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Abstract
From the perspective of the evolutionary
psychology, the range of adolescents, the period
of the review of psychological symptoms can be
considered.The aim of this study was to investigate
the role of attachment styles in adolescent’s risky
behaviors. The statistical population of the study
was 2570 male high school students in Najaf
Abad city (Isfahan) in the academic year of 20122013. A multi-stage random cluster sampling
method was used to select 247 of them. Measuring
tool included scale attachment styles (Collins &
Read, 1990) and Iranian Adolescent Risky
Behavior Scale (Zade Mohammadi & et al, 2012).
The results of stepwise multi-variable regression
analysis indicated that Safe attachment style of
hazardous driving components, violence, smoking,
and alcohol use high risk behaviors with 4, 6, 8,
and 11 percent of their variance, respectively, and
negatively predicted respectively. The avoidant
attachment style predicted components of drug
use and friendship with the opposite sex by
explaining 13 and 8 percent of their variance and
ambivalent attachment style, predicting the
components of friendship with the opposite sex
and sexual relationship and sexuality by explaining
6 and 5 percent of their variance.These results
indicate that attachment styles play an important
role in the tendency and prevention of risky
behavior in the students and young adults.
Keywords: risky behaviors, attachment styles,
adolescent
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،  خاتوو،،سبک دلبسرگی ایم مؤلفههای راوندگی خطروتا
سیگار هایدن و مصرف الک رفرارهای پرخطر را به ترتیتب بتا
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مقدمه
دلبستای یکی از برجسگت تگری مهگایی روانشناسگی معاصگر

است کگ بگ تکگوی پیونگدیای اگایهی اشگاره دارد .بگالبی،1

( )1988نظریگگ دلبسگگتای را بگگا اسگگتهاده از دسگگتاوردیای
کردارشناسی ،نظری سیبرنتیک و ایالاگا ،،روانتحلیگ گگری،

از دلبستای دوسگوگرا تمایگ بگ داشگت اگز ،نهگس پگایی ،
وابستای اایهی و اتکای شدید ب دیاران را دارند .در مقابگ ،
بعد اجتنابی بگا درجگ ای از نگاراحتی در نزدیکگی و وابسگتای
راب دارد و افراد با س ح باالیی از دلبستای اجتنابی تمای بگ
سکو ،در مورد شک گیری روابط صگمیمی دارنگد (گگریهی ،

روانشناسگگی تجربگگی ،نظری گ یگگای یگگادگیری ،روانپزشگگکی و

بارتلومو و پرلم  .)1994 ،4از سمت دیار ،افراد با سگبکیگای

رشت یای مرتبط ارائ نمود .بر اساس ای دیدگاه ،دلبسگتای از

دلبستای ایم دارای ویژگییای مثبت در مهار،یگای فگردی

یریق روابط اولی شناختی با مراقبگتکننگدگان نگوزادان شگک

یمانند :خودآگایی  ،از،نهس و آگایی از خگود مگیباشگند؛

میگیرد و با توانایی فرد برای استنباط رفتار مراقبتکننگدگان و
پاسگگ دیاگگران بگگ نیازیایشگگان راب گگ دارد .بگگارلولومیو و

ای افراد مهار،یای درونفردی و ااتمادبگ نهگس بیشگتری در

یوروویتس )1991( 2الاوی چهارگان ای را م گر کردنگد کگ

مبنای آن دو محور اض راب و اجتناب است .بارلولومیو انگوان
کرد دو نوع اجتناب متهاو ،از صمیمیت وجگود دارد ،اجتنگاب
ناشی از ترس از دیاران و اجتناب ناشگی از نهگی دیاگران .در

6

5

8
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مقابل با مشگکال ،دارنگد (تگرک  ،)2002 ،مسگتق (گلمگ ،

 )2000و خودجوش( 9باراون )2006 ،10بگوده و از احساسگا،

خودآگاه یستند (گلم  ،)2000 ،11آن یا با احساسا ،منهگی در
تعامال ،اجتماای کنار میآیند (کوباک و اسگکری )1988 ،12و
دارای مهار ،یای تنظی اوایف مثبت یستند (کوپر ،شگاور و

ای الاو بارلولومیو و یوروویتس لغت اجتنگاب را برداشگتند و

کولینس )1998 ،13ک ای الرا ،گسگترده در یگول سگالیگای

دو گروه ترسان و نهی کننده را جایازی کردند .آن یا یمچنگی

مدرس ادام مییابد.

لغت مض رب را با دل مشغول جایازی سگاختند .ایگ چهگار

پژویشیای متعدد نشان دادهاند ک سبکیای دلبسگتای،

سبک دلبستای تحت انوان افراد ایم  ،دل مشغول ،ترسان یگا
اجتنابگر و نهیکننده م گر شگدهانگد .بگر مبنگای مشگایدا،

ب گ انگگوان یگگک اام گ تحگگول در شگگک گیگگری شخصگگیت،
تعیی کننده مه یستند .در ای راستا ،کارلسگتون و سگرو

14

آینسورث ،بلهار ،واترس و وال )1987( 3واکنشیای اضگ راب

( )1995معتقدند ک سیست دلبستای سگب

کودکان و افراد غریب می تواند ب انگوان یکگی از نقگاط متمگایز

مؤله یای اایهی ،انایزشگی ،شگناختی و رفتگاری مگیشگود.
یمچنی  ،ناگوار تعدی کنند و الرا ،منهی تنش را ک رنگتر

سبک یای دلبستای شناخت شود و یناامیکگ مراقگ کگودک
دوباره نزد کودک برمی گردد واکنش آنی کودک ب مراقبش کگ
وی را برای مد ،کوتگایی تگرک کگرده اسگت ،معگر سگبک

یکاارچگ شگدن

جلوه دیند و دارای ایمیت پیشبینیکنندة زیادی در بهداشت
روانی یستند (لینلی و جوز .)2004 ،15

دلبستای است .بر ای مبنا بود ک آینس ورث پگس از ده سگال

تحقیقا ،نشان داده است ک افراد دارای سبک دلبسگتای

تحقیق و مشایدة مستمر ،ب س نگوع سگبک دلبسگتای دسگت

ایم در مقایس با افراد دارای سبکیای دلبسگتای نگاایم از

یافگت کگ بگ انگوان سگبکیگای دلبسگتای اجتنگابی ،ایمگ و
اض راب  /دوسوگرایی شناخت شده است.

