابی  منیناا دلبستگی سبک  با هیجان بدتنظیمی  و رفتاری مشکالت بین همبستگی  ماتریس. 5جدول 

 4 ۳ 2 1 متغیر

    1 مشکالت رفتاری درونی سازی شده

   1 **763/0 مشکالت رفتاری بیرونی سازی شده 

  1 **602/0 **591/0 بد تنظیمی هیجانی

 1 **340/0 **374/0 **433/0 اجتنابی ناایمن دلبستگیسبک 

01/0 P<  05/0P< 

 

  دلبستگیتنظیمی هیجانی با سبک  سازی شده و بدمشکالت بیرونیسازی شده و  برای بررسی رابطه چندگانه بین مشکالت درونی

  6و   5های  نتایج تحلیل آماری این فرضیه در جدول  استفاده شد. زمانهماز تحلیل رگرسیون چندگانه به روش اجتنابی   منیناا
 آمده است.

  ونیرگرس مدل در واردشده یرهایمتغضریب همبستگی و ضریب تبیین . 6جدول 

 اجتنابی  منیناا دلبستگی سبک  بینی پیش در

 سطح معناداری F (R2) نییتعضریب  ضریب همبستگی مدل 

1 447/0a 200/0 136/23 000/0a 

a  هیجانی  بدتنظیمی و  شده  سازی  بیرونی مشکالت و شده سازی درونی مشکالت  ها: )ثابت(،بینی کنندهپیش 

 847/1  آماره دوربین واتسون: اجتنابی  منیناا  دلبستگیمتغیر وابسته: سبک 
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 سازیدرونی  از روی مشکالت اجتنابی منیناا دلبستگیبینی سبک  دهد که در مدل رگرسیون پیشنشان می 6نتایج جدول  

،  گر یدعبارتبهاست.   آمدهدستبه  200/0( برابر با  2Rضریب تعیین )  هیجانی  یمیتنظ بد و شده  سازی  بیرونی  مشکالت و شده

  دلبستگیدرصد واریانس سبک  20  همی  رو هیجانی  یمیتنظ بد و  شده سازیبیرونی  مشکالت  و  شده  سازیدرونی  مشکالت

برای تحلیل رگرسیون معنادار هستند   شدهمحاسبه  Fدهد، مقدار  نشان می  6کند. نتایج جدول اجتنابی را تبیین می منیناا

(05/0>p)  آماری معنادار است لحاظ  از  شدهانجامبنابراین، معادله رگرسیون  ؛. 

 اجتنابی  منیناا دلبستگی سبک  بینی پیش در واردشده یرهایمتغ ونیرگرس بیضرا. 7جدول 

 متغیر مدل 
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 
 tارزش  استانداردشده

سطح 
 داریمعنی

B انحراف استاندارد Beta 

1 

 856/0 181/0  347/4 0/ 788 ثابت

 000/0 701/3 318/0 41/0 0/ 151 درونی سازی شده رفتاری تمشکال

 473/0 719/0 62/0 32/0 23/0 مشکالت رفتاری بیرونی سازی شده

 100/0 65/1 115/0 10/0 17/0 تنظیمی هیجانیبد

 اجتنابی  منیناا  دلبستگیوابسته: سبک متغیر 

 

نشان    7جدول   زمانهمضرایب رگرسیون   )شدهدادهرا  با  شده   سازیدرونی  مشکالت  ( برای مؤلفهB. ضریب رگرسیون  برابر 
، کمتر از ادشدهیمتغیر    و سطح معناداری t ریمقادهمچنین  7در جدول  است.  788/0و مقدار »ثابت« رگرسیون برابر   151/0

 آماری معنادار هستند.  ازلحاظدهند که این ضرایب که نشان می هستند  5/0

به  β=  318/0ضریب بتا برابر با   ینتربزرگ  نتیجه  می شده  سازی  درونی  رفتاری  متغیر مشکالتاست که مربوط  باشد. این 
بیشتری در تبیین سبک   شده  سازی درونی مشکالتدهد که نشان می بُعد    دیگریعبارتبهناایمن اجتنابی دارد.   دلبستگیسهم 

نمونه  اجتنابی یمنناا دلبستگیبینی سبک تری در پیشکننده قویبینیپیش  شده سازی  درونی رفتاری  مشکالت .  است افراد 

واریانس سبک    یمیتنظ بدشده و    سازیبیرونی  متغیر مشکالت نقش معناداری در تبیین  اجتنابی    یمنناا دلبستگیهیجانی، 

 ندارد.
 

