بررسی رابطهی سبکهای دلبستگی و شیوههای فرزندپروری با سطح سازگاری
دختران نوجوان
ًؼیوِ طالییًظاد1؛ کبسؿٌبع اسؿذ سٍاىؿٌبػی ثبلیٌی کَدک ٍ ًَجَاى ،داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی
هقذهِ :ػبصگبسی جشیبًی اػت کِ دس آى فشد ثشای ٍفق دادى خَد ثب فـبسّبی ثیشًٍی ٍ دسًٍی تالؽ هیکٌذ ٍ فشآیٌذی
اػت کِ ثشآیٌذ تأثیش ػَاهل فشدی ،هحیطی ٍ خبًَادگی هیثبؿذ .هحیط خبًَادُ ٍ ؿیَُّبی فشصًذپشٍسی ٍالذیي تأثیشات
ؿگشفی ثش سؿذ سٍاًی اجتوبػی فشصًذاى داسد .یکی اص دٍسُّبیی کِ ثِ دلیل ٍیظگیّبی خبف خَد تأثیشات ٍالذیٌی سا
ثیـتش آؿکبس هیکٌذ ،دٍسُی ًَجَاًی اػتًَ .جَاًی دٍسُی سؿذی ثی ّوتبیی اص صًذگی اػت کِ فشد سا دس حبلت گزاس
اص کَدکی ثِ جَاًی ٍ ثضسگؼبلی قشاس هیدّذ .اص آًجب کِ ًَجَاًی گزس اص سٍاثط ٍاثؼتِی پذس ٍ هبدس ثِ سٍاثط هؼتقل ثب
آىّب اػتً ،ظبم فشصًذپشٍسی هیتَاًذ ًقؾ ٍحذتثخـی سا دس کوک ثِ ًَجَاى ثشای ایي چبلؾ ثضسگ ایفب کٌذ .اص
ػَی دیگش کیفیت دلجؼتگی ثش ثؼیبسی اص اثؼبد صًذگی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى اثشات دساصهذت داؿتِ ٍ هیضاى دلجؼتگی ثِ
هبدس ،پذس ٍ دٍػتبى كویوی ًقؾ هْوی سا دس اثؼبد هختلف ػبصگبسی (ػبطفی ،اجتوبػی ٍ آهَصؿی) ًَجَاًبى ایفب هی
کٌذ .ثب تَجِ ثِ اّویت ؿیَُّبی فشصًذپشٍسی ٍالذیي ٍ کیفیت دلجؼتگی ثش جٌجِّبی هتفبٍت تحَل فشصًذاى دس
خبًَادُّ ،ذف پظٍّؾ حبضش ثشسػی ساثطِی دٍ هتغیش رکش ؿذُ ثب ػطح ػبصگبسی دختشاى ًَجَاى ثَد.

سٍؽ :طشح پظٍّؾ حبضش اص ًَع پغ سٍیذادی ٍ ّوجؼتگی ثَد .جبهؼِی آهبسی هَسد ًظش دس ایي تحقیق ،داًؾآهَصاى
دختش دثیشػتبًی ؿْش تْشاى دس ػبل تحلیلی  19-11ثَدًذ ٍ ًوًَِی آهبسی ایي پظٍّؾ ؿبهل  139داًؾآهَص دختش
دس یکی اص هذاسع هٌطقِی یک ؿْش تْشاى ثَدًذ کِ ثِ ؿیَُی ًوًَِگیشی دس دػتشع اًتخبة ؿذًذ .پظٍّـگش پغ اص
اخز هجَص اص ػبصهبى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ ّوبٌّگی ثب کبدس هذسػِ پشػـٌبهِّبیی سا ثیي داًؾآهَصاى تَصیغ هیکشد.
اثضاس هَسد اػتفبدُ دس ایي پظٍّؾ ؿبهل پشػـٌبهِی ػبصگبسی ثشای داًؾآهَصاى دثیشػتبًی ( ٍ )AISSهقیبع
دلجؼتگی ثضسگؼبالى تجذیذ ًظش ؿذُ ) (RAASثَد کِ تَػط خَد ًَجَاى تکویل ؿذُ ٍ ّوچٌیي پشػـٌبهِی
ؿیَُّبی فشصًذپشٍسی ثبهشیٌذ کِ تَػط ّن پذساى ٍ ّن هبدساى داًؾآهَصاى دس هٌضل تکویل هیؿذ ٍ تَػط داًؾ-
آهَصاى ثِ هؼئَلیي هذسػِ ثبصگشداًذُ هیؿذ .اص تؼذاد  139پشػـٌبهِی پخؾ ؿذُ ،پشػـٌبهِّبی ًبقق ٍ آىّبیی
کِ ػَدت دادُ ًـذُ ثَدًذ یب ایٌکِ فقط تَػط یکی اص ٍالذیي تکویل ؿذُ ثَدًذ اص ًوًَِی پظٍّؾ حزف ؿذُ ٍ دس
ًْبیت تؼذاد  19پشػـٌبهِی کبهل ثبقی هبًذًذ کِ تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی ثش سٍی آىّب اًجبم گشفت.