نظگگر سگگالمت روانشگگناختی و شایسگگتاییگگای اجتمگگاای از

بعگگد اضگگ راب  /دوسگگوگرایی دلبسگگتای نشگگاندینگگدة

شرایط بهتری برخوردار یستند (میکولینسر ،یورش ،ایالتی و

کگگوتلر1999 ،16؛ دیتومگگاس ،بگگران مگگکنگگالتی ،روس و

از ،نهس پایی فرد و درنتیج درج اضگ راب  /یوشگیاری

برگس .)2003 ،17سافورد )2002( 18معتقد است دلبستای بگا
تجرب اوایف منهی مرتبط است و ممک است افگراد دارای

2. Bartholomew & Horowitz
4. Grifﬁn, Bartholomew & Perlman
6. self-awareness
8. Goleman
10. Bar-On
12. Kobak & Sceery
14. Carlston & Sroufe
16. Mikulincer, Horesh, Eilati & Kotler
18. Safford

1. Bowlby
3. Ainsworth, Blehar, Waters & Wall
5. self-consciousness
7. Turkum
9. self-actualized
11. Goleman
13. Cooper, Shaver & Colins
15. Linley & Joseph
17. DiTommaso, Brannen-McNulty, Ross & Burgess

فرد درباره یرد و ریا کردن روابط است .افراد با س ح باالیی
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دلبستای ناایم در مقایسگ بگا افگراد دارای دلبسگتای ایمگ

سیاار کشیدن ،مصر

س ح باالتری از اوایگف منهگی را تجربگ کننگد کگ وجگود

رفتار جنسی و گرایش ب جنس مخگالف (بگویر  .)2006 ،بگ

اوایف منهی موج

مواد مخگدر ،مصگر

الک  ،راب گ و
8

ارتباط دلبسگتای نگاایم بگا رفتاریگای

نظر می رسد ک سبک یای دلبستای و رفتاریگای پرخ گر بگا

پرخ ر می شود .جیکگولینس ،کگوپر ،آلبینگو و آالرد ()2002

یکدیار مرتبط باشند .در ای زمینگ  ،الاگوی منگدر و یگانتر

بیان میکنند ک سبک دلبستای اجتنگابی یگک اامگ خ گرزا

( )2009نشان می دید ک دلبستای ناایم ممک است منجگر

1

9

برای روابط زناشویی است .بلسکی )1993( 2با تردید دربگاره

ب افزایش اسگتهاده از «تنظگی کننگده یگای بیرونگی اوایگف»

نظری بالبی و اینزورث درباره دلبستای ایم معتقگد بگود در

ب جای رایبردیای سال تر شود .ای فرایند منجر بگ افگزایش

برخی از محیط یا الاویای دلبستای اجتنابی و یگا اضگ رابی

رفتاریای پرخ ر اام یماننگد مصگر

مگواد ،اخگتاللیگای

میتواننگد ان بگاقیتگر باشگند .ریاگز ،وسویگک و اسگتالینز

خوردن و رفتاریای جنسی پرخ ر میشود .یبق نظری تعام

3

10

( )2007معتقدند دلبستای ارتباط مستقیمی با کیهیت برقراری

خانواده بروک ،بروک ،گگوردن ،وایگتمگ و چگ

روابط در افراد  HIV+دارد ک ممک اسگت نقگش بسگزایی را

دلبسگگتای اگگایهی ب گ والگگدی  ،ی گادگیرییگگای اجتمگگاای و

در سازگاری بیشتر با بیماری ایدز از یریق تگثلیر بگر توانگایی

ویژگ گییگگای درون فگگردی نوجوانگگان ،ب گ یگگور مسگگتقی بگگر

جل

حمایتیای اجتمگاای بگازی کنگد و سگب
4

سگازگاری

سوءمصر

()1990

مواد الر میگذارند؛ پای و اسگاس نظریگ تعامگ

بیشتر با بیماری میشود .کسیدی و شگیور ( )2008معتقدنگد

خانواده ،ارتباط و پیوند قوی اایهی میگان والگدی و کگودک

ایجاد ترس و وحشگت در افگراد

ب ویژه ارتباط مگادر و کگودک اسگت .بگ یگور تجربگی ،داب،

و بردن ( )2007با انجگا پژویشگی

فلیتی ،دانگ ،گلیس و آندا ( )2003نشان داده اند ،بی قگرار

سگیاار،

تجربیگا ،جگانبی دوران اولیگ کگودکی و

سبک دلبستای ناایم سب
میشود .بری ،باراکلو

5

نشان دادند بی سگبک دلبسگتای نگاایم و مصگر
مشروبا ،الکلی و مصر

مواد راب

مثبت وجود دارد.

11

گرفت در معگر

انواع رفتاریای پرخ گر (بگ انگوان مثگال ،رفتاریگای پرخ گر

یکی از زمین یایی ک در حال حاضر مگورد م العگ قگرار

جنسگگی ،سگگیاار کشگگیدن و اسگگتهاده مشگگک سگگاز الک گ ) در

میگیرد سه و مشارکت سبکیگای دلبسگتای در رفتاریگای

گروهیای مختلف سنی ،راب ة قوی وجود دارد و ناسگازگاری

پرخ ر نوجوانان است .رفتاریگای پرخ گر رفتاریگای بگالقوه

سبکیای دلبستای ممک است ب افزایش ای خ را ،منجر

مخربی یستند کگ افگراد بگ یگور ارادی یگا بگدون ایگالع از
پیامدیای نام لوب احتمالی آن مرتک

میشگوند (کگرو ،و

شود (الورز ،توربرگ ،دوبی ،یانگ و رگینالد .)2008 ،12ابعاد
دلبستای اجتنگابی نیگز بگا محگدودیت یگایی یمگراه اسگت و

