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  : چكيده
 فرزندپروري والدين در هاي شيوه دلبستگي فرزندان براساس هاي سبك بيني پيشهدف از اين پژوهش، 

 آموزان دانشجامعه آماري شامل كليه . و از نوع همبستگي بودروش پژوهش، توصيفي . شهر اصفهان بود
 تصادفي گيري نمونه نفر بود كه با استفاده از روش 302دختر دبيرستاني شهر اصفهان و نمونه شامل 

 هاي فرزندپروري بامريند و پرسشنامه زارهاي تحقيق شامل پرسشنامه شيوهاب. اي انتخاب شدند خوشه
جهت تجزيه و تحليل آماري در سطح توصيفي از . االن هازن و شيور بودندهاي دلبستگي بزرگس سبك

ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي از ضريب همبستگي و رگرسيون گام به گام استفاده 
هاي دلبستگي، سبك دلبستگي ايمن با سبك فرزندپروي مقتدر   بين ابعاد سبكدرها نشان داد  يافته. شد

 سبك لي و. وجود دارددار معني رابطه مثبت و ،ستگي دوسوگرا با سبك فرزندپروري آزادگذارو سبك دلب
نتايج تحليل همچنين .  دارديدار معنيدلبستگي اجتنابي با سبك فرزندپروي مقتدر رابطه منفي و 

 دلبستگي هاي سبك كننده مناسبي براي بيني پيش فرزندپروري هاي شيوهرگرسيون نشان داد كه 
    .اشندب مي
  
   .ي دلبستگيها سبكي فرزندپروري، ها سبك: گان كليديواژ
  

                                                      
    . ايران،اصفهان، شناسي عمومي ارشد روان كارشناسي، )اصفهان(واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسالمي -1

  Email:taha760m@gmail.com: نويسنده مسئول

  . ايران،اصفهان گروه روانشناسي، ،)اصفهان(يار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  دانش-2
 . ايران،اصفهان ، گروه روانشناسي،)اصفهان(ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگانئ عضو هي-3

 »آموزش و ارزشيابيفصلنامه «

   1393بهــار  ـ 25م ـ شماره هفتسال 
  87-99 .ص. ص

  07/08/1392: تاريخ دريافت مقاله
 21/12/1392: تاريخ پذيرش نهايي مقاله
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  :مقدمه
 نظر صاحب نظران و متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب ها سالموضوع ارتباط والدين و فرزندان، 

ترين كانون پرورش صحيح، احياء و  يگاه تربيتي و قطعاً اولين و مهمخانواده نخستين پا. كرده است
اي از پرورش صحيح عقل و عاطفه كه پايه اساسي  بخش عمده. استعدادهاي كودكان است شكوفايي

ميرزايي، چهرزاد ( كه بايد از كودكي شروع شودباشد مي بر عهده والدين دهد ميسعادت انسان را تشكيل 
 فرزندي يك رابطه مهم و حياتي براي ايجاد امنيت و عشق -همچنين رابطه والد). 1388 و يعقوبي،

 كه احساس عشق، باشد ميرابطه والدين و فرزندان نخستين معرف دنياي ارتباطات براي كودك . است
  ).2012، 1 هولت-كمز( صميميت و امنيت به طور مستقيم ريشه در اين روابط دارد 

ي مرتبط با ها پژوهشاول . ي انجام شده بيانگر دو چهارچوب كلي در اين مقوله استها پژوهشبررسي 
ي متفاوتي تعريف شده است اما چيزي كه در همه اين تعاريف ها گونه استمفهوم دلبستگي به 2دلبستگي
، پور ملك(رود  اين است كه دلبستگي عنصر اساسي تحول طبيعي انسان به شمار ميباشد ميمشترك 

 و كودك بين كودكي، در است كه عاطفي پيوند معناي به دلبستگي ،3بالبي نظريات اساس بر). 2007
 ،4گوردون(است  مؤثر زندگي دركل كودك احساس و اجتماعي رشد بر گيرد و مي شكل وي اصلي راقبم