 .دارد وجود رابطه  نوجوانان  ناایمن دوسوگرا دلبستگی  سبک  با هیجان یمیتنظ بد و رفتاری مشکالت بین:  ۳فرضیه

شده و  درونی  رفتاری  نمره مشکالتبین   رابطهدهد که نشان می 8جدول نتایج    دلبستگیسازی شده با سبک  بیرونیسازی 

(. همچنین، نتایج نشان  p  ≤05/0است ) مثبت و معنادار r=   384/0 و r =  333/0به ترتیب با مقدار   نوجوانان  ناایمن دوسوگرا
و معنادار است.   نیز مثبت  r =  198/0  با مقدار ناایمن دوسوگرا  دلبستگیبا سبک   هیجان یمیتنظ بدبین نمره  رابطهدهد که  می

 ناایمن دوسوگرا  دلبستگیباالتر باشد، بر میزان سبک    هیجان یمیتنظ بد  و رفتاری  به این معنی که هرچه میزان نمرات مشکالت

می نوجوانان بالعکسافزوده  و  پژوهش تأیید  ؛ شود  نمود که  توانیمو    گرددیمبنابراین فرضیه   و  رفتاری  مشکالت  بین  ادعا 

 .دارد وجود  رابطه  نوجوانان دوسوگرا  منیناا دلبستگیسبک   با  هیجان یمیتنظ بد
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 نوجوانان دوسوگرا منیناا دلبستگی سبک  با هیجان تنظیمی  بد و رفتاری مشکالت بین همبستگی  ماتریس. 8جدول 

 4 ۳ 2 1 متغیر

    1 مشکالت رفتاری درونی سازی شده

   1 **763/0 مشکالت رفتاری بیرونی سازی شده 

  1 **602/0 **591/0 تنظیمی هیجانیبد

 1 **198/0 **384/0 **333/0 دوسوگرا  ناایمن  دلبستگیسبک 

01/0P<       05/0P< 
 

  دلبستگیهیجانی با سبک    یمیتنظ بدسازی شده و  سازی شده و مشکالت بیرونیرابطه چندگانه بین مشکالت درونی  برای بررسی

و   9های نتایج تحلیل آماری این فرضیه در جدول استفاده شد. زمانهماز تحلیل رگرسیون چندگانه به روش دوسوگرا    منیناا
 آمده است.  10

  ونیرگرس مدل در واردشده یرهایمتغضریب همبستگی و ضریب تبیین . 9جدول 

 ناایمن دوسوگرا دلبستگی سبک  بینی پیش در

 معناداریسطح  F (R2) نییتعضریب   ضریب همبستگی مدل

1 394/0a 155/0 017/17 000/0a 

a  هیجانی   تنظیمی  بد و  شده  سازی  بیرونی مشکالت و شده سازی درونی مشکالت  ها: )ثابت(،بینی کنندهپیش 

 892/1  آماره دوربین واتسون:  دوسوگرا  منیناا  دلبستگیمتغیر وابسته: سبک 

 
 سازیدرونی از روی مشکالت  دوسوگرا منیناا دلبستگیبینی سبک دهد که در مدل رگرسیون پیشنشان می 9نتایج جدول 

،  گر یدعبارتبهاست.   آمدهدستبه  155/0( برابر با 2Rضریب تعیین ) هیجانی بدتنظیمی  و شده سازیبیرونی  مشکالت  و شده

  دلبستگیدرصد واریانس سبک   5/15  همیرو  هیجانی  بدتنظیمی و شده سازیبیرونی  مشکالت  و شده سازیدرونی  مشکالت

برای تحلیل رگرسیون معنادار هستند    شدهمحاسبه  Fدهد، مقدار  نشان می  9کند. نتایج جدول دوسوگرا را تبیین می منیناا

(05/0>p)  آماری معنادار است لحاظ  از  شدهانجامبنابراین، معادله رگرسیون  ؛.  