سمرز .)2005 ،6پژویشیا نشان دادهاند ک بخش امدهای از

اجتناب از صمیمیت ،مجموا ای از رفتاریای پرخ ر یماننگد

سیاار ،الک  ،مواد مخدر و

داشت راب ة جنسی با شرکای مختلف ،استهاده زیاد از الکگ ،

رفتاریای جنسی ناایم در سنی قبگ از  18سگالکی شگروع

سگیاار کشگگیدن و اسگتهاده از کوکگگائی را مگنعکس مگیکنگگد

رفتاریای پرخ ر ازجمل مصر

می شود (برگم و اسکا .)2001 ،7،مههو رفتاریای پرخ ر

13

(وانگخانچینگ ،شر ،جکسون و پارا .)2004 ،

سلسل ای از رفتاریا را در برمیگیگرد کگ نگ تنهگا بگرای فگرد

درمجموع ،یافت یای پژویشی نشان میدینگد کگ سگبک

درگیر در ای رفتار و افراد مه زندگی وی زیانیگای جگدی

دلبستای مگیتوانگد در ییگف وسگیعی از رفتاریگای پرخ گر

ب بار می آورد ،بلک بااث صدم غیرامدی بگ افگراد دیاگر

مواد (بایر،

میشود .رایجتگری رفتاریای پگرخ ر ابار،اند از خشونت،
2. Belsky
4. Cassidy & Shaver
6. Corte & Sommers
8. Boyer
10. Brook, Brook, Gordon, Whiteman & Chen
12. Lyvers, Thorberg, Dobie, Huang & Reginald
14. Ahrens, Ciechanowski & Katon

(آیرنس ،سیکانوسکی و کات

14

 ،)2012 ،مصر

سگازن ،آناستازیو و بینادو و فمیلی ،)1998 ،15راب گة جنسی
1. Gcollins, Cooper, Albino & Allard
3. Riggs, Vosvick & Stallings
5. Berry, Barrowclough & Wearden
7. Bergman & Scott
9. Maunder & Hunter
11. Dube, Felitti, Dong, Giles & Anda
13. Vungkhanching, Sher, Jackson & Parra
15. Bahr, Suzanne, Anastasios, Bingdao & Family
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ناسگگال (کیسگگگال ،رابرتگگگز و یویگگگت )2004 ،1و الکلیسگگ
(کاساگرس ،کگادور ،،النگبهگ  ،یگوسیس و تگرو ،مگگ ،2
 )2005نقش داشت باشد .بر یمی اساس ،با توج بگ المگی
بودن مسئل مورد بررسی ،درگیر بودن جمعیتی بزرگ ،پرنهوذ
و سرنوشتساز و پرکگردن شگکا موجگود ،نبگود پگژویش
جامع درباره راب سبکیای دلبستای با رفتاریای پرخ ر در
نوجوانان ایرانی و تناقضا ،و نایمسانی موجود در تحقیقا،
خارج از کشور ید از ای پژویش بررسی راب سبکیای
دلبستای با رفتاریای پرخ ر در نوجوانان مگیباشگد .در ایگ
م الع  ،سگ فرضگی بگ شگر زیگر م گر بگود -1 :سگبک
دلبستای ایم پیشبینگیکننگدة معکگوس رفتاریگای پرخ گر
است -2 ،سبک دلبستای ناایم دوسگوگرا پگیش بینگیکننگدة
مستقی رفتاریای پرخ ر است و  -3سبک دلبسگتای نگاایم
اجتنابی پیشبینیکنندة مستقی رفتاریای پرخ ر است.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :ای پژویش با توج بگ
متغیریگگای موجگگود و اگگد دسگگتکگگاری آنیگگا بگ یگگر یگگای
یمبسگگتای تعلگگق دارد .جامع گة آمگگاری پگگژویش شگگام کلیگگ
دانشآموزان پسگر پایگ یگای اول ،دو و سگو مق گع تحصگیلی
متوس شهرستان نجفآباد در سال تحصگیلی  1392-93بودنگد
ک شام  2570نهر بودند .برای انتخاب نمون معر و دقیگق از
روش نمون برداری تصادفی خوش چندمرحل ای استهاده شد کگ
در آن از کالس ،مدرس یا من ق آموزشی ب جای فگرد بگ انگوان
واحد نمون گیری استهاده میشود و در آن ب جای افراد گگروهیگا
ب صگور ،تصگادفی انتخگاب مگیشگوند (دالور .)1394 ،بگدی
ترتی ک ابتدا ب شیوه تصادفی از بی مدارس آموزشوپگرورش

ابزار پژوهش
3
مقیاس خطرپذیری نوجواناان ایرانای ( IARSزادهمحمگدی،
احمدآبادی و حیدری :)1390 ،ای پرسشنام  38ماده دارد کگ
از یریق االمتگذاری روی یک مقیاس پنجدرجگ ای از نگوع
لیکر( ،کگامال موافگق =  ،5تگا کگامال مخگالف =  )1سگنجیده
مگگیشگگود .ای گ پرسشگگنام  7زیرمقی گاس راننگگدگی خ رنگگاک،
خشونت ،سیاار کشیدن ،مصر مواد مخگدر ،مصگر الکگ ،
راب و رفتار جنسی و گگرایش بگ جگنس مخگالف را شگام
میشود .دو نمون از سؤاال ،ای مقیاس ابار،اند از "معموال
زود از کوره در میرو و داوا راه میانگداز ؛ در بگی دوسگتان
نزدیگک مگ کسگانی یسگگتند کگ موادمخگگدر مصگر کننگگد".
زادهمحمدی و یمکاران ( )1390ااتبار ای مقیاس را بگ روش
یمسازی درونی 4و با کمک آلهای کرونباخ و روایی سازه آن با
استهاده از تحلی ااملی اکتشگافی و روش تحلیگ مؤلهگ یگای
اصلی 5مورد بررسی قرار دادند؛ آزمون  6KMOبرابر با  0/949و
در س ح بسیار م لوب و رضایتبخش بود و آزمگون کرویگت
بارتلت 7از نظر آماری معنادار بود .یمچنی میگزان ااتبگار کگ
مقیاس و خردهمقیاسیای آن در س ح م لوب و مناسگبی بگود
ب صورتی ک آلهای کرونباخ برای مقیاس کلی  ،0/93خشگونت
 ،0/87رانندگی خ رناک  ،0/74سیاار کشگیدن  ،0/93مصگر
مواد مخدر  ،0/90مصر الک  ،0/90راب گ و رفتگار جنسگی
 0/87و گرایش ب راب با جنس مخالف  0/83بگ دسگتآمگده
است .بگ دسگت آمگد (زادهمحمگدی و یمکگاران .)1390 ،در
پژویش حاضر ضری آلهای کرونباخ ک مقیاس  0/84و برای
زیرمقیاس یای رانندگی خ رناک  ،0/89خشونت  ،0/92سیاار
کشیدن  ،0/86مصر مواد مخدر  ،0/84مصگر الکگ ،0/90
راب و رفتار جنسی  0/71و گرایش ب جنس مخالف  0/76ب
دست آمد است ک نشان میدید پرسشیای آزمون از یماینای
درونی خوبی برخوردار است.
دو نمون از گوی یای ای پرسشنام ابار،اند از« :مگ از
سرات زیاد لذ ،مگی بگر »« ،در بگی دوسگتان نزدیگک مگ
کسانی یستند ک موادمخدر مصر کنند».