2008 .(  
 قابل بهره 5الگوي دلبستگي كه اولين بار توسط بالبي در زمينه رشد كودكان بكار رفت و توسط آينسورث

 و 9 و اجتنابي8گرا، دوسو7 در سه گروه دلبستگي ايمن1987 در سال 6برداري شد توسط هازن و شيور
در ).2003، 10 مك نولتي، راس و برگس-ديتاماسو، برانن(براي روابط دلبستگي بزرگساالن دنبال شد

اصطالح نظريه كالسيك دلبستگي، بزرگساالن داراي دلبستگي ايمن آن دسته از افرادي هستند كه 
و در روابط صميمانه احساس شان متعهد هستند  نسبت به خود و ديگران نگرش مثبت دارند، در ارتباطات

و در وابسته شدن به ديگران و وابسته شدن ديگران به خود ) 2010، 11ميكولينسر( كنند ميراحتي 
اين افراد از ويژگي احساس راحتي با نزديكي و صميميت در روابط بين فردي . مشكالت اندكي دارند

دلبستگي دوسوگرا با عدم تعادل در بزرگساالن داراي سبك ). 2007ميكولينسر و شيور، ( برخوردارند

                                                      
1. Cames-Holt  
2. Attachment 
3. Bowlby 
4. Gordon 
5. Ainsworth 
6. Hazan & Shaver  
7. Secure 
8. Ambivalent 
9. Avoidant  
10. Ditommaso, Brannen- MC Nulty, Rass & Burgess 
11. Mikulincer  
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اين افراد دچار تعارض ميان ). 2002،  و همكاران1كالينز(شوند احساسات و تعارضات بيشتر مشخص مي
نياز قوي خود براي روابط نزديك و صميمانه از يك سو و احساس ناامني از پاسخگويي ديگران به 

 به تر كمهمچنين ). 2007 ميكولينسر و شيور، (نيازهاي خود و احتمال طرد شدن از سوي ديگران هستند
 اين سبك با شور و هيجان و دل مشغولي در مورد .داشتن ديدگاه مثبتي در مورد خودشان گرايش دارند

بزرگساالن داراي سبك دلبستگي ). 2،2011مورلي و موران(روابط همراه با خرسندي كم مرتبط است 
و به هيچ وجه ) 2007ميكولينسر و شيور، ( ميميت هستنداجتنابي داراي ويژگي هراس از نزديكي و ص

آنها ). 3،2006رگس دال و براندا( دهند ميخواهان نزديكي هيجاني نبوده و خودمختاري را ترجيح 
 و ادعا كنند ميافراد داراي اين سبك آسيب پذيري را انكار .خودشان را به صورت خودبسنده مي بينند

،  و همكاران4ويردن(ديك ندارند و تمايل به اجتناب از صميميت دارند كه نيازي به روابط نزكنند مي
2008.(  

بط صميمانه در بزرگسالي است  كننده روابيني پيشعالوه بر دلبستگي، چهارچوب مهم ديگري كه 
ي ها شيوه به بعد عالقمند به تحقيق در زمينه 1920 از دهه شناسان روان.  است5هاي فرزندپروري شيوه

در سال  6اي بود كه توسط بامريند ن رويكردها در اين زمينه، مطالعهتري يكي از نيرومند. بودندفرزندپروري
: ي فرزندپروري از دو بعد تشكيل شده استها شيوهاو معتقد بود كه . گرفت  در اين زمينه انجام1960

 از تركيب اين بامريند). گرمي يا پذيرش (8و پاسخ دهندگي والدين) كنترل( 7درخواست كنندگي والدين
درخواست كنندگي  (9دوعنصر سه شيوه فرزندپروري بوجود آورد كه عبارتند از شيوه فرزندپروري مقتدر

 و )درخواست كنندگي باال و پاسخ دهندگي پايين( 10، شيوه فرزندپروري مستبد)باال و پاسخ دهندگي باال
 بامريند شيوه 1983در سال ).ي باالدرخواست كنندگي پايين و پاسخ دهندگ(11شيوه فرزندپروري آزادگذار