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یبفتِّب :ثشای تحلیل یبفتِّبی حبكل اص پظٍّؾ اص سٍؽّبی آهبسی ّوجؼتگی پیشػَى ٍ تحلیل سگشػیَى اػتفبدُ ؿذ.
ًتبیج ًـبى داد کِ ثیي ػطح ػبصگبسی دختشاى ًَجَاى ٍ ػجکّبی دلجؼتگی آىّب ساثطِی هؼٌیداس ٍجَد داسد .ثذیي
تشتیت کِ ػطَح ثبالتش دلجؼتگی ثِ ٍالذیي ثب ػطَح ثبالتش ػبصگبسی ساثطِ داؿتّ .وچٌیي ثیي ػبصگبسی ػبطفی ٍ
دلجؼتگی ًبایوي اضطشاثی ساثطِ هؼکَع ٍجَد داؿت .ػالٍُثشایي ساثطِی ثیي ؿیَُّبی فشصًذپشٍسی هبدس ٍ پذس ٍ
ػطح ػبصگبسی هؼٌبداس ثَد ،ثذیي كَست کِ ٍجَد ؿیَُی هقتذساًِ فشصًذپشٍسی دس هبدس ٍ پذس ثبػث افضایؾ ػطح
ػبصگبسی کلی ًَجَاى ٍ ثِ ٍیظُ افضایؾ ػطح ػبصگبسی آهَصؿی دس ٍی هیؿذً .تبیج حبکی اص تحلیل سگشػیَى ًـبى
داد کِ ؿیَُی فشصًذپشٍسی هبدس ٍ ػجک دلجؼتگی ًَجَاى قبدس اػت ثِ هیضاى  11دسكذ اص ٍاسیبًغ ػطح ػبصگبسی سا
پیؾثیٌیکٌذ .هیضاى پیؾثیٌی ٍاسیبًغ ػطح ػبصگبسی تَػط هتغیشّبی ؿیَُی فشصًذپشٍسی پذس ٍ ػجک دلجؼتگی
ًَجَاى  14دسكذ ثَد .ثب تَجِ ثِ ّوخَاًی ثبالی ؿیَُّبی فشصًذپشٍسی هبدساى ٍ پذساىِ حبضش دس ایي پظٍّؾً ،تبیج
حبکی اص هؼبدلِّبی سگشػیَى هـبثِ ّن ثَد.

ثحث ٍ ًتیجِگیشی :ػَاهل خبًَادگی اص جولِ ؿیَُّبی فشصًذپشٍسی هبدس ٍ پذس ٍ کیفیت دلجؼتگی ایجبد ؿذُ دس
دٍسُی کَدکیً ،قؾ ٍیظُای دس ػبصگبسی ًَجَاًبى داسًذ .تفبٍت دس تجبسة خبًَادگی افشاد هیتَاًذ دس طَل صهبى
تفبٍتّبی فشدی سا دس ػبصگبسی پذیذ آٍسد .ثِ ایي هؼٌب کِ دالیل ػبصگبسی افشاد هوکي اػت ثِ تجشثِی گزؿتِ هشثَط
ثبؿٌذ ًِ ثِ تبثیشات هحیط کًٌَیٍ .جَد ساثطِی هثجت ثیي ػبصگبسی آهَصؿی ٍ فشصًذپشٍسی هقتذساًِ ٍالذیي اّویت
هؤلفِّبی پزیشؽ ،کٌتشل سفتبسی ٍ کٌتشل سٍاىؿٌبختی ٍالذیي ٍ حوبیت خبًَادُ سا دس تقَیت ایي جٌجِ اص ػبصگبسی
ًَجَاًبى ًـبى هیدّذ ٍ ساثطِی هؼکَع ثیي ػبصگبسی ػبطفی ٍ دلجؼتگی ًبایوي اضطشاثی ًـبىدٌّذُی اّویت سفتبس
حؼبعگًَِ (تـخیق ثِ هَقغ پبػخ ٍ پبػخ دادى ثِ فشصًذ) ٍ ّوکبسی کٌٌذُ ٍالذیي (ّوبٌّگ کشدى سفتبس ثب ًیبصّبی
فشصًذ ٍ ثشقشاسی استجبط دس لحظبت هَسد ًیبص) ثِ ػٌَاى پبیگبّی ایوي ٍ اطویٌبىثخؾ ثشای فشصًذ دس خبًَادُ هیثبؿذ
کِ ٍالذیي فشصًذاى داسای دلجؼتگی ًبایوي اغلت فبقذ ایي ٍیظگیّب هیثبؿٌذ .ثش اػبع یبفتِّبی ثِ دػت آهذُ اص
پظٍّؾ حبضش هیتَاى اظْبس داؿت کِ ػجک دلجؼتگی ًَجَاى ٍ ؿیَُّبی فشصًذپشٍسی ٍالذیي اص جولِ ػَاهلی ّؼتٌذ
کِ ػْن قبثل تَجْی سا دس پیؾثیٌی هیضاى ػبصگبسی دختشاى ًَجَاى داسًذ.
ٍاطُ ّبی کلیذی :ػجکّبی دلجؼتگی ،ؿیَُّبی فشصًذپشٍسی ،ػطح ػبصگبسیًَ ،جَاًی.