 دوسوگرا منیناا دلبستگی سبک  بینی پیش در واردشده یرهایمتغ ونیرگرس بیضرا. 10جدول 

 متغیر مدل 
 استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده

 tارزش 
سطح 

 Beta انحراف استاندارد B داریمعنی

1 

 71/0 811/1-  16/4 7/ 532- ثابت

 170/0 374/1 121/0 39/0 54/0 شدهسازیرفتاری درونیمشکالت

 000/0 802/3 339/0 31/0 118/0 شدهسازیرفتاری بیرونیمشکالت

 278/0 078/1- 318/0 10/0 11/0- بد تنظیمی هیجانی

 دوسوگرا  منیناا  دلبستگیوابسته: سبک متغیر 
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نشان    10جدول   زمانهمضرایب رگرسیون  و    0/ 118هیجانی برابر با   بدتنظیمی( برای متغیر B. ضریب رگرسیون )شدهدادهرا 

  0/ 5از    کمتر ،ادشدهیمتغیر   و سطح معناداری  t  ریمقادهمچنین  10در جدول  است.  -532/7مقدار »ثابت« رگرسیون برابر  

 آماری معنادار هستند.  لحاظ  ازدهند که این ضرایب  که نشان می هستند

با   ینتربزرگ  بتا برابر  به    β=  318/0ضریب  بدتنظیمیاست که مربوط  نتیجه نشان میاست  هیجانی  متغیر  که  . این  دهد 
سبک    هیجانی  بدتنظیمی تبیین  در  بیشتری  دارد.    یمنناا  دلبستگیسهم    هیجانی  بدتنظیمیبُعد   دیگریعبارتبهدوسوگرا 

نمونه   ناایمن دوسوگرا  دلبستگیبینی سبک  تری در پیشکننده قویبینیپیش  .استافراد 

 ندارد.  دوسوگرا  یمنناا  دلبستگیسازی شده نقش معناداری در تبیین واریانس سبک شده و درونی  سازیبیرونی متغیر مشکالت
 

و نتیجه  گیری بحث 
  هانوجوانان انجام شد. یافته   دلبستگیهای  هدف بررسی رابطه بین مشکالت رفتاری و بدتنظیمی هیجانی با سبک  این پژوهش با

های با سبکو    (p  ≤05/0)  ایمن رابطه منفی و معنادار  دلبستگینشان داد که بین مشکالت رفتاری و بدتنظیمی هیجانی با سبک  

بدتنظیمی هیجانی  مشکالت رفتاری و .  (p  ≤05/0)ا( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد  ناایمن )اجتنابی و دوسوگر دلبستگی
  دوزترکش(،  1399های رده و مشایخ )یافتهاین نتایج با    .)ایمن، اجتنابی، دوسوگرا( بودند  دلبستگیهای  بینی سبکقادر به پیش

(، دی اوانزاتو، جورمن، سیمر و گاتلیب  2016(، الیبل، کارلو، رافاییلی )2013(، ماراگانسکا، کاالگر و میراندا )1396)  زادفرخو 

پژوهش خود نشان دادند 2013) های عاطفی و شناختی  ویژگی کنندهنییتعنوجوانان،   دلبستگیی هاسبک( همسو بود که در 

هیجانی راو راهبردهایی است که واکنش بین شخصی آن  های  و روابط  دهی این  کند. تحول و سازمانها هدایت میدر افراد 
به تفاوتبازنمایی درونکاری  با الگوهای  سالمتهای درونی  کیفیت  در  فردی  می  های  منجر  نظری شود.  روانی  مبانی  طبق 

با دوستان و همساالن، بازتابی از کیفیت ارتباط والد  دلبستگی  کودک است.  –بالبی، کیفیت ارتباط 