درخواست كنندگي پايين و پاسخ دهندگي  (12چهارمي به نام شيوه فرزند پروري بي توجه يا مسامحه كار
  ).2012، 13به نقل از ليزا و گرين( را اضافه كرد) پايين

                                                      
1.Colins & et al. 
2.Morley & Moran 
3. Ragsdal & Brandau 
4. Wearden & et al. 
5. Parenting styles  
6. Baumrind 
7. Parental demandingness 
8. Parental responsiveness 
9. Authoritative 
10. Authoritarian 
11. Permissive 
12. Neglecting 
13. Lisa &Green 
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، سطوح  كه فرزندپروري مقتدرانه با تركيبي از مهارگري حمايت عاطفي باالدهد مي نشان ها پژوهش
). 2011، 1رينالدي و هاو(شود مي سويه ميان كودك و والد مشخص -مناسبي از استقالل و ارتباطات دو

 با شان كودكان، آنها از كنند ميشان را به وسيله ابراز كالمي و جسماني حمايت  اين والدين، كودكان
آندر و (  تناسب داردشان دكانكوهاي  شان با توانايي  و انتظاراتكنند ميمحبت و روابط نزديك مراقبت 

ثبات و  ديد، سطوح باالي جديت، انضباط بيفرزندپروري مستبدانه با مهارگري ش). 2009، 2گوالي
والدين مستبد ). 2005، 3دياز( دشو ييني از صميميت عاطفي مشخص مي پاگيرانه و سطوح نسبتاً سخت

آنها از فرزندان خود انتظار اطاعت . كنند مي دهي را اعمال ي از كنترل و سطح پاييني از پاسخسطوح باالي
اين ). 1383 صياد شيرازي،(كنند ميداشته و اغلب براي پيشگيري از نافرماني، فرزندان خود را تنبيه 

 در حالي كه بده و بستان كالمي، خودمختاري و دهند ميوالدين پيروي كردن و كنترل را مورد تأكيد قرار 
اي كه  ر با كمبود مهار والديني به گونهفرزندپروري آزادگذا). 2009، 4وپالنگ(  كنند مياستقالل را منع 

هاي   و با گرايش به تن دادن به خواستشود مياعمال قدرت والدين روي رفتار كودك با شكست مواجه 
گير هيچ گونه كنترلي بر روي كودكان خود   سهلوالدين ). 2011رينالدي و هاو، (شود ميكودك مشخص 

ين ميزان اعتماد به نفس، كنجكاوي و خودكنترلي را در هر گروهي از خود تر كمو اين كودكان ندارند 
؛ 2002، 5برنشتاين( ها مشكل دارند  و در كنترل تكانه و تشخيص ارزش ها از ضدارزشدهند مينشان 

 حداقل تنبيه اين والدين نسبت به رفتار كودك، گرم و پذيرا هستند و از). 2002، 6كوريدو، وارنر و ايبرگ
هاي اندك يا   پذيرش و گرمي، خواسته،همچنين در عين بردباري). 2009، 7هيل استروم(كنند مياستفاده 

والدين  در فرزندپروري مسامحه كار،). 2009گوپالن، (اي در مورد رفتار يا خود تنظيمي ندارند هيچ خواسته
آنها خود را در . اند كننده يا مسامحه كنندهشته و طرد گيري در سطح پاييني قرار دا دهي و سخت اسخدر پ

ها ندارند و حتي ممكن است آنها  رسد كه مراقبتي بر روي بچه  و به نظر ميكنند ميها درگير ن تربيت بچه
  ).1385 عليزاده و ياري،(را هرگز نپذيرند 
 و خارج ي متعددي در داخلها پژوهشهاي دلبستگي،  روري با سبكي فرزندپها شيوهدر حوزه رابطه 

نشان داد كه نوجوانان با ) 2002(8پژوهش آلن، مارش، فارلن، ايلهان و لند. كشور صورت گرفته است
سبك دلبستگي ناايمن در صورت داشتن مادراني با سبك فرزندپوري مستبدانه، كاهش بيشتري را در 

