بررسی رابطه میان پایگاه روابط همگنان با سبکهای دلبستگی در دانشآموزان
دختر متوسطه
هحثَتِ افقشی*1؛ داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ سٍاًـٌاػی ػوَهی ،داًـگاُ آصاد اػالهیٍ ،احذ اكفْاى (خَساػگاى)،
اكفْاى ،ایشاى
دکتش ػیذُ ساضیِ عثائیاى؛ اػتادیاس گشٍُ سٍاًـٌاػی داًـگاُ اكفْاى
هقذهِ 5دلثؼتگی ػثاست اػت اص پیًَذ ػاعفی ػویق کِ تا افشاد خاف دس صًذگی تشقشاس هیکٌین تِ عَسی کِ تاػث
هیؿَد ٍقتی تا آًْا تؼاهل کٌین ،احؼاع ًـاط ٍ ؿؼف کشدُ ٍ تِ ٌّگام اػتشع اص ایي کِ آًْا سا دس کٌاس خَد داسین،
احؼاع آساهؾ کٌین (تشکً .)1341 ،ظشیِ دلثؼتگی تش پایذاس هاًذى پاػخّایی تاکیذ هیٍسصد کِ دس خالل ًَصادی دس
تؼاهل تیي ًَصاد ٍ هشاقة ٍی تِ ٍجَد هیآیذ ،سفتاسّای دلثؼتگی ٍ پیاهذُّای آى دس ػشاػش صًذگی فؼال تاقی هیهاًذ
ٍ تِ ّیچ ٍجِ تِ دٍسُ کَدکی هحذٍد ًویؿَد (ػیپؼَى ،کَلیٌض ،تشىّ ،ایذٍى .)2002 ،تٌاتشایي دلثؼتگی هیتَاًذ تِ
دٍسُ تضسگؼالی ٍ سٍاتظ فشد تا دیگشاى اص جولِ سٍاتظ ّوگٌاى تؼوین یاتذ .سٍاتظ تا ّوگٌاى تِ سٍاتغی اؿاسُ داسد کِ تیي
افشاد ّوگي یؼٌی افشادی کِ اص لحاػ هْاست ،ػغح آهَصؽ ٍ یا هَقؼیتی تشاتش تاؿذ ؿکل هیگیشد (پَسافکاسی.)1334 ،
تٌاتش آًچِ رکش ؿذ ّذف پظٍّؾ تشسػی ساتغِ هیاى پایگاُ سٍاتظ ّوگٌاى تا ػثکّای دلثؼتگی دس داًؾآهَصاى دختش
هتَػغِ تَد.
سٍؽ 5ایي پظٍّؾ یک هغالؼِ تَكیفی اص ًَع ّوثؼتگی تَد .جاهؼِ هَسد هغالؼِ تواهی داًؾآهَصاى دختش هتَػغِ
ؿْش اكفْاى تَدًذ .اص ایي هیاى ً 340فش اص داًؾآهَصاى دختش هتَػغِ تِ سٍؽ ًوًَِگیشی تلادفی چٌذ هشحلِای
اًتخاب ؿذ .اتتذا اص ًَاحی پٌجگاًِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْش اكفْاى ػِ ًاحیِ (ًَاحی  )2،3،4تِ كَست تلادفی اًتخاب
ٍ ػپغ اص ّش ًاحیِ دٍ دتیشػتاى ٍ اص ّش دتیشػتاى ػِ کالع تِ كَست تلادف اًتخاب ؿذ .پغ اص تَضیحات جْت
تکویل پشػـٌاهِّا داًؾآهَصاًی کِ توایل تِ ؿشکت دس پظٍّؾ ًذاؿتٌذ اص کالع خاسج ؿذًذ .تشای جوغآٍسی دادُّا
اص پشػـٌاهِ ػثک دلثؼتگی تضسگؼال کَلیٌض ٍ سیذ ( ٍ )1440پشػـٌاهِ پایگاُ سٍاتظ ّوگٌاى سیجثی ٍ اػلی ()1443
اػتفادُ ؿذ .تِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا دس ػغح تَكیفی اص ؿاخقّای هیاًگیي ٍ اًحشاف اػتاًذاسد ٍ دسػغح
آهاس اػتٌثاعی اص ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى اػتفادُ ؿذ .دادُّا تا اػتفادُ اص ًشافضاس  spss20تحلیل ؿذ.
