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  بزهکار هاي دلبستگی در نوجوانان عادي و  سبکۀمقایس
  

 2محسن محمدي - 1علی مشهديدکتر
  28/5/88 :تاریخ پذیرش   1/2/87:  دریافتتاریخ

 
  چکیده

هاي دلبستگی در نوجوانان عادي و بزهکار بـه انجـام رسـیده     منظور بررسی و مقایسۀ سبک پژوهش حاضر به  
  )دختر 28 و  پسر32(  نوجوان بزهکار60و)  دختر28 و پسر 32( دي نوجوان عا60 شاملپژوهش  نمونۀ. است
هاي دلبستگی از پرسشنامۀ دلبستگی کولینز و رید، و بـراي   منظور سنجش سبک  به،در این پژوهش . باشد  می

هـاي   اسـاس روش  نتـایج بـر  . سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامۀ سنجش عملکرد خانواده استفاده گردیـد     
که  داد ضریب همبستگی پیرسون نشان و  ک متغیري   تاریانس چند متغیري، تحلیل واریانس      آماري تحلیل و  

هاي بزهکار بیش   وجود دارد و آزمودنیيداراهاي دلبستگی نوجوانان عادي و بزهکار تفاوت معن  بین سبک 
 بـین گـروه   عـالوه،  به. هستند) اجتنابی و دوسوگرا ( دلبستگی ناایمنيها  سبکدارايهاي عادي     از آزمودنی 

 نتایج حاکی از آنند که نحـوة  ،همچنین. دست آمد دختران و پسران نیز در سبک دلبستگی تفاوت معنادار به    
. باشـد  هاي رفتاري مؤثر مـی  در بروز  سبک دلبستگی ناایمن و پیامد آن بزهکاري و اختالل   عملکرد خانواده   
 تعامـل  ةکیفیت نگهداري و نحو  خانواده، عملکردةحوهاي پژوهش حاکی از آن است که ن  در مجموع، یافته  

  .باشد  نوع دلبستگی در کودك، نوجوان و بزرگسال میةبین افراد خانواده تعیین کنند
  بزهکاريهاي دلبستگی،  ، سبکدلبستگی نوجوانی،: هاي کلیدي واژه

 
  مقدمه

ت موجـودي اسـت در بـرزخ کـودکی از دسـ     «؛ است که نه بزرگسال است و نه کـودك    فردي   نوجوان
  هنـوز ،امـا  وجودي که از تقلید نقش در شکل کودکانه دست شسته ؛»دست نیامده   رفته و بزرگسالی هنوز به    

                                                
 mashhadi@um.ac.ir                          دانشگاه فردوسی مشهداستادیار  -1

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی  کار شناس ارشد روان-2

  

 127-140 : 3، 10) 1388(مطالعات تربیتی و روان شناسی 

mailto:mashhadi@um.ac.ir
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نقـل از   ؛ بـه 1لهـال (  نوجوان همان کودك دیروزي اسـت      ، دیگر عبارت  به ؛استقرار نیافته است   در نقش خود  
نوجـوان   ،اي از این دوره  ههاست که در بر    » انتقال ةدور« نوجوانی یک ،  2از لحاظ دلبستگی   ).1376 ،منصور

هـاي   وابـستگی بـه مراقبـت از جانـب نگـاره     هاي فراوانـی درجهـت اسـتقالل یـافتن و عـدم             شروع به فعالیت  
   ).1999 ،4 از شیورنقل به ؛1995 ،3کارلسون و وارد( کند دلبستگی اولیه می

 ،5بالبی( کند جاد میخاصی ای زندگیش براي افراد در فرد عاطفی نیرومندي است که هر     دلبستگی پیوند 
افکـار و رفتـار را در روابـط    ، تجارب دلبستگی اولیـه بـا مراقبـان احـساسات      .)2000،  6 از شافر  نقل  به ؛1969

کنـد   بیان می) 2003، 7سولومون و نریا،   از زاکین  نقل   به ؛1980(  دلبستگی بالبی  نظریۀ. کند  بعدي هدایت می  
 زنـدگی منجـر بـه تـشکیل الگوهـاي      ي اولیـۀ هـا  در سال )ادرمادر یا جانشین م   (که روابط کودك با مراقبان      

  .شود که مبناي بیشتر روابط بین فردي در بزرگسالی است روانی خاصی می
: سـه سـبک دلبـستگی را توصـیف نمودنـد      )1978( 8واتـر و وال ،  آینسورث،  دنبال خط پژوهش بالبی    هب
ي دلبستگی در روابط بزرگساالن را ها کسب نقش این   .11 اجتنابی / اضطرابی  و 10دوسوگرا / اضطرابی ،9ایمن