 ).9،2003يويسدويل و مارك ،پژوهش كاراواسيليس. هاي اجتماعي و افزايش جرم نشان دادند مهارت
                                                      

1. Rinaldi & Howe 
2. Onder & Gulay 
3. Diaz 
4. Goplan 
5. Bornstein  
6. Corido & et al. 
7. Hillstrom 
8. Allen & et al. 
9.Karavasilis& et al. 
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با انجام ) 2004 (1همچنين فانگ. هاي دلبستگي است ي فرزندپروري و سبكها شيوهحاكي از رابطه بين 
 با دلبستگي ايمن دار معنيپژوهشي نشان داد كه سبك فرزندپروري مستبدانه به صورت منفي و 

ي جداگانه ها پژوهشدر نيز ) 2008( 4هير) 2006( 3نئومايسنر و فينچ) 2005 (2پيترمن. همبستگي دارد
 5 والش،ميلينگ. همبستگي مثبتي را بين شيوه فرزندپروري مقتدرانه و سبك دلبستگي ايمن نشان دادند

در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه فرزندپروري مقتدرانه همبستگي با دلبستگي ) 2013 (و همكاران
ي مثبتي با دلبستگي ناايمن اجتنابي و گيرانه نيز همبستگ ارد و فرزندپروري مستبدانه و سهلايمن د

هاي دلبستگي و  در پژوهش خود با عنوان رابطه سبك) 1391(زرين كلك و طباطبايي. دوسوگرا دارد
ي فرزندپروري ادراك شده با تجربيات معنوي و اعمال مذهبي به اين نتيجه رسيدند كه شيوه ها شيوه

 كننده مناسب تجربيات معنوي و اعمال مذهبي نيبي پيشفرزندپروري مقتدرانه و سبك دلبستگي ايمن 
بين سبك به اين نتايج رسيدند كه ) 1391(همكاران كردستاني، پورحسين و .در بزرگسالي هستند

ي ها سبك و بين دار معنيهاي دلبستگي دوسوگرا و اجتنابي رابطه منفي و  فرزندپروري مقتدر با سبك
 وجود دار معنيي دلبستگي دوسوگرا و اجتنابي رابطه مثبت و اه سبكگير و مستبدانه با  فرزندپروري آسان

 و خانجاني) 1390(اسماعيلي و فرحبخش  ورزنه، آبادي، حاتمي ي قنبري هاشمها پژوهشهمچنين . دارد
ي فرزندپروري با ها شيوهنيز شواهدي دال بر رابطه بين ) 1390(و پاكدامن، خانجاني) 1390(همكاران 

  .اشدب ميي دلبستگي ها سبك
شوند و بايد از احساس دلبستگي مطلوبي نسبت به  نوان آينده سازان كشور قلمداد مينوجوانان به ع

. والدين، دوستان و افراد جامعه خود برخوردار باشند تا بتوانند در مسير تحصيالت و شغل خود موفق باشند
ه والدين در مورد فرزندان خود از سوي ديگر، با توجه به تأثيري كه محيط خانواده و سبك فرزندپروري ك

نمايد، لذا در اين تحقيق سعي  حساس خودكارآمدي فرزندان ايفا مي بر سالمت رواني و اكنند مياعمال 
 دختر دبيرستاني شهر آموزان دانشي دلبستگي در ها سبكي فرزندپروري با ها سبكبر اين است تا رابطه 

ي دلبستگي ها سبكي فرزندپروري با ها سبكيا بين اصفهان مورد بررسي قرار گيرد و مشخص شود كه آ
ي فرزندپروري به ها سبك از طريق توان مي دختر دبيرستاني رابطه وجود دارد؟ و آيا آموزان دانشدر 
  ي دلبستگي پرداخت؟ها سبكبيني  پيش

  
  
  

                                                      
1.Fang 
2.Peterman 
3.Neumeister & Finch 
4.Heer 
5.Millings & et al. 
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  روش
تاني شهر  دختر دبيرسآموزان دانشگيري؛ جامعه آماري اين پژوهش كليه  جامعه، نمونه و روش نمونه
 نفر 302حجم نمونه مطابق با جدول گرجسي و مورگان . باشد مي 91-92اصفهان در سال تحصيلي 