یافتِّا ً 5تایج ضشیة ّوثؼتگی ًـاى داد ساتغِ هیاى ػثک دلثؼتگی ایوي ٍ ّش ػِ خشدُ هقیاع پایگاُ سٍاتظ
ّوگٌاى (صٍسگَیی ،قشتاًی ٍ سفتاس هغلَب اجتواػی) دس ػغح  P>0/01هؼٌاداس تَد .ایي یافتِ تا یافتِ ّای گشٍُ ،فاسٍى،
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تاکشهٌض کاسًثشگٍ ،ى آیجیضًذٍس ،اػتیل ،سٍیضهي ( ،)2014کاستش ٍ آلواساص ( ،)2014کاسلَ ،هک جٌلیّ ،ایغ ،هاستیٌض
( ،)2012تاهپؼَى ٍ گلَی ( ،)2003کاًتشاع ،کشًضٍ ،ایوش ،جٌتیضلش ،تَهاچ (ّ )2000وخَاى تَد .ساتغِ هیاى ػثک
دلثؼتگی اجتٌاتی ٍ خشدُ هقیاعّای پایگاُ سٍاتظ ّوگٌاى (صٍسگَیی ٍ سفتاس هغلَب اجتواػی) هؼٌاداس ًثَد .ساتغِ
هیاى ػثک دلثؼتگی اجتٌاتی ٍ خشدُ هقیاع پایگاُ سٍاتظ ّوگٌاى (قشتاًی) دس ػغح  P>0/01هؼٌاداس تَد .ایي یافتِ
تا یافتِّای کَککیٌَع (ً ،)2013یکی فَسٍ ،جَسجیَع ،اػتاٍسیٌذیض ( ،)2013کَیچپشص ،کٌاجٍ ،اًکل ()2012
ّوخَاى تَد .ساتغِ هیاى ػثک دلثؼتگی دٍػَگشا ٍ خشدُ هقیاع پایگاُ سٍاتظ ّوگٌاى (سفتاس هغلَب اجتواػی)
هؼٌاداس ًثَد .ساتغِ هیاى ػثک دلثؼتگی دٍػَگشا ٍ خشدُ هقیاع ّای پایگاُ سٍاتظ ّوگٌاى (صٍسگَیی ٍ قشتاًی) دس
ػغح  P>0/01هؼٌاداس تَد .ایي یافتِ تا یافتِی کشیؼتی (ّ )2012وخَاى تَد.