سزایی در کمک کردن بـه نوجـوان در      هدلبستگی نقش ب  . مورد پژوهش قرار دادند   ) 1987( 12هازان و شیور  
 کـودکی مـشکل   لگوهاي دلبستگی ناسالم در طـی دورة    طوري که ا    به؛  هاي نوجوانی دارد   برخورد با چالش  

،  و شـیور 15کاسـدي  ؛2007،  14لیبـل  ؛13،2001شـالیزا ( کنـد   رفتاري و اعمال بـزه را در نوجـوانی ایجـاد مـی            
2008.(  

 دلبستگی مبناي نظري قوي را براي درك وجود مشکالت رفتاري و هیجـانی در دوران نوجـوانی     نظریۀ
علت نقشی که بـراي رویـدادهاي     دلبستگی بهنظریۀ). 2003،  16مارش و همکاران  ( در اختیار قرار داده است    

                                                
1. Lehalle, 
2. Attachment 
3. Ward & Carlson 
4. Shaver 
5. Bowlby                           
6. Shaffer 
7. Zakin, Solomon & Neri 
8. Ainsworth, Blehar, Waters & Wall 
9. Secure 
10. Anxious/Ambivalence 
11. Anxious/Avoidance 
12. Hazan & Shaver 
13. Shaliza 
14. Laible 
15.  Cassidy 
16. Marsh, McFarland, Allen, McElhaney, Land 



  129  ...هاي دلبستگی در  مقایسۀ سبک                                                                                1388، سال 3دوره دهم، شماره   

هـایی   ، جایگاه خاصی در بین نظریـه  در ایجاد رفتار مجرمانه قایل است1مادرانهدوران کودکی و محرومیت     
اول  : دلبستگی همواره بر دو نکتـه تأکیـد شـده اسـت       در نظریۀ  .اند  دارد که به تبیین رفتار بزهکارانه پرداخته      

ش ضـروري  ا با کودك براي سالمت روانـی  )یا جانشین دایم وي(  مادر، نزدیک و پیوستۀ گرم رابطۀ که  این
بـالبی و   (شود که جدایی از مادر و یا طرد شدگی از سوي وي در اغلب بزهکاران دیده می       و دوم این  . است

پزشـکی در چهـارچوب    ختی و روانشنا نظر روان  ازيبزهکار ).1382  از دادستان؛نقل  به ؛1965،  آینسورث
 انجمـن  تشخیـصی و آمـاري  راهنمـاي  صـورتی کـه     بـه ؛گیـرد  هاي مختلـف مـورد بررسـی قـرار مـی         اختالل
مبتنی بر شدت مـشکل رفتـاري    ،بزهکاري را تحت چندین برچسب متفاوت )2000(  2پزشکی امریکا روان

  .برده است کار هب  5اختالل شخصیت ضداجتماعیو  4 سلوكاختالل ،3از جمله اختالل تضادورزي
 ،کـان بـا دلبـستگی ناسـالم    کـه کود   چـرا ؛دانـد  جدایی از مادر را در ایجـاد بزهکـاري دخیـل مـی       بالبی

سـپس هنجارهـاي جامعـه تنـزل       ،کننـد    دریافت می  ،تهدیدکننده عنوان یک محیط متزلزل و      شان را به   محیط
 .شـوند   جـدا مـی  ،اي کـه بـه آن تعلـق دارنـد      هیجانی از جامعـه    -تدریج افراد از لحاظ عاطفی      به  و پیدا کرده 

 ،در عین حال؛ ان یک نیاز ذاتی به دلبستگی دارند نوجوانۀست که هم ا خط سیر نوجوانی گویاي آن    ۀمطالع
 مطالعـات مختلـف    ).2001 ،شـالیزا ( انـد  هاي دلبستگی ناسالم مواجه    ها و سبک   نوجوانانی هستند که با روش    

. وان و بروز مشکالت رفتاري در دورة نوجوانی ارتباط وجود دارداند که بین سبک دلبستگی نوج      نشان داده 
انـد کـه سـبک دلبـستگی نـاایمن کودکـان و نوجوانـان بـا الگوهـاي                 هـا نـشان داده     ، پژوهش عبارت دیگر  به
آلـن و  ( باشـد  هاي بعـدي زنـدگی مـرتبط مـی         هیجانی در سال   -وري روانی  تارهاي سازش نایافته و کنش    رف