روش . اي از جامعه آماري انتخاب شدند اي چند مرحله ه اين تعداد به شيوه تصادفي خوشهبرآورد شد ك
ي ها شيوهشنامه پرس:  و از دو پرسشنامه استفاده شده استباشد ميتحقيق بكارگرفته شده همبستگي 

اين ابزار اقتباسي است از نظريه اقتدار والدين كه بر اساس نظريه بامريند از سه الگوي  :1فرزندپروري
پروري ساخته هاي فرزند، استبدادي واقتدار منطقي والدين جهت بررسي الگوهاي نفوذ و شيوهآزادگذاري
 به سؤال 10 ، به شيوه آزادگذاري مطلق آنسؤال 10 است كه سؤال 30نامه داراي اين پرسش. شده است

 اين .شود ديگر به شيوه اقتدار منطقي والدين در امر پرورش فرزند مربوط ميسؤال 10شيوه استبدادي و 
اسفندياري . مورد استفاده قرار گرفته است) 1379(و بيغم ) 1374( توسط اسفندياري قبالً پرسشنامه

، براي استبدادي 69/0 كرونباخ به ترتيب براي آزادگذاري برابر با پايايي اين پرسشنامه را بر حسب آلفاي
 اين پرسشنامه به 2ميزان پايايي.  گزارش كرده است73/0 و براي اقتدار منطقي برابر با 77/0برابر با 

 و براي اقتدار 85/0، براي استبدادي برابر با 81/0روش بازآزمايي به ترتيب براي آزادگذاري برابر با 
در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ شيوه آزادگذاري ). 1379بيغم، ( گزارش شده است 92/0 برابر با منطقي
  . به دست آمد69/0 و 73/0 ،73/0 شيوه استبدادي و شيوه اقتدار منطقي به ترتيب برابر با ،مطلق

 يپرسشنامه مواد از استفاده با كه بزرگساالن دلبستگي مقياس :3ي دلبستگيها سبكپرسشنامه 
 يك است، شده هنجاريابي تهران دانشگاه دانشجويان و در ساخته) 1987( شيور و هازن دلبستگي
 ايدرجه پنج مقياس در را دوسوگرا و اجتنابي ايمن، سبك دلبستگي سه و است يسؤال 15 پرسشنامه

 در مودنآز ينمره يبيشينه و كمينه. دهد  مورد سنجش قرار مي5- تا خيلي زياد1-ليكرت از خيلي كم
 هايمقياس خرده) پايايي (كرونباخ آلفاي ضريب. باشدمي 25 و 5 به ترتيب پرسشنامه هاي مقياس خرده

 )پسر 620 و دختر 860 شامل نفر 1480 (دانشجويي نمونه ي يك مورد در دوسوگرا و ايمن، اجتنابي
، 83/0، 86/0 ر به ترتيبدخت دانشجويان براي (85/0 و 84/0، 86/0به ترتيب برابر با  نمونه كل براي

 دروني همساني ينشانه كه گزارش شده )86/0 و 85/0، 84/0 و براي دانشجويان پسر به ترتيب 84/0
 توسط كه تحقيقي در). 1390آبادي و همكاران، قنبري هاشم(است بزرگسال دلبستگي مقياس خوب

 ، پايايي بازآزمايي بهگرفت نجاما) پسر 50 و دختر 50 (نفري 100 ييك نمونه روي بر) 1380 (پاكدامن
 آلفاي ميزان  و37/0 و 52/0، 76/0برابر با  ايمن و اجتنابي دوسوگرا،/ اضطرابي دلبستگي براي ترتيب

                                                      
1. Parenting styles questionnaire. 

2.Validity 
3. Attachment styles questionnaire 
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 و اجتنابي ايمن، در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ سبك دلبستگي .آمد دست به 79/0 برابر با نيز كرونباخ
  . به دست آمد63/0و  65/0، 62/0دوسوگرا به ترتيب برابر با 

  ها يافته
هاي  در بخش اول شاخص.  شده استارايه ها در دو بخش ه هاي حاصل از تحليل داد در اين قسمت يافته

توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش و در بخش دوم ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام 
  .اند  شدهارايهليل رگرسيون همزمان و در صورت نياز نيز تح

  هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق  شاخص-1جدول
  M   SD    متغيرها

  68/5  76/16  استبدادي
  83/3  09/29  مقتدرانه

  ي فرزندپروريها شيوه

  07/6  77/18  آزادگذار
  61/3  64/13  اجتنابي
  98/2  21/15  ايمن

  ي دلبستگيها سبك
  

  13/3  11/12  دوسوگرا
انحراف معيار  (76/16 ميانگين سبك فرزندپروري مستبدانه شود يم مشاهده 1طور كه در جدول  همان
و ميانگين شيوه ) 83/3انحراف معيار آن  (09/29، ميانگين سبك فرزندپروري مقتدرانه )68/5آن 

ي دلبستگي، ميانگين ها سبكدر . بدست آمده است) 07/6انحراف معيار آن  (77/18فرزندپروري آزادگذار 
، )98/2انحراف معيار آن  (21/15 ، ميانگين سبك ايمن)61/3نحراف معيار آن ا (64/13سبك اجتنابي 

  .حاصل شده است) 13/3انحراف معيار آن  (11/12ميانگين سبك دوسوگرا 
  .ي دلبستگي رابطه وجود داردها سبكي فرزندپروري و ها شيوهبين : فرضيه اول تحقيق

   همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش-2جدول 
  دلبستگي ايمن  دلبستگي اجتنابي  فرزندپروري آزادگذار  مقتدرانه فرزندپروري  روري مستبدانهفرزندپ  

          1  فرزندپروري مستبدانه
        1  -09/0  مقتدرانه فرزندپروري

      1  117/0**  192/0**  فرزندپروري آزادگذار
    1  072/0  -138/0*  -037/0  دلبستگي اجتنابي
  1  015/0  088/0  193/0**  018/0  دلبستگي ايمن

  -238/0**  121/0*  134/0**  -064/0  042/0  دلبستگي دوسوگرا
    05/0معني داري درسطح *  01/0 معني داري در سطح **
 نشان داده شده است، سبك فرزندپروري مستبدانه با هيچ يك از ابعاد 2گونه كه در جدول  همان
فرزندپروري مقتدرانه با دلبستگي سبك ). P<05/0( نداشته است دار معنيي دلبستگي رابطه ها سبك

 داشته دار معنيو با دلبستگي ايمن رابطه مثبت و ) P≥05/0 (دار معنياجتنابي همبستگي منفي و 
)01/0≤P ( نداشته است دار معنيو با دلبستگي دوسوگرا نيز رابطه )05/0>P .( سبك فرزندپروري
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و با سبك دلبستگي ) P<05/0( نداشته دار معنيهاي دلبستگي اجتنابي و ايمن رابطه  آزادگذار نيز با سبك
  ). P≥01/0( داشته است دار معنيدوسوگرا رابطه مثبت و 

اجتنابي، ( ي دلبستگيها سبك كننده بيني پيشي فرزندپروري ها شيوهابعاد مختلف : فرضيه دوم تحقيق
  .هستند) ايمن و دوسوگرا

  ي فرزندپروريها شيوهلبستگي از طريق ي دها سبك بيني پيش نتايج تحليل رگرسيون براي -3جدول
 B Beta t P متغيرهاي پيش بين   R   گام ها    متغيرهاي مالك

  016/0  -412/2  -138/0  -13/0  فرزندپروري مقتدرانه  138/0      1  دلبستگي اجتنابي  001/0  986/10  -  436/17  ضريب ثابت 
  001/0  39/3  193/0  15/0  فرزندپروري مقتدرانه  193/0  1  دلبستگي ايمن  001/0  344/8  -  841/10  ضريب ثابت 
  02/0  332/2  134/0  069/0  فرزندپروري آزادگذار  134/0  1  دلبستگي دوسوگرا 001/0  53/81  -  818/10  ضريب ثابت 