تحث ٍ ًتیجِگیشی 5تاثیشات هتقاتل کَدک تا دًیای اعشاف اص ّواى اتتذای تَلذ آغاص هیؿَد ٍ کَدک ،هادس سا اٍلیي
پایگاُ اهي دس صًذگی هییاتذ .تٌاتشایي دلثؼتگی هیتَاًذ یکی اص سٍیذادّای هْن صًذگی ّش فشدی تاؿذٍ .قتی هادس تِ
كَست هٌاػثی تِ ًیاصّای کَدک پاػخ دّذ دلثؼتگی ایوي سؿذ هی یاتذ ٍ دس غیش ایي كَست ًَػی دلثؼتگی ًاایوي
دس آًْا ؿکل هیگیشد .یافتِّا ًـاى داد کؼاًی داسای ػثک دلثؼتگی ایوي ّؼتٌذ دس سٍاتظ تا ّوگٌاى جض گشٍُ سفتاس
هغلَب اجتواػی تلقی هیؿًَذٍ .قتی هادس پاػخگَ ،دس دػتشع ٍ پزیشًذُ تاؿذ فضای حاکی اص اػتواد سا دس ساتغِ تا
کَدک خَد ؿکل هیدّذ .ایي اهش هٌجش تِ احؼاع اهٌیت ٍ ایي افضایؾ اهٌیت تِ ػَی ًگشؽّا ٍ سفتاسّای هغلَب
اجتواػی هتوایل هیؿَد .تحقیقات ًـاى دادُ افشاد ایوي ػغَح تاالیی اص كذاقت ٍ هحثت سا داسًذ ٍ آىّا اهیذٍاسًذ دس
هَاقؼی کِ دیگشاى تِ آىّا ًیاص داسًذ کوک کٌٌذ .تٌاتشایي ػثک دلثؼتگی ایوي دس صًذگی ًقؾ هْوی سا هیتَاًذ دس
سفتاسّای هغلَب اجتواػی داؿتِ تاؿذ .کَدکاًی کِ ًاایوي دٍػَگشا ّؼتٌذ تِ ػلت ًذاؿتي هادسی کِ دس دػتشع،
پزیشًذُ ٍ پاػخگَ تاؿذ دچاس اضغشاب هیؿًَذ ٍ ّوَاسُ تِ دیگشاى ؿک داسًذ .کَدکاى ًاایوي اجتٌاتی اص تشقشاسی
استثاط تا دیگشاى اجتٌاب هیکٌٌذ ٍ تِ دلیل ایي کِ هادس پاػخگَ ًیاصّای کَدک ًثَدُ دچاس دسخَدهاًذگی آهَختِ
ؿذُ هی ؿًَذ .تٌاتشایي کؼاًی کِ دلثؼتگی ًاایوي ّؼتٌذ تِ خاعش تجشتیات هٌفی گزؿتِ اص قثیل هحشٍهیت ،عشد،
جذائی ٍ  ...تِ گًَِای دچاس احؼاع کن اسصؿی ٍ خـن هیکٌٌذ .صهاًی کِ فشد احؼاع خَد اسصؿوٌذی ًذاؿتِ تاؿذ
ػضت ًفغ ٍ تَاًایی الصم سا تشای سٍاتظ اجتواػی ًیض ًخَاٌّذ داؿت دس ایي حالت فشد اص تشقشاسی سٍاتظ تا ّوگٌاى خَد
دٍسی هیکٌٌذ .دس چٌیي حالتی افشادی کِ ػثک دلثؼتگی آًْا ًاایوي اػت دسک دسػتی اص تؼاهل تا ّوگٌاى خَد
ًذاسد ٍ ًویتَاًذ سٍاتظ خَد سا تا ّوگٌاى حفؼ کٌٌذ .تٌاتشایي ایي افشاد هشتکة صٍسگَیی هیؿًَذ یا هَسد صٍسگَیی
دیگشاى قشاس گشفتِ ٍ ًقؾ قشتاًی سا تاصی هیکٌٌذ .پظٍّؾ حاضش اص آًجا کِ هثتٌی تش سٍؽ آهاسی ّوثؼتگی اػت
ًویتَاًذ اؿاسُ تِ ساتغِ ػلت ٍ هؼلَلی کٌذ ٍ لیکي تشاػاع ساتغِ هیاى ػثکّای دلثؼتگی ٍ سٍاتظ ّوگٌاى تِ ًظش
هیسػذ کِ هذاخالت دسهاًی دس صهیٌِی ػثک دلثؼتگی ًاایوي هیتَاًذ هٌجش تِ تْثَد سٍاتظ ّوگٌاى ؿَد ٍ ایي
ًیاصهٌذ پظٍّؾّای آتی اػت.

ٍاطُ ّای کلیذی 5پایگاُ سٍاتظ ّوگٌاى ،ػثکّای دلثؼتگی.