 ؛2003، مـارش و همکـاران   ؛2001، کاسدي  ؛2003، آلن و همکاران ؛  2000،  6؛ نیکلسون 1998،  همکاران
ــرز ــد ؛7،2000ادهرایــس و می ــراون فیل ــسون  ب ــزمن2003 ،8و تامپ ــاران  ؛2004، 9؛ زیم ــن و همک  ؛2005، آل

  ).1996، 10روزنشتاین و هوریتز

                                                
1. Maternal Deprivation 
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
3. Oppositional Defiant 
4. Conduct Disorder 
5. Ntisocial Personality Disorder 
6. Nicholson 
7. Rice & Mirzadeh 
8. BrownField & Thompson 
9. Zimmerman 
10. Rosenstein & Horowitz 



  1388، سال 3                دوره دهم، شماره                    مشهد               شناسی دانشگاه فردوسی مطالعات تربیتی و روان  130

 دلبستگی ناایمن در کودکان و نوجوانان ممکن اسـت منجـر بـه پرخاشـگري بیـشتر نـسبت بـه              ،همچنین
  رفتارهـاي نوجوانـان گـردد   هـا در کنتـرل   هاي آنان و کاهش نفـوذ آن     توجه کمتر نسبت به خواسته    ،  والدین

  ).2005، آلن و همکاران(
 بـه  ،رفتاري انجـام دادنـد   مشکالت    که در مورد دلبستگی و      جامعی در پژوهش  )1998( وهمکاران آلن

باشـد و در   دوسوگرا با بزهکـاري در نوجوانـان مـرتبط مـی     /این نتیجه رسیدند که سبک دلبستگی اضطرابی   
 .شـود  مربـوط مـی   طور مستقیم به پرخاشگري و بزهکاري سوگرا بهدو/  سبک دلبستگی اضطرابی،عین حال

توانـد از طریـق ایجـاد خـصومت      سـبک دلبـستگی نـاایمن مـی    حاکی از آن بود که  نتایج پژوهش همچنین،  
شکالت رفتـاري گـردد کـه     مـ  آگاهانه نسبت به والدین منجر بـه نسبت به والدین و یا از طریق کاهش توجه   

  . مشاهده کردتوان ز رفتارهاي ضد اجتماعی در دوران نوجوانی میرا در برخی ا تظاهرات آن
بینــی کننــدة   پـیش عنــوان در پژوهـشی دیگــر بــا بررسـی ســبک دلبـستگی بــه   ) 2002(آلـن و همکــاران  

 سال دریافتند کـه سـبک دلبـستگی ایمـن     18 تا 16 نوجوان 117هاي اجتماعی و رفتار بزهکارانه در       مهارت
بینـی کننـدة    که سبک دلبستگی ناایمن پـیش    در حالی  ،دهد  نوجوانی افزایش می  هاي اجتماعی را در       مهارت

  .بزهکاري طی این دوران است
، 3لیـرد و همکـاران   ؛2000، 2کروستاتین(  میزان نظارت والدین، خانواده1وري ، ساختار و کنش همچنین

و  فلیچـر  ؛1997، 4کـالرك و شـیلدي  ( هـاي درون خـانواده بـین نوجوانـان و والـدین      ، سطح ارتبـاط   )2003
، 7بامرینـد ( و سبک فرزندپروري) 2001، 6لنسدال پیتمن و چس ( نوجوان -دلبستگی والد ) 2004،  5همکاران

گـران   هاي بزهکارانه مورد توجـه پـژوهش  بینی رفتار  متغیرهاي مهمی است که در پیش   )2003،  8نافو ؛1991
 و نارتباط بـین دلبـستگی والـدی   بررسی در پژوهشی به   )1988 (9و سمپسون الوب .مختلف واقع شده است 

 کـه بـین   نتـایج نـشان داد   .پرداختنـد ) بزهکـار و عـادي  (  نوجـوان 1000روي  ساز بزهکـاري بـر   عوامل زمینه 
ارتبـاط   روي  و سـبک نظـم و مقـررات اعمـال شـده بـا بزهکـاري و کـج                نی دلبستگی والدی  ،نظارت مادرانه 

  .داري وجود دارد معنی
                                                

1. Functioning 
2. Kerr & Stattin 
3. Laird & et al 
4. Clark & Shields 
5. Fletcher &  et al 
6. Pittman & Chase-Lansdale 
7. Baumrind 
8. Knafo 
9  . Laub & Sampson 
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به بررسی روابط بین پیوندهاي عاطفی خانواده و بزهکاري      اي دیگر    ر مطالعه نیز د   )1993 (1الریت سن 
هایی که زمـان بیـشتري را     دلبسته بوده و آن خود نوجوانانی که به والدین   نتایج نشان داد    . ندنوجوانان پرداخت 