و رشد مشکالت درونی و  عنوان محافظی در برابر ایجادت بهبه والدین ممکن اس دلبستگیتوان گفت کیفیت بر این اساس می
سازد تا در روابط خود مادر در کودکی، فرد را قادر میکننده با  تجربه یک رابطه ایمن و حمایتسازی شده عمل نماید.  برونی

بر  مسئولیت فردی و اجتماعی اعتماد و اطمینان دیگران باشد،   عالوه بر اینکه به دیگران اعتماد و اطمینان دارد، خود نیز منبع

سختی عهده باشد و   ریپذانعطافها و مشکالت  بگیرد، در  بودن هاحلراهو مقاوم  باز   درگرفتن  هامنیای مناسبی ارائه دهد. 

که با تغییرات سازگار   شودیمصورت ورود اطالعات جدید نیز باعث    ی خود درهاوارهطرحبه اصالح   هاآناطالعات جدید و تمایل  
راهکار مقابلهشوند و  کنند. ترنانهیبواقعای  های  ایجاد  را  ناگشودن  دلبستگیی  پیوندی  هیجان  تنظیم  یکدیگر دارند و  با    ،ی 

تری نسبت  ایمن، رفتار شایسته  دلبستگیشوند نوجوانان با  باعث می  هاجانیهظرفیت بیشتر برای مدیریت و تنظیم    کهیطوربه

پایه و اساس دلبستگیبه همتایان خود و مشکالت رفتاری کمتری داشته باشند.     تنظیم هیجان و رفتار است.  اولیه به مراقب، 
  کنندیمزا، از راهبردهای حفظ فاصله استفاده اجتنابی در رویارویی با شرایط تنش بستهدلکه افراد   حاکی از آن هستند  هاافتهی

نوع افکار و احساسات منفی در خود می بروز هر  اجتنابی به نسبت افراد   دلبستگی(. افراد با سبک 1399شوند )رده،  و مانع از 

ی رفتار نیز به عوامل شناختی بیش از عوامل  زیرطرحی به عواطف و رویدادهای هیجانی دارند و در دوسوگرا یا ایمن توجه کمتر

در سالمت روانی و   ،فرد شدهکیتفکی روانی  هادستگاهها،  این دفاع ۀجینت  در،  دهندیمهیجانی اهمیت   باعث بروز مشکالتی 
می او  عمومی  با  کارکرد  بالبی افراد  نظریه  طبق  که الگوهای    دلبستگیشود.  راهبردهای    شاندلبستگیاجتنابی  اساس  بر 

نتیجه می  افتهیگسترشگیری و فاصله گرفتن  گوشه به این  نداست،  ارد که بتوانند به آن اعتماد  رسند که منبع اتکایی وجود 

طفره  واسطهبهکنند و در این تقابل، احساسی از خودبسندگی را  تعارض بیشتری را تجربه می جهیدرنت ده و وابسته شوند،کر
 دهند.رفتن از برقراری رابطه با دیگران پرورش می
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 و مثبتخودپنداره   با معنادار طوربه دلبستگی از انواع کدام هر در اعتماد میزان دهندمی ( نشان2008چوهان ) تحقیقات نتایج

 زورگویی و ضداجتماعی رفتار عدم مثبت، با خودپنداری مادرانه دلبستگی بین این بر عالوه دارند. مثبتی رابطه سالمت روانی

اجتنابی تصویر مثبت از خود و تصویر منفی از دیگران    دلبستگیافراد دارای سبک  . دارد وجود داریمعنی رابطه دیگران به نسبت

تمایلی به   شاندلبستگیتجارب    زیرا  ،سازندیم حمایت دیگران حساب کنند. این افراد  نباید روی  به آنان آموخته است که 
افراد ن باشند. در این کننده در اماکنند تا افکار پریشاندهند و فاصله خود را از آنان حفظ مینزدیک شدن به دیگران نشان نمی

ترسند، که از طرد شدن می دوسوگراهای بعدی بیانگر این امر بود که افراد اضطرابی مشکالت رفتاری بیشتری مشاهده شد. یافته