شهرستان نجف آباد  10دبیرستان پسران انتخاب شگد .سگاس ،از
بی مدارس انتخابشده ب شیوة تصادفی  30کالس (از یر پایگ
تحصیلی یک کالس) انتخاب شد و ساس از یر کالس  10نهگر
بگ صگگور ،تصگگادفی انتخگگاب شگگد کگ پگگس از کنگگار گذاشگگت
پرسشنام یای ناقص  274نهگر بگ انگوان نمونگ نهگایی انتخگاب
شدند .میانای سنی شرکتکنندهیا  13/24با انحگرا اسگتاندارد
 2/36بود در م الع حاضر از ابزاریای زیر استهاده شد.

از پگاکدامگ  :)1380،ایگ پرسشنام شامگ خگودارزیگابی از

2. Caspers, Cadoret, Langbehn, Yucuis & Troutman
4. Internal Consistency
6. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
8. Attachment Style Scale
10. Read, S. J.

1. Ciesla & Roberts & Hewitt
3. Iranian Adolescents Risk-taking Scale
5. Principle Component Analysis
7. Bartlett Test of sphericity
9. Collins,N. L.

پرسشنامة سبک دلبستگی( 8کولینز 9و رید 1990 ،10نقگ
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مهار،یای ایجاد روابط و خود توصیهی شیوه شک دیی روابط
دلبستای نسبت ب چهگرهیگای دلبسگتای نزدیگک اسگت .ایگ
پرسشنام  18ماده دارد ک از یریق االمت گگذاری روی یگک
مقیاس پنجدرج ای از نوع لیکر( ،ب ییچوج بگا خصوصگیا،
م ت ابق ندارد =  1تا کامال بگا خصوصگیا ،مگ ت گابق دارد
=  )5سنجیده میشود .ای پرسشگنام  3زیرمقیگاس وابسگتای،
نزدیک بودن و اض راب را شام میشود .دو نمون از سؤاال،
ای پرسشنام ابار،اند از "ایجاد ارتباط با دیاران برای آسان
است؛ ب خود اجازه نمیدی ک ب دیاگران وابسگت شگو ".
کولینزو رید ( 1990نق از پاکدام  )1380،بر پای توصیفیایی
ک در پرسشنام دلبستای بزرگساالن یازان و شگیور در مگورد
س سبک اصلی دلبستای وجود داشت مواد پرسشنام خگود را
تدارک دیدهاند .زیرمقیاس اض راب ( )Aبا دلبستای اضگ رابی
دوسوگرا م ابقت دارد و زیرمقیاس نزدیک بودن ( )Cیک بعگد
دوق بی است ک اساسا توصگیفیگای ایمگ و اجتنگابی را در
مقاب ی قرار میدید؛ بنابرای نزدیک بودن ( )Cدر ت گابق بگا
دلبستای ایم است و زیرمقیگاس وابسگتای ( )Dرا مگیتگوان
تقریبا اکس دلبستای اجتنابی قرار داد .زیر مقیاس نزدیکی یگا
ایم با  6سؤال  17 ،14 ،10 ،9 ،8 ،1و زیرمقیاس وابستای یگا
اجتنابی با  6سؤال  18 ،16 ،15 ،7 ،4 ،3و زیرمقیاس اضگ راب
یا اض رابی دوسوگرا با  6سؤال  13 ،12 ،11 ،6 ،5 ،2سگنجیده
میشود (پاکدام  .)1380،پاکدام ( )1380ضری ااتبگار ایگ
مقیاس بر اساس شیوه بازآزمایی در مورد  105دختر و پسگر در
شهر تهران  0/97و روایی آن  0/56گزارش شده است.
در پژویش حاضر ضگری آلهگای کرونبگاخ کگ مقیگاس
 0/82و بگگرای زیرمقیگگاسیگگای ایمگ  ،0/89اجتنگگابی ،0/81