دیگـر،    را نـشان دادنـد و از طـرف   انـه بزهکارهـاي  رفتار از تـري   سـطوح پـایین  ،کردنـد  با خانواده سپري می  
نوجوانانی که دلبستگی ضعیفی با والدین داشته و زمان کمتري را با والدین و خـانواده سـپري کردنـد بیـشتر      

ها با ایجـاد فـضایی  نامناسـب در درون خـانواده سـطح ارتبـاطی       این متغیر  .در معرض بزهکاري قرار داشتند    
سـاز   آفـرین و زمینـه   وز رفتارهـاي مـشکل  د منجـر بـه بـر   توانـ   والدین با نوجوان را تحت تأثیر قرار داده و می         

هـاي    در بـسیاري از جنبـه  کـه پیونـد عـاطفی نوجـوان بـه والـدین        با عنایت به ایـن   .رفتارهاي بزهکارنه گردد  
 دلبـستگی در چگـونگی بـروز رفتارهـاي بعـدي فـرد        و سـبک اهمیتی که کیفیت   زندگی آنان مؤثر است و    

 چگونـه   )عـادي و بزهکـار  ( سبک دلبـستگی در نوجوانـان   مسئله مطرح است که  این،در این پژوهش  ،  دارد
  ؟ ي دلبستگی بین افراد وجود داردها سبک و چه تفاوتی بین است

  
   پژوهشروش

ـ   هـا    گـردآوري داده از لحـاظ شـیوة  و  طرح پـژوهش حاضـر از نـوع توصـیفی        ی در زمـرة تحقیقـات علّ
 مورد مقایـسه   نوجوانان بزهکار و عاديهاي دلبستگی در  سبک،طرحاین اساس   بر. گیرد  قرار می  اي مقایسه

 . قرار گرفته است
  

  گیري  نمونۀ مورد مطالعه و روش نمونه،جامعۀ آماري
 سـال دختـر و پـسر واقـع در     18 الـی  5/13  نوجوانـان بزهکـار  تمام ،جامعۀ مورد بررسی در این پژوهش 

 دختر مقطع متوسـطه در منـاطق   آموز عادي پسر و  نوجوانان دانش تمامو ،کانون اصالح و تربیت شهر تهران     
  آزمـودنی عـادي  60 شـامل نفر  120، نمونۀ پژوهش حاضر  . باشد  یم گانۀ آموزش و پرورش شهر تهران        19

پـسر و  (  نوجوانـان بزهکـار  ۀنمون .باشد می) دختر28و   پسر32(  آزمودنی بزهکار60 و)  دختر 28 و  پسر 32(
تربیـت شـهر    از کـانون اصـالح و   گیـري در دسـترس       مونـه  و ن  صادفیت گیري ة نمونه با استفاده از شیو   ) دختر

 آمـوزش و پـرورش شـهر    ۀگانـ 19ق عادي از بین مناطکودکان  گروه  براي انتخاب  .ندتهران انتخاب گردید  
اشتن به بافت ضعیف جامعه بزهکار در خصوص تعلق دنوجوانان   ۀنمونگروه   که با    4 و   19 ۀ منطق دو ،تهران

                                                
1.  Lauritsen 
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صـورت    بـه )دخترانـه و پـسرانه   ( دبیرسـتان  2از  ،متجـانس بودنـد   ،انی بـودن  نـشینی و بعـضاً شهرسـت       و حاشیه 
  . ند انتخاب گردیدتصادفی

  
  ابزار پژوهش

  ) RAAS (1 پرسشنامۀ دلبستگی کولینز و رید-1
دهـی روابـط     شـکل ةخودتوصـیفی شـیو   هـاي ایجـاد روابـط و     ارزیابی از مهـارت   این مقیاس شامل خود   

بـر  گذاري   از طریق عالمتبوده و ماده 18ستگی نزدیک است و مشتمل بر هاي دلب دلبستگی نسبت به نگاره   
 بـا   تـا کـامالً  ،1= هیچ وجه با خصوصیات مـن تطـابق نـدارد     به(نوع لیکرت  اي از  درجه5روي یک مقیاس   

مقیـاس را در ایـن پرسـشنامه    ، سـه زیر نتایج تحلیل عاملی .شود سنجیده می) 5= خصوصیات من تطابق دارد     
میـزان   : نزدیـک بـودن  ) 2(. سـنجد  اد آزمودنی را به دیگـران مـی        میزانی که اعتم    :بستگیل) 1 (:دهد نشان می 