گام سبك فرزندپروري مقتدرانه  در رگرسيون به شيوه گام به گام، در يك 3بر اساس نتايج جدول 
ضريب همبستگي چندگانه بين سبك فرزندپروري .  دلبستگي اجتنابي بوده استبيني كننده سبك پيش

 بدست آمده و مجذور ضريب همبستگي چندگانه نشان داده 138/0مقتدرانه با سبك دلبستگي اجتنابي 
.  درصد از تغييرات سبك دلبستگي اجتنابي مربوط به سبك فرزندپروري مقتدرانه بوده است9/1كه 

كننده سبك بينيگام، در يك گام سبك فرزندپروري مقتدرانه پيشبهن به شيوه گامهمچنين در رگرسيو
ضريب همبستگي چندگانه بين سبك فرزندپروري مقتدرانه با سبك دلبستگي . دلبستگي ايمن بوده است

 درصد از تغييرات سبك 7/3 بدست آمده و مجذور ضريب همبستگي چندگانه نشان داده كه 193/0ايمن 
و در رگرسيون به شيوه گام به .  ايمن حاصل تغييرات در سبك فرزندپروري مقتدرانه بوده استدلبستگي

ضريب . كننده سبك دلبستگي دوسوگرا بوده استبينيگام، در يك گام سبك فرزندپروري آزادگذار پيش
و  بدست آمده 134/0همبستگي چندگانه بين سبك فرزندپروري آزادگذار با سبك دلبستگي دوسوگرا 

 درصد از تغييرات سبك دلبستگي دوسوگرا حاصل 8/1مجذور ضريب همبستگي چندگانه نشان داده كه 
  . تغييرات در سبك فرزندپروري آزادگذار بوده است

  گيري  و نتيجهبحث
ي فرزندپروري در ها شيوه دختر از طريق آموزان دانشي دلبستگي ها سبك بيني پيشاين پژوهش با هدف 

ي ها سبكهاي  مؤلفه نتايج نشان داد كه بين سبك فرزندپروري مقتدر از زير .شهر اصفهان اجرا شد
در نتايج تحليل سبك  . وجود دارددار معنيفرزندپروري با سبك دلبستگي اجتنابي همبستگي منفي و 

از نظر پيشينه  .باشد بيني كننده سبك دلبستگي اجتنابي مي  پيشفرزندپروري مقتدر طي يك گام
، كردستاني و همكاران )2002(، آلن و همكاران )2007(1هاي چري يقاتي اين يافته تأييدي بر يافتهتحق

                                                      
1. Cherry   
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وان اين طور استنباط ت در تبيين اين نتيجه مي. باشد مي) 1390(آبادي و همكاران ، قنبري هاشم)1391(
 و كنند ميين در برخورد با فرزندان خود اعمال هايي هستند كه والد هاي فرزندپروري، روش كرد كه شيوه

گيري و رشد آنان در دوران كودكي و خصايص بعدي شخصيتي و رفتاري آنها تأثير عميقي دارد  در شكل
گيرد و  في در روابط مادر و نوزاد شكل ميو سبك دلبستگي فرآيندي است كه طي آن يك پيوند عاط

 والدين مقتدر داراي سطح بااليي از كنترل و. كند ستگي پيدا ميي به والدين خود دلبنوزاد از لحاظ عاطف
 از آنها مطابق با اند و  افرادي باكفايت و موفق نگريستهآنها فرزندان خود را به عنوان. باشند ي ميده پاسخ

همچنين اين والدين به شخصيت فرزندان خود احترام گذاشته و فرزندان آنها . شان انتظار دارند توانايي
در صورتي كه سبك دلبستگي اجتنابي . گرم، صميمي و داراي روحيه همكاري بيشتري هستند تقل،مس

والدين فرزندان با . در تعارض با اين سبك قرار دارد و با سطوح پايين از صميميت و تعهد در ارتباط است
 بدني و ياه  تنبيهند، گرايش به استفاده ازا مسئوليت جتنابي، در برابر فرزندان خود بيسبك دلبستگي ا