اض رابی دوسوگرا  0/77است ک نشان میدید پرسشیگای
آزمون از یماینای درونی خوبی برخوردار است.
دو نمون از گوی یای ای پرسشنام ابار،اند از« :ایجگاد
ارتباط با دیاران برای آسان است»« ،ب خود اجازه نمیدی
ک ب دیاران وابست شو ».
روش اجرا
در ای پژویش برای جمعآوری ایالاا ،ابتدا برای دانشآموزانی
ک ب صور ،تصادفی انتخاب شده بودند ید پگژویش توضگیح
داده شد و از آنیا خواست شگد کگ پرسشگنام یگای سگبکیگای
دلبستای و رفتاریای پرخ ر را با دقت تکمی نمایند و سؤالی را تا
حد امکان بیجواب ناذارند .سرانجا دادهیای جمعآوری شده از
یریق ضری یمبستای پیرسون و تحلی رگرسیون چندمتغیری ب
شیوه گا ب گا مورد تجزی وتحلی آماری قرار گرفت.
ی فتهه ی پژوهش
ب منظگور بررسگی نقگش سگبکیگای دلبسگتای در مؤلهگ یگای
رفتاریای پرخ ر از روش تحلی رگرسیون چندمتغیری ب شگیوه
گا ب گا اسگتهاده شگد .بگدی منظگور ،در تمگا معگادال ،ابتگدا
پیش فگر یگای اسگتهاده از مگدل رگرسگیون از یریگق آزمگون
2
دوربی  /واتسون 1برای بررسی استقالل خ ایا ،آزمون ی خ ی
با دو شاخص ضری تحم  3و اام تگور واریگانس ( 4)VIFو
آزمون کلموگر  /اسمیرنف برای بررسگی نرمگال بگودن توزیگع
مورد بررسی قرار گرفت .در جدول  1نتایج آزمونیای دوربگی /
واتس و کلموگر  /اسمیرنف مشایده میشود.

جدول  .1مقادیر عددی آزمون دوربین /واتسون و كلموگرف /اسمیرنف برای بررسی استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع متغیرها
آزمون دوربین /واتسون آزمون كلموگرف /اسمیرنف سطح معناداری

متغیر مالک
رانندگی خ رناک

1/11

1/24

0/39

خشونت

1/26

0/98

0/79

سیاار کشیدن

0/79

0/93

0/73

0/59
1/46

0/88
1/45

0/69
0/22

0/86
1/25

1/09
0/95

0/30
0/78

مصر
مصر

مواد
الک

دوستی با جنس مخالف
راب و رفتار جنسی

2. Collinearity
)4. Variance Inflation Factor (VIF

1. Durbin- Watson
3. Tolerance
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با توج ب دادهیای جدول  1میتگوان گهگت کگ مقگادیر

است .سگایر مشخصگ یگای رگرسگیون بگرای بررسگی نقگش

اددی آزمون دوربی  /واتس و کلموگر  /اسمیرنف بیگانار

سبکیای دلبستای در مؤله یای رفتاریای پرخ ر در جدول

استقالل خ ایا و نرمال بودن توزیع متغیریای مگورد بررسگی

 2مشایده میشود.

جدول  .2مشخصههای آماری رگرسیون گامبهگام سبکهای دلبستگی بر مؤلفههای رفتارهای پرخطر ()n=271
R

R2

F

Beta

T

0/04

***9/99

-0/20

**-3/16

***16/34

-0/25

***-4/03

-0/29

***-4/71

-0/32

***-5/35

0/17

**2/86

-0/34

***-5/64

-0/19

***-3/03

0/17
-0/18
0/20

**2/72
***-2/96
***3/14

0/14

***-2/16

0/23
0/24
-0/22

***3/71
***3/88
***-3/59

متغیر مالک

گام

متغیر پیشبین

رانندگی خطرناک

اول

دلبستای ایم

0/20

خشونت

اول

دلبستای ایم

0/25

0/06

سیگار كشیدن

اول

دلبستای ایم

0/29

0/08

***22/22

مصرف مواد

دو

0/35

0/13

***17/63

مصرف الکل

اول

0/34

0/11

***31/87

دلبستای ایم
دلبستای اجتنابی
دلبستای ایم
دلبستای ایم

دو
دوستی با جنس مخالف
سو

دلبستای دوسوگرا
دلبستای ایم
دلبستای دوسوگرا

0/25
0/28

0/06
0/08

***8/12
***7/05

دلبستای اجتنابی
رابطه و رفتار جنسی

اول
دو

شاخص یای ی خ ی ضرای

دلبستای دوسوگرا
دلبستای دوسوگرا
دلبستای ایم

0/23
0/32

0/05
0/10

*** 13/47
***13/66

تحم ( 0/55تگا  )1/04و

بنابرای فرضگیة دو پگژویش مگورد تثییگد قگرار مگی گیگرد.

اام تور واریانس ( )VIFبا دامن  0/41تگا  1/38نشگان داد

یمچنی نتایج نشان داد سبک دلبستای اجتنگابی مؤلهگ یگای

ک بی متغیریای پیشبی  ،یگ خ گی وجگود نگدارد و نتگایج
حاص از مدل رگرسیون قاب اتکاست.

رانندگی خ رناک ،خشونت ،سیاار کشیدن و راب گ و رفتگار
جنسی را ب صور ،معنیداری پیشبینی نمیکند.

نتایج جدول  2نشان میدید کگ سگبک دلبسگتای ایمگ
مؤله یای راننگدگی خ رنگاک ،خشگونت ،سگیاار کشگیدن و
مصر

الک رفتاریای پرخ ر را ب ترتی

نتایج نشان داد سبک دلبستای دوسوگرا مؤله دوستی بگا
جنس مخالف و راب

و رفتار جنسی را ب ترتی

با تبیگی 6

با تبیی  8 ،6 ،4و

و  5درصد واریانس آن یا مورد پگیشبینگی قگرار داده اسگت؛

 11درصد واریانس آنیا ب صور ،منهی مورد پیشبینی قگرار
داده است ()p> 0/05؛ بنگابرای فرضگیة اول پگژویش مگورد

بنابرای فرضیة سگو پگژویش مگورد تثییگد قگرار مگیگیگرد.
یمچنی نتایج نشان داد سبک دلبستای دوسوگرا مؤلهگ یگای

تثیید قرار میگیرد .یمچنی نتایج نشان داد سگبک دلبسگتای

مواد و سیاار کشیدن را

ایم مؤله یای مصر

مگواد ،دوسگتی بگا جگنس مخگالف و

راب و رفتگار جنسگی را بگ صگور ،معنگیداری پگیشبینگی
نمیکند.
نتایج نشان داد سبک یای دلبستای اجتنگابی مؤلهگ یگای
مصر

مواد و دوستی با جنس مخالف را ب ترتی

با تبیگی

 13و  8درصد واریانس آنیا مورد پیشبینی قرار داده اسگت؛

رانندگی خ رناک ،خشونت ،مصر

ب صور ،معنیداری پیشبینی نمیکند.
بحث و نتیجهگیری
ید از ای پژویش بررسی راب سگبکیگای دلبسگتای بگا
رفتاریای پرخ ر در نوجوانان بود .نتایج نشان داد بی سگبک
دلبستای ایم و یر یهت مؤله رفتاریای پرخ ر (خشونت،
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سیاار کشیدن ،مصر

مواد مخدر ،مصگر

الکگ  ،راب گ و

میباشد .ای بدان معنی است ک افراد دارای سبک دلبسگتای
مواد مخدر دارند.