ترس از داشتن رابطه : اضطراب) 3(. کند گیري می میمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه  آسایش در رابطه با ص    
، ودت و همکـاران مـالینکر (صـورت فـردي و گروهـی اسـت         اجراي پرسشنامه بـه    .سنجد  ها می  را در ارتباط  

 بازآزمـایی بـر روي    پرسشنامه نیـز بـا اسـتفاده از شـیوة     این2ضریب اعتبار ).1380 ، از پاکدامننقل به؛  1995
 این پرسشنامه نیز مناسب گزارش شده 3روایی.  گزارش گردیده است97/0 دختر و پسر در شهر تهران     105
  .)1380 ،پاکدامن( است

  
  ه  پرسشنامۀ سنجش عملکرد خانواد -2

 ، ارتبـاط ، حل مشکل بعد6سازد و از   را معین می   تعاملی خانواده  این پرسشنامه خصوصیات ساختاري و    
صـورت   شـیوة اجـرا بـه   .  آمیزش عاطفی و کنترل رفتـار تـشکیل شـده اسـت    ،دهی عاطفی  پاسخ  ،ایفاي نقش 

فـوق در ایـران بـا     پرسـشنامه  اعتبـار . گـردد  اي انجام می فردي و گروهی و در روي یک مقیاس چهار درجه    
 روایی .گزارش گردیده است 90/0 تا 48/0استفاده از روش همسانی درونی مورد محاسبه قرار گرفته و بین 

 همبستگی متوسط داشته است و قـدرت نـسبتاً   ) 1959( واالس -پرسشنامه با مقیاس رضایت زناشویی الك     
  .)1379 ،ثنایی( ان داده استنش» فیالدلفیا«بینی نمرات در مقیاس سالمندي  خوبی براي پیش

  

                                                
1. Revised Adult Attachment Scale (Collins & Read, 1990 ) 
2. Reliability 
3. Validity 
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  هاي پیش روندة ریون بزرگساالن  آزمون ماتریس -3
وجـود   انتزاعـی کـه یـک تـوالی منطقـی بـه       هـا یـا سـري تـصاویر     مـاتریس  آزمون ریون عبارت است از  

 ۀ عنـصر بـا درجـ   60شـود و داراي   ب مـی  محـسو  هـوش هـاي غیرکالمـی   جزء آزموناین آزمون . آورند  می
  . سالگی قابل اجرا است65 تا 6نین باشد که از س یدشواري فزاینده م

  
  هاي پژوهش یافته
 همبـستگی و تحلیـل واریـانس تـک متغیـري     ، از روش تحلیل واریـانس چنـد متغیـري       ها   داده تحلیل   در

نگین و انحـراف  هـاي آمـاري شـامل میـا      مشخصه. دگردد  شد که نتایج در ذیل به تفصیل تشریح می        استفاده  
 ارائه شده 1هاي دلبستگی و به تفکیک جنسیت در جدول   گروه بر حسب سبک    هاي دو  استاندارد آزمودنی 

  .است
  

  هاي دلبستگی در دو گروه بزهکار وعادي به تفکیک جنسیت  میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبک-1جدول 
  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت  گروه  متغیر

  عادي   425/3  593/19  پسر
  404/3  464/21  دختر
  617/4  031/17  پسر

  ایمن
  بزهکار

  527/4  142/19  دختر
  عادي   526/2  062/17  پسر 
  558/2  107/18  دختر
  اجتنابی  416/3  662/19  پسر 

  بزهکار
  25/3  75/20  دختر
  721/3  071/19  دختر  عادي   703/6  657/17  پسر 
  837/4  625/20  پسر 

  دوسوگرا
  157/7  5/22  دختر  بزهکار

  
باالتر از میانگین هاي عادي  دهد که میانگین نمرات سبک دلبستگی ایمن در آزمودنی    می نشان   1جدول
) اجتنـابی و دوسـوگرا   (ي دلبستگی نـاایمن   ها  سبک میانگین نمرات    ،هاي بزهکار است و در مقابل      آزمودنی

  .هاي عادي است  بزهکار باالتر از نمرات آزمودنیهاي در آزمودنی



  1388، سال 3                دوره دهم، شماره                    مشهد               شناسی دانشگاه فردوسی مطالعات تربیتی و روان  134

بیـشتر داراي سـبک دلبـستگی ایمـن      آن است که دختران نـسبت بـه پـسران          دهندة یج نشان  نتا ،همچنین
 تحلیل نتایج از آزمون تحلیـل واریـانس چنـد متغییـري اسـتفاده شـد کـه نتـایج نـشان داد                منظور  به. باشند می