بودن حمایت والدین مشخص   ایی مبتنی بر تأیید شدنهخواسته ، شودیمدارند که با نگرانی برای رابطه، خصوصاً در دسترس 
سبک   تواندیمکه در آن هر طرف رابطه   دوجانبهناایمن در ایجاد یک رابطه متقابل و وابستگی    دلبستگیبنابراین افراد دارای 

باشند، با مشکل مواجه می هیجان را در آنشوند که این امر مینقش فاعل یا مفعول داشته  د و در ها دشوار سازتواند تنظیم 

برای آسیب باز می ازجملهای روانی  هچنین شرایطی راه  و اضطراب  پژوهششود. افسردگی  اند که بین  نشان داده هااز این رو 

)طهماسیان،  دلبستگیهای  آسیب دارد  هیجان رابطه مثبت وجود  تنظیم  با دشواری  ی، آبادفتحی،  آمار)اجتنابی و دوسوگرا( 
1392.) 

اصلی تشخیصمالک  ازآنجاکه رفتاری  های  اختالالت مشکالت  خلق، حساسیت،   ازجملهگذاری  دادن  دست  عالئمی مثل از 

توجه به اینکه این  شوند و همچنین با  رفتاری محسوب می  -ی مشکالت هیجانینوعبهی، توزنهیکزودرنجی، عصبانیت؛ خشم و 
توان عالئم مشکالت رفتاری پایین همراه است، میی آورتابمیزان   ثباتی خلقنفس پایین، بیعزت  باسازی اغلب  اختالالت برون

  رفعالیغ  توصیف کرد.  دلبستگیمجموعه عالئم مرتبط با مشکالت    عنوانبهمشکالت تنظیم هیجانی و به عبارات دیگر    عنوانبهرا 

پیدا می  دلبستگیسازی راهبردهای   هیجانی تداخل  به )سبک اجتنابی( با تنظیم  و  هاجانیهی یا انکار  فرونشانکند و منجر 

کفایت می برتری و  برآورده شده  بیش  باورهای  به  بودن  )سبک    دلبستگیسازی راهبردهای  فعالشیبهمچنین    شود.متکی 
نگارهثباتیبی در خصوص  مشغولدلهای متعارض، اجتنابی( شامل نشخوار افراطی هیجان ی بر  گذارهیسرماو    دلبستگیهای ی 

نیازهای شخصی است بی  منیناا بستهدل. افراد  ابراز  ضعف مدلپیوسته به خاطر تصور  دارند و  های درون ثباتی که از مراقب 

  دلبستگیافراد با سبک    آنجاکه  از.  رندیفراگتوانند شیوه تنظیم هیجان را و نمی  برندیسر مآشفتگی هیجانی به   در  پیوسته ،کاری
هیجانات  منیناا دهد ای از مشکالت سالمت روان قرار میها را در معرض طیف گسترهآن  مسئلهاین   دارندمشکلدر تنظیم 

ی الزم هامهارتاجتنابی هستند، فاقد   دلبستگی(. نوجوانانی که دارای سبک  1393و عسگری،  نودژیمحمود)زارعی، حیدری، 

عواطف منفی خود را مدیریت    خواهندیم  کهیهنگامبرای کنار آمدن با تجارب هیجانی خود هستند، احتمال بیشتری دارد که 

نوجوانان با درک   نادیده بگیرند. از سوی دیگر این  پرخطر شوند یا احساسات خود را سرکوب کرده و  کنند، درگیر رفتارهای 
نیستند یا    سازگار خودکنند. بعالوه افرادی که با هیجانات  مشکالت خود را بیشتر درونی می  ،دارند خودکمتری که از هیجانات  

برای ابراز آن ندارند،   غلبه بر احساسات منفی    احتماالًراهی  برای  برای تسکین هیجانات شدید   دارند  خودمنابع محدودتری  و 

پرخطر می به انجام رفتارهای  به دلبستگی  شواهد،بر اساس  کنند. خود، اقدام  باالتر افسردگی، ناایمن  با سطوح  صورت مثبت 
  دلبستگیکه سبک  توان گفت عالوه بر اینبنابراین می و عالئم جسمانی و صفات شخصیتی مختل شده همبستگی دارد؛ اضطراب