رفتار جنسی و گرایش ب جگنس مخگالف) یمبسگتای منهگی

اجتنابی تمای بیشتری ب مصر

معنیداری وجود دارد .ای نتایج یمسو با یافت یگای (کاسگ ،
واردل و روبرتز2007 ،؛ دی توماس و یمکاران2003 ،؛ کارنز

در تبیی ای یافت میتوان گهت اگرچگ اوامگ شگروع
مصر مواد ممک است یک کنجکاوی ساده باشد اما تداو

و آدامز2002 ،؛ بایر و یمکگاران )1998 ،مگیباشگد و نشگان

آن با سگبک دلبسگتای ارتبگاط دارد؛ جگدایی از منبگع ایمنگی

میدید ک دانشآمگوزان دارای دلبسگتای ایمگ بگ احتمگال

میتواند سب

و

کمتری رفتاریای پرخ ر از خود نشان میدیند.

گرایش او ب مصر

گسستای ارتباط فرد با منابع انسانی ایگرا

مواد برای فرار از ترسیا ،اض رابیا و

در تبیی ای یافت یا میتوان گهت ک بر اساس نظر بالبی

پناه بردن ب رؤیایا باشد و مشاب با شرایط جدایی از مادر در

شک گیری خودپنداره مثبگت در

یناا مواج با مشک چون نیگاز بگ ایمنگیجگویی در افگراد

افراد میشود و ای خودپنداره مثبت ب آنیا اجازه میدید تا

افزایش مییابد ،فرآیند جستجوی فعال مجددا بروز میکند و

در زمان برخورد با شرایط تنش زا ،کنترل شناختی و ییجگانی

فرد برای فرار یا تسکی خود ب مصر

مواد گرایش مییابگد

خود را از دست ندیند و بتوانند شرایط تگنشزا را در کنتگرل
خود درآورده و از رایبردیای حمایتجویانگ اسگتهاده کننگد.

(خستو .)1381 ،در یمی راسگتا یگاوکینز ،میلگر و کاتگاالنو
( )1992معتقدند نوجوان از مصر مواد مخدر ب منزل رایی

درواقع ،ای افراد ب دلی ااتماد ب توانگایی و قگدر ،فگردی

برای مقابل با مشگکال ،،احساسگا ،منهگی و موقعیگتیگای

خود بر شرایط تنشزا غلب کرده و بگا کنتگرل منگابع تگنش و

فشارزا استهاده میکنند .یمچنی میتگوان گهگت افگرادی کگ

آشهتای از سالمت روان بهتری برخوردار یستند (فلیشم و

دارای سبک دلبستای اجتنگابی یسگتند تمایگ بگ تثکیگد بگر

سبک دلبستای ایم موج

2

فوگ  )1994 ،1و کمتر بگ سگمت انجگا رفتاریگای پرخ گر

خودکهگگایی و اسگگتقالل دارنگگد و بنگگابرای ممک گ اسگگت بگگر

گرایش دارند.

استراتژییای مقابل ای ناسازگاران ای تکی کنند کگ نیگاز بگ

ب ابار،دیار ،ویژگییای مثبت افراد دلبست ایم سگب

انجا دادن رفتاریای نامناس

دیار یماننگد مصگر

مگواد و

میشود نیازی بگ بگروز رفتاریگای پرخ گر از خگود نداشگت

سیاار برای تنظی احساسا ،منهگی دارنگد (منگدر و یگانتر،3

باشند؛ ااتماد ب خود و ااتماد ب دیاران دو ویژگگی اساسگی
افراد ایم ب شمار میرود ک ااتماد ب خود ،بگ افگراد ایگ

.)2009
درباره اد راب

توانایی را میدیگد کگ در روابگط بگی شخصگی بگا مهگار،،

دیار رفتاریای پرخ ر می توان گهگت احتمگاال ویژگگی یگای

ایمینان و آرامش بیشگتری بگ تعامگ باگردازد و ااتمگاد بگ

آرمگگانارایی و ااتمگگاد بگ خگگود جبرانگگی در شخصگیتیگگای

دیاران آن یا را در جل

سبک دلبستای اجتنابی با شگش مؤلهگ

حمایت دیاگران یگاری مگیرسگاند

اجتنابی ب آنیا ای امکان را مگیدیگد کگ از موقعیگتیگای

(کسگگیدی و شگگاور)2008 ،؛ یمچنگگی تگگوان اکتشگگا گگگری،

تعارضی اجتناب کرده (میکسونر ،یورش ،ایالتگی و کگوتلر ،

انع ا پذیری و جسار ،الز را در روابط بگی شخصگی در

میشگود کگ کمتگر سگراف رفتاریگای

اختیار ای افراد قرار میدید و نزدیکی سگب

مگیشگود فگرد

4

 )1998و احتماال سب

پرخ ر دیار ب جزء مصر

مواد بروند.

پیوست در جستجوی ارضا باشد و بنابرای رفتاریای پرخ گر

سگگبک دلبسگگتای اض گ رابی  /دوسگگوگرا بگگا مؤله گ یگگای

کمتری از خود نشان دید.
نتایج پژویش نشان داد سبک دلبستای اجتنگابی فقگط بگا

رانندگی خ رناک ،خشونت ،سیاار کشیدن ،دوستی با جگنس
مخالف و راب و رفتار جنسی رفتاریای پرخ گر یمبسگتای

مواد رفتاریای پرخ ر یمبسگتای مثبگت دارد.