 ،p›001/0{باشـد   مـی دار  امعنـ  001/0 در سـطح   ي دلبـستگی هـا  سبک دو گروه عادي و بزهکار در    تفاوت
556/8) =3،13( F ،815/0= λ  01/0 ي دلبـستگی در سـطح  هـا  سـبک تفـاوت دو جـنس نیـز در     .}ویلکـز 
دار نـشده  ااما تعامل جنس و گـروه معنـ   ،}ویلکز p، 049/4) =3،13( F،903/0= λ›01/0{ باشد دار میامعن

هـا در   همنظور تحلیل تفـاوت گـرو    به.}ویلکز p} 001/0‹p، 036/0) =3،13( F ،999/0= λ‹ 991/0 است
 مـشاهده  2 اسـتفاده شـد کـه نتـایج در جـدول     ک متغیـري تـ آزمون تحلیل واریـانس   ي دلبستگی از    ها  سبک

  .گردد می
  

  جنسیت و هاي دلبستگی بین گروه ک متغیري نمرات هر یک ازسبکتتحلیل واریانس  -2جدول
منبع 
  واریانس

متغیر 
 ۀدرج  مجموع مجذورات   وابسته

  آزادي
میانگین 
سطح   Fمقدار   مجذورات

  دار معنی
  050/0  906/3  504/63  1  504/63  ایمن
  گروه  000/0  803/19  169/174 1  169/174  اجتنابی
  044/0  136/4  864/138 1  864/138  دوسوگرا
  006/0  845/7  547/127 1  547/127  ایمن
  جنس  033/0  645/4  852/40 1  852/40  اجتنابی
  142/0  182/2  270/73 1  270/73  دوسوگرا
  806/0  061/0  989/0 1  989/0  ایمن
  834/0  044/0  387/0 1  387/0  اجتنابی

  جنس
  ×  

  867/0  028/0  952/0 1  952/0  دوسوگرا  گروه
  

دار  دلبستگی معنـا هر سه سبک ها در   تفاوت گروه  گردد،  می مالحظه   2 شمارةگونه که در جدول      همان
) p›05/0(و اجتنـابی در سـطح   ) p›01/0(در سبک دلبستگی ایمـن در سـطح   نیز تفاوت دو جنس     .باشد  می
تعامـل  . )p‹149/0(باشـد   دار نمـی ااما در سبک دلبستگی دوسوگرا تفاوت دو جنس معن        است،  دار شده   امعن

نوجوانـان  کـه   بیان کرد توان می این نتایج با عنایت به .)p‹806/0(دار نشده است   ا دو گروه نیز معن     در جنس
 نتـایج حـاکی   ،عالوه به. ددوسوگرا برخوردارن/ بزهکار بیش از نوجوانان عادي از سبک دلبستگی اضطرابی      

  . وجود دارددار معناي دلبستگی تفاوت ها سبکدختر در   بین نوجوانان پسر واز آن است که 
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  1هاي دلبستگی هاي عملکرد خانواده با هر یک از سبک  همبستگی مؤلفه - 3جدول
  هاي دلبستگی سبک                                 

  هاي عملکرد خانواده مؤلفه
 دوسوگرا  اجتنابی ایمن

  162/0  237/0   023/0**  مشکل گشایی
  214/0  311/0  146/0 **  ارتباط

  252/0**  355/0    122/0**  ایفاء نقش
  154/0  318/0  105/0**  دهی عاطفی پاسخ

  257/0**  -377/0*  228/0**  آمیزش عاطفی
  170/0  -418/0*  210/0**  کنترل رفتار

  243/0**  332/0  014/0**  عملکرد عمومی
   

هاي عملکرد خـانواده و سـبک دلبـستگی     بین مؤلفه آن است که  نشان دهندة3  پژوهش در جدول  نتایج
 ۀرابطـ در مـورد   .باشـد   مـستقیم مـی   همبستگی ۀ رابطي وجود دارد ودار  ا همبستگی معن  01/0 در سطح    ایمن
 آمیـزش عـاطفی و کنتـرل رفتـار در سـطح      ۀ دو مؤلفـ ،اجتنابیهاي عملکرد خانواده و سبک دلبستگی   مؤلفه

 اسـت و سـایر   اجتنـابی  عکـس ایـن دو مؤلفـه بـا سـبک دلبـستگی       ۀباشد که حاکی از رابط دار میا معن 05/0
عملکـرد خـانواده و سـبک    ي هـا   مؤلفـه ۀ در مورد رابطـ .باشند  برخوردار نمیيدارا از همبستگی معن  ها  مؤلفه