بر آسیببه شان  ن نوجوانان و خانوادهنتیجه تعامالت بی درهای تنظیم هیجان  مهارت  و  نوجوانان اثر داردپذیری طور مستقیم 

به دلبستگیسبک   لذاگرفته و  شکل میناایمن دوسوگرا  نوجوانان تأثیر  تنظیم هیجانی بر سازگاری    گذارد.واسطه راهبردهای 
نقش نظامی یکپارچه از  به سمت تکامل جهت میخانواده  بروز  های متقابل است که در حکم یک واحد، فرزندان را  دهد و از 

، تواند نسل سالمی را به جامعه تحویل دهدمی  به شرط موفقیت  کند وها بر شخصیت کودک جلوگیری میناهنجاریبسیاری 

 .کندهای شخصیتی در جامعه نمود پیدا میاختالالت رفتاری و ناهنجاری صورت ینایر  در غ
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پژوهش علمی دیگر با محدودیت بود،این پژوهش مانند هر    پرسشنامه  اجرایاین پژوهش  هایمحدودیت یکی از   های مواجه 

  شبکه مانند مجازی  های شبکه  در  آنالین  صورت  به  ها پرسشنامه و شد  مواجه  مشکل  با  حدودی  تا کرونا بیماری  شیوع  با  ها

متوسطه بود زانآمو  دانش  به محدود و شد  اجرا شاد نتایج  برای دستیابی به سایر پژوهشگران  شودرو پیشنهاد میازاین .مقطع 

ین  فرم والد  و عالوه بر مقیاس خودسنجی،  ، این مقایسه را در سایر مقاطع آموزشی بررسی کنندترتر و ارائه تصویری روشندقیق
نیز سایر ابزار سنجش و معلم  و با   مبتالبسیاری از مشکالت رفتاری نوجوانان  که  آنجا  از.  قرار دهند  استفاده موردرا  در ارتباط 

به وجود می  خصوصبهوالدین و   به والدین،    کنترل صحیح رفتار  هایشیوهو  نحوه برخورد مناسب   آید، بنابراین آموزشمادر 

نوجوانان افزایش می نامناسب را در این  علت اختالل می  دهد.احتمال کاهش رفتارهای  تواند شناخت  توضیح درباره ماهیت و 
تواند شناخت بهتر مشکالت رفتاری در دوران کودکی میاز سوی دیگر  .  درباره خود و فرزندانشان اصالح کندنادرست والدین را 

برنامه پیشگیری از مشکالت رفتاری را در آینده فراهم آوردمبنایی برای طراحی مؤثرتر  نتایج مطالعه حاضر،  . لذا های درمانی و 

والدین پی برده و بتوانند    دلبستگیی و فرزندپرورهای  هر چه بیشتر به نقش سبکشناسان کودک کمک کند تا  تواند به روانمی

 های مناسبی را با در نظر گرفتن آن در مورد مشکالت رفتاری کودکان اجرا کنند.مداخله
 

 موازین اخالقی 

 خروج  و  ورود  رعایت  پژوهش،در   مشارکت  برای شرکت کنندگان  از  کتبی  رضایت  اخذ شامل  اخالقی موازین  پژوهش این  در

 اتمام از  و بعد  کنندگان،شرکت از فیلم  یا  تصویر  ضبط  مراجعان، عدم  خصوصی  حریم  رعایت  پژوهش،  به  کنندگان شرکت آزادانه

 شد . انجام  آمده دست  به  نتایج  صادقانۀ انتشار پژوهش،

 

 سپاسگزاری

  نویسندگان جزء که  افرادی  سایر و هاآزمودنی/کنندگان  شرکت مسئوالن، مالی، حامیان تمامی از  قسمت، این در که است الزم

 شود  قدردانی و تشکر اند؛داشته همکاری ما با پژوهش  اجرای در و  نیستند

 

 :  تعارض منافع و منابع

 بنا بر اعالم نویسندگان مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی نداشت  
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