مثبت و معنادار دارد .ای نتایج یمسگو بگا یافتگ یگای (بگری،

ای نتایج یمسو با یافت یای (کی و یمکاران2012 ،؛ شیندلر،

بارولو

و وردن2007 ،؛ حجت ،گولنا ،مناوییس ،ماسگکا و

توماسیس ،ساک ،گیم یارد ،کوسنر و ایکر2005 ،،؛ کیسال،

مگ  )2003می باشد و در تناقض بگا یافتگ یگای (کاسگارس،

رابگرتگز و یگویت2004 ،؛ جیکگولینس و یمکگاران)2002 ،

کادور ،،الناهان ،یوکیس و تروتم  )2005 ،میباشد .بگری

مؤله مصر

2. Hawkins, Miller & Catalano
4. Mikulincer, Horesh, Eilati & Kotler

1. Fleishman & Fogel
3. Maunder & Hunter
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و یمکاران ( ) 2007با انجا پژویشی نشان دادند بی سبک
دلبستای ناایم و مصر

سیاار راب

در شک گیری رفتاریای پرخ ر بازی میکنند ب صگورتی کگ

مثبت و معنگی داری

میانجیاری والدی می تواند رفتاریای پرخ ر را کایش دید،

وجگگود دارد .در مقاب گ  ،کاسگگارس و یمکگگاران ( )2005در
پژویشی نشان دادند دلبستای ناایم اض رابی بگا نوشگیدن

درحالیک نهوذ دوستان میتواند آن را افزایش دید.
نتایج رگرسیون چندمتغیری ب شیوه گا ب گگا نشگان داد

مشروبا ،الکلی و استهاده از مواد مخدر راب گ دارد .آنیگا

ک سگبک دلبسگتای ایمگ مگی توانگد مؤلهگ یگای راننگدگی

نشان دادند ک ارتباط معناداری بی بازنمایی یای دلبسگتای
و گزارش یای مبتنی بر مصگر
بالینی وجود داشت و میزان مصر

خ رناک ،خشونت ،سیاار کشیدن ،مصگر

الکگ  ،مصگر

مگواد در نمونگ یگای غیگر

مواد ،دوستی با جگنس مخگالف و راب گ و رفتگار جنسگی را

مواد در میان افرادی کگ

ب صور ،منهی پیشبینگی نمایگد .یمچنگی سگبک دلبسگتای

ب گ انگگوان سگگبک دلبسگگتای نگگاایم اض گ رابی یبق گ بنگگدی

اجتنابی میتوانگد مؤلهگ مصگر

می شوند در مقایس با گگروه دارای سگبک دلبسگتای ایمگ

مخالف را پیشبینی نماید و سبک یگای دلبسگتای دوسگوگرا

بیشتر است.

مؤله دوستی با جگنس مخگالف و راب گ و رفتگار جنسگی را

ویژگی یای اصگلی دوسگوگرایا یعنگی تردیگد ،تعگار ،
تخاص  ،درماندگی ،آشهتای و تکانشوری آنیا را بگ شگد،

پیشبینی میکند ک با توج ب یمبستاییای گگزارش شگده
بی متغیریای فوقالذکر ایگ پگیشبینگییگا من قگی بگ نظگر

در معگگر

درگیگگری ،تضگگاد و درمانگگدگی قگگرار مگگیدیگگد

مگواد و دوسگتی بگا جگنس

میرسد.

(میکسگگونر و یمکگگاران .)1999 ،در افگگراد دوسگگوگرا فقگگدان

ب صور ،کلی و بر اساس نتایج ایگ پگژویش مگیتگوان

ااتماد ب خود با تحلی بنیادیای درونروانی ،توان رویارویی

گهت خگانواده و مشخصگا شگک گیگری دلبسگتای ایمگ در

با موقعیتیگای اسگترسزا را کگایش مگیدیگد و درمانگدگی

کودکی نقش بسیار مه و کلیدی در بروز و یگا پیشگایری از

روانشناختی را بر آنیا تحمی میکنگد کگ ایگ پریشگانی و

رفتاریای پرخ ر در نوجوانگان را بگ اهگده دارد؛ لگذا آمگاده

درماندگی ک ب نوب خود برحس

تجرب یای نگام لوب بگ

ساخت فرد برای زندگی در خارج از محیط خانوادگی یکگی

احساس حقار ،و اض راب شخص دام میزند ناتوانی وی

از وظگگایف اجتمگگاای پگگدر و مگگادر اسگگت و کیهیگگت روابگگط

را در ایجاد روابط بی شخصی سال و گرایش بگ رفتاریگای
پرخ ر توجی میکند.

خانوادگی و دلبستای تثلیر امیق و پایداری بر تحول روانگی
افراد بر جای می گذارد؛ بنابرای  ،می تگوان گهگت والگدی بگا

در تبیی ای نتگایج شگاید بتگوان بیگان داشگت کگ افگراد

برقراری دلبستای ایم با فرزندان میتوانند فرزندانی شایست

دوسوگرا از رفتاریای پرخ ر برای سگرکوب کگردن و چیگره

و سگگال ب گ بگگار آورنگگد .یمچنگگی رسگگان یگگا بگگا تبلیغگگا ،و

شدن بر یغیان درونی خود ب کار میبرنگد .از سگوی دیاگر،

بروشوریا و مدارس با برگزاری کالسیگای آموزشگی بگرای

ای احتمال وجود دارد ک رفتاریای پرخ ر ای افگراد سگب

والدی و آمگوزش شگیوه یگای شگک دیگی دلبسگتای ایمگ

مگگیشگگود ک گ از جان گ

دوسگگتان و یمتایگگان مثبگگت ک گ در

رویارویی با مشکال ،و مسائ زندگی واکنشگی معقوالنگ و
خویشت داران نشان میدیند یرد شگده و یمگی امگر سگب

میتوانند موضوع را برای خانوادهیگا شگها سگازی نمگوده و
یاریار آنیا باشند.
نتیجة ایگ پگژویش بگا تثکیگد بگر ایمیگت شگک گیگری