درا بوده و ا معن01/0 آمیزش عاطفی و عملکرد عمومی در سطح   ،ایفاء نقش  : ۀ سه مؤلف   ،دلبستگی دوسوگرا 
  .باشد ا سبک دلبستگی دو سوگرا میحاکی از رابطه مستقیم این سه مؤلفه ب

  عـادي و بزهکـار  هـاي عملکـرد خـانواده در دو گـروه        مؤلفـه  ۀد متغیري براي مقایس    واریانس چن  تحلیل
در سـطح  ي دارعنامتفاوت هاي عملکرد خانواده  مؤلفه  گروه عادي و بزهکار در آن است که بین دو گر  بیان
 نتـایج تحلیـل واریـانس    ،همچنـین  .}ویلکـز  p، 834/4) =111،7( F ،766/0= λ›001/0{ وجود دارد01/0

ار در تمـام ابعـاد عملکـرد    تک متغیري حاکی از آن اسـت کـه تفـاوت دو گـروه کودکـان عـادي و بزهکـ                
  .باشد میخانواده معنادار 

  
  
  

                                                
  . باشد  می05/0دار در سطح  همبستگی معنانشانۀ ) *(  و یک ستاره 01/0 همبستگی معنادار در سطح نشانۀ ) **(  دو ستاره - 1
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  هاي عملکرد خانواده  میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در مؤلفه-4جدول 
  انحراف استاندارد  میانگین  گروه  متغیر

  82/2  45/11  عادي  مشکل گشایی  15/3  57/13  بزهکار
  78/2  35/14  عادي  ارتباط  52/2  33/16  بزهکار
  ء نقشایفا  33/3  27/22  بزهکار
  90/3  15/19  عادي
  دهی عاطفی پاسخ  43/2  57/17  بزهکار
  46/2  64/15  عادي
  آمیزش عاطفی  16/4  11/23  بزهکار
  07/5  13/18  عادي
  کنترل رفتار  11/3  53/22  بزهکار
  57/3  11/19  عادي
  عملکرد عمومی  72/5  99/30  بزهکار
  50/5  57/25  عادي

  
  گیري بحث و نتیجه

ان عـادي و بزهکـار تفـاوت وجـود     ي دلبـستگی نوجوانـ  ها سبککه بین  نشان داد  پژوهش حاضر    نتایج  
که نوجوانان بزهکار بیش از نوجوانان عادي از سبک دلبستگی اجتنـابی و سـبک دلبـستگی        يطور  به د؛  دار

 با نتایج تحقیقات نیکلسون  نتایج فوقبنابراین،. باشد دار می ادوسوگرا برخوردارند و تفاوتشان معن    / اضطرابی
  آلـن و همکـاران  ،)1997( ون ایجـزن دورن ؛ )1998(  آلـن و همکـاران   ؛)2000( رایس و میرزاده   ؛)2000(
 ؛ آلـن و همکـاران    )2003(  تامپـسون   و بـراون فیلـد   ؛  )2003( ؛ مارش و همکـاران    )2001(کاسدي   ؛)2003(
 آلــن و همکــاران ؛)2004( ؛ زیمــزمن)2003( تامپــسون و  بــراون فیلــد؛)2003( آلــن و همکــاران ؛)2005(
تـوان چنـین تبیــین کـرد کـه کیفیــت       مـی بنــابراین،. همخـوانی دارد  )1996( روزنـشتاین و هـوریتز   ؛)2005(

هـا    باعث ایجـاد تفـاوت در نـوع دلبـستگی گـروه     ودلبستگی نسبت به والدین در بین دو گروه متفاوت بوده    
سـبک  ایـن  کـه  صـورتی   ه بـ ارتبـاط داشـته  بی بـا بزهکـاري   سبک دلبستگی اجتنا ،از سوي دیگر  .شده است 
خـصوص اخـتالل شخـصیت     ههاي شخصیت بـ     اختالل ، نیرومندي جهت بزهکاري   ةبینی کنند  پیشدلبستگی  

تـوان بیـان داشـت کـه تفـاوت        مـی ،با توجه به نتـایج پـژوهش      .باشد  هاي رفتاري می    اختالل  و ضد اجتماعی 
شی از برخوردها و تعامالت متفاوت والدین و دیگران با دو جـنس        نا  ي دلبستگی دو جنس احتماالً    ها  سبک
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 و پـسران   بـوده هـاي دلبـستگی برخـوردار    ز پیوند عاطفی نیرومندي بـا نگـاره  که دختران ا  يطور  به ؛باشد  می
ري و هاي دلبـستگی دارنـد و از آنجـا کـه کیفیـت نگهـدا       ، پیوند عاطفی ضعیفی را با نگاره نسبت به دختران  