پیوست آنیا ب گروهیای منحر گردد ک ای نیگز بگ نوبگ
خود میتواند زمین مساادی را برای گرایش بیشتر ب سگمت

دلبستای در دوران کودکی و تثلیر آن بر رشد و سالمت روان
در بزرگسالی می تواند پیش زمین ای برای انجا مشگاورهیگای

رفتاریای پرخ گر فگرای نمایگد .در یمگی راسگتا ،نگیک و

روانشناسی در ای زمین باشد و از نتایج ای م الع می توان

دی گرا  )2013( 1و گو و ناتانسون )2011( 2نشگان داده انگد

نتیج گرفت ک باید دوره یای آموزشی در راب

کگ در دوران نوجگگوانی دو دسگگت از اوامگ مهگ اجتمگگاای

دلبستای در کودکان و مراقبگت از کودکگان ارائگ داده شگود؛

(والدی و دوستان) میتوانند رفتاریای پرخ ر را تحت تگثلیر

ب ابار،دیار از آنجایی ک رفتاریای پرخ ر اامگ بسگیاری

قرار دیند؛ آنیا معتقدند والگدی و دوستان نقش مخگالهی را

از موارد مرگومیگر در سنی نگوجوانی و اوایگ بزرگسالی را

2. Guo & Nathanson

1. Nikken & de Graaf

بگا ایمیگت
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تشکی میدیند (لیندبرگ و بوگست و ویلیگامز )2000 ،1کگ

در نوجوانی باشد .یمچنی پیشنهاد میشگود بگ پگایش مگنظ

قاب پیشایری و کنترل یسگتند و بگا انایگت بگ صگدما ،و

رفتار دلبستای و رفتاریای پرخ ر پرداخت شود تا بتوان برنام

خسارا ،جبرانناپذیری ک یر یک از رفتاریگای پرخ گر بگ
دنبال دارند و از آنجایی ک اقگداما ،تغییگر رفتگار در سگ ح

پیشایری و مداخل مناس بگرای مگدیریت چنگی رفتاریگایی
یراحی نمود .پیشنهاد میشود پژویشی در س ح ملی درزمینگة

فردی و اجتماای یگوالنیمگد ،و پریزینگ اسگت ،بگ نظگر

شگناخت و بررسگی الگ و اوامگ مگؤلر در بگروز رفتاریگای

م گیرسگگد پیشگگایری آن ی گ در دوران کگگودکی و در زمگگان

پرخ ر با تمرکز بر رفتاریای دلبستای انجا گرفت شود.

شک گیری دلبستای ،بهتری رویکرد برای کایش رفتاریگای
پرخ ر در س ح جامع باشد.
محدودیتیای پژویش احتیاطیگایی را در مگورد تهسگیر
یافت یای پژویش و تعمی یافت یا مییلبد .با توج بگ اینکگ
شرکتکنندگان در ای پژویش یماگی نوجوانگان شهرسگتان
نجف آباد بودند ،لذا ممک است بافت فرینای شهر در نتایج
ای م الع مؤلر بوده باشد .یمچنگی دامنگ سگنی محگدود و

من بع
پاکدام  ،ش .)1380( .بررسی ارتباط بی دلبستای و جامع یلبی
در نوجوانی .رسال دکتری روانشناسی ،دانشکده روانشناسگی
و الو تربیتی ،دانشااه تهران.
خستو ،گ .)1381( .پیشایری از سوءمصر

مواد و وابسگتای بگا

رویکرد اجتماع مدار .فصلنام المی پژویشی رفگاه اجتمگاای.
.235-262 ،)6(2

جنسیت (مذکر) شرکتکنندگان تعمی یافت یای مگذکور را بگا

دالور ،ع .)1394( .روش تحقیگگق در روانشناسگگی و الگگو تربیتگگی
(ویراست چهار ) .انتشارا ،ویرایش ،ص .96
زادهمحمدی ،ع ،.احمگدآبادی ،ز ،.حیگدری .)1390( . ،تگدوی و
بررسی ویژگییای روانسنجی مقیاس خ رپگذیری نوجوانگان

ندارند را پوشش نمیدید؛ درحالیک برخی م العگا ،نشگان

ایرانی .مجلة روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایگران،)3(17 .

محدودیت مواج مینماید .یمچنگی از آنجگایی کگ م العگ
حاضر تنها جامع دانش آموزان را در برمیگیرد ،آن دسگت از
نوجوانان ک ترک تحصی کردهاند و یگا در مگدارس حضگور
داده اند ک شیوع رفتاریای پرخ گر در نوجوانگانی کگ تگرک
تحصی کرده و یا دوران دبیرسگتان را بگ اتمگا رسگاندهانگد،
بیشتر از سایر نوجوانان است؛ بنابرای پیشگنهاد مگیگگردد در
تحقیقا ،بعدی ،جامعة آماری مورد م الع ب کگ نوجوانگان
جامع گ گسگگترش یافت گ و منگگایق وس گیعتگگری از جامع گ بگگا
ویژگییای فرینای ،اجتماای و اقتصادی متنوعتگر را تحگت
پوشش قرار گیرند تا نتایج م الع قابلیت تعمی بیشتری یابد.
یمچنی انتظار میرود در صور ،نمونگ گیگری وسگیع ،تگابع
تشخیص یر یک از انواع رفتار پرخ گر بگا یکگدیار تهگاو،
داشت باشد ،لذا پیشنهاد میگگردد در پگژویش یگای آتگی بگا
فرای ساخت حج نمون کافی در یگر یگک از حگوزهیگای
رفتار پرخ ر ،ب بررسی ای مسئل در مورد یر یک و مقایس
آنیا با یکدیار پرداخت شود.
از آنجایی ک سبک دلبستای در دوران کودکی نقش مهمی
در نوجوانی و ادام زنگدگی ایهگا مگیکنگد بگ نظگر مگیرسگد
مه تری کاربست املی ای پژویش اصال سگبک زنگدگی و
آموزش نحوه شک گیری دلبستای ایم و روشیگای صگحیح
برقراری ارتباط با کودک برای پیشایری از رفتاریای پرخ ر
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