دلبستگی نوجوانان نمایـان  نوع و سبک   کیفیت نگهداري در  ،ها متفاوت است    جنس در خانواده   تعامل با دو  
هـاي دیگـر از ایـن دو     تعامـل و انتظـارات والـدین و نگـاره       ناشی از    دتوان  می این تفاوت    ،عالوه به. گردد  می

هـاي دلبـستگی    شناختی دو جنس نیـز در ایجـاد تفـاوت سـبک     هاي روان البته ویژگی .باشدجنس در جامعه    
ون ایجـزن دورن و همکـاران    ؛)2000( رایس و میرزاده   هاي پژوهشنتایج  این نتیجه با     . نخواهد بود  تأثیر بی

  .همخوانی دارد)  1998( آلن و همکاران و) 1997(
هاي عملکرد خـانواده بـا سـبک دلبـستگی ایمـن ارتبـاط            ست که مؤلفه   ا  آن  دهندة نتایج نشان همچنین،  

 عملکـرد  ۀورد سـبک دلبـستگی اجتنـابی دو مؤلفـ    در مـ . باشـد  رابطه از نوع مـستقیم مـی      این   دار دارند و  امعن
عکـس آمیـزش    ۀکه حاکی از رابطـ  باشد داري میا آمیزش عاطفی و کنترل رفتار داراي ارتباط معن     ،خانواده

 ۀورد سـبک دلبـستگی دوسـوگرا سـه مؤلفـ      در مـ   .فتار با سـبک دلبـستگی اجتنـابی اسـت         عاطفی و کنترل ر   
باشد و حاکی از  داري میا آمیزش عاطفی و عملکرد عمومی داراي ارتباط معن   ،ایفاء نقش  ،ملکرد خانواده ع

نتـایج پـژوهش حاضـر بـا نتـایج تحقیقـات        .سـوگرا اسـت  سبک دلبـستگی دو  با   مؤلفهاین سه    مستقیم   ۀرابط
در خـانواده بـا سـبک    که کنترل مستقیم از قبیـل نظـارت و انـضباط     مبنی بر این) 2000 (1همکاران کروول و 

داري اکه ارتباط معنـ  ) 1988( 2وب و سمپسونل  و نتایج تحقیقات،دلبستگی ناایمن و بزهکاري ارتباط دارد
؛ )2003 (لیرد و همکـاران  ؛)2000 ( و نیز با نتایج کر وستاتینرا بین نظارت مادرانه و دلبستگی ناایمن یافتند       

 ؛)1991( و بامرینـد  ) 2001( لنـسدال  ؛ پیـتمن و چـس     )2004 (و همکاران  ؛ فلیچر )1997( کالرك و شیلدي  
  .همخوانی دارد  )2003(نافو 

 عملکـرد خـانواده مناسـب و    ةکـه نحـو   توان چنین تبیین کرد کـه در صـورتی        آمده را می   دست  بهنتایج  
رد  عملکةچنانچه نحو شود و  منجر به دلبستگی ایمن در افراد خانواده می،باشد  میداراي روابط گرم و صمی   

گـردد   ن اجتنابی می باعث ایجاد دلبستگی ناایم،سرد برخوردار باشد  نامناسب و از روابط ضعیف و    ، خانواده
) تظـاهرات و شـدت عـاطفی زیـاد    ( عملکرد خانواده باعث ایجاد وابستگی زیاد  ة اگر نحو   دیگر، و از طرف  

 ة نحـو  چنـین تبیـین نمـود کـه    انتو می کلی طور به. گردد می شکل  دلبستگی دوسوگرا در افراد خانواده   شود
،  نوع دلبـستگی در کـودك  ةاده تعیین کنند تعامل بین افراد خانو  ةکیفیت نگهداري و نحو      ،عملکرد خانواده 

رومند بـا فرزنـدان خـود باشـد و     اي که داراي روابط عاطفی نی  خانواده، بنابراین.باشد نوجوان و بزرگسال می   
                                                

1. Crowel 
2. Laub & Sampson 



  1388، سال 3                دوره دهم، شماره                    مشهد               شناسی دانشگاه فردوسی مطالعات تربیتی و روان  138

گـردد و کمتـر    اقب آن در فرزندان باعث ایجاد دلبستگی ایمن مـی      متع ، عملکرد مناسبی را اعمال کند     ةنحو
 والـدین نـسبت بـه    گـو بـودن   که حـساسیت و پاسـخ     يطور  به ؛گیرند  هاي رفتاري قرار می    در معرض اختالل  
  . داردتأثیرهاي کودك در ایجاد سبک دلبستگی ایمن  نیازها و خواسته
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