ا سبك دلبستگي اجتنابي، احساس ممانعت از مداخله در كارها را دارند و به همين دليل است كه افراد ب
بينند، آسيب پذيري را انكار  ه صورت خودبسنده مياين افراد خودشان را ب .كنند ميارزشي  كفايتي و بي بي
با توجه به . يل به اجتناب از صميميت دارنددارند و تماازي به روابط نزديك ن كه نيكنند مي و ادعا كنند مي

رسد كه كودكان والدين داراي سبك فرزندپروري  ارايه شد طبيعي به نظر ميتوضيحاتي كه در باال 
  .مقتدرانه در سبك دلبستگي خود، اجتنابي نباشند

پروري با ي فرزنداه سبكهاي   مقتدر از زير مؤلفهفرزندپرورينتايج پژوهشي نشان داد كه بين سبك 
 نتايج تحليل رگرسيون سبك در.  وجود دارددار معنيسبك دلبستگي ايمن، همبستگي مثبت و 

ينه از نظر پيش. بيني كننده سبك دلبستگي ايمن بوده است فرزندپروري مقتدر طي يك گام پيش
) 2007(، چري)2007(1، سيمونز و كانجر)2006(هاي نئومايسنر و فينچ  تحقيقاتي اين يافته با يافته

 ،)2004(، فانك)2005(پيترمن ،)2003(كارواسيليس و همكاران ) 2013(، ميلينگ و همكاران )2008(هير
. همسو است) 1390(، خانجاني و همكاران )1390(پاكدامن و خانجاني  ،)1391(طباطبايي زرين كلك و

هم براي رفتار خودمختارانه و هم توان اين طور استنباط كرد كه والدين مقتدر،  در تبيين اين نتيجه مي
ند زيرا بر اين باور هستند كه كنترل منطقي و نيز آزادي حساب شده موجب ا براي انضباط ارزش قايل

هاي صحيح را دروني كنند و در قبال اعمال و رفتار خود  كه كودكان قوانين و اصول رفتارشود مي
 را به طرف شان كودكانم و با محبت هستند اين والدين افزون بر اينكه گر. احساس مسئوليت كنند

اين . ند كه كودك احساس ارزشمندي كشود مياي فراهم   در نتيجه زمينهدهند مياستقالل سوق 
سازي  ايمن نيز هست كه در الگوهاي فعالهاي افراد داراي سبك دلبستگي  خصايص گفته شده از ويژگي

د كه خودشان ارزشمند هستند و ارزش مراقبت شدن رسن و ديگران به اين نتيجه شناختي ميدروني خود 
افرادي مراقبت كننده و پاسخگو خواهند بود كه در مواقع لزوم ) در اينجا والدين(را دارند و ديگران هم 

                                                      
1. Simons & Conger  
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افراد داراي دلبستگي ايمن آن دسته افرادي هستند كه .  خواهند كردءشان را ارضا نيازهاي حاضر هستند و
د و درك مثبتي از ديگران دارند و از لحاظ اجتماعي اعتماد به نفس بيشتري يك حس مثبت نسبت به خو

ه كودكان والدين رسد ك ارايه شد طبيعي به نظر ميبا توجه به توضيحاتي كه در باال . ترند و موفقداشته 
  .پروري مقتدرانه در سبك دلبستگي خود، ايمن باشندداراي سبك فرزند

پروري با ي فرزندها سبكهاي   پروري آزادگذار از زير مؤلفهسبك فرزنهمچنين نتايج نشان داد كه بين 
 وجود دارد در نتايج تحليل رگرسيون سبك دار معنياضطرابي همبستگي مثبت و / دلبستگي دوسوگرا 

از نظر پيشينه . باشد مي كننده سبك دلبستگي دوسوگرا بيني پيش آزادگذار طي يك گام فرزندپروري
) 2013(، ميلينگ و همكاران)2007(چري ،)2006(هاي نئومايسنر و فينچ  ه با يافتهتحقيقاتي، اين يافت

، كردستاني و )1390(، خانجاني و همكاران )2002(، آلن و همكاران )2003(كارواسيليس و همكاران 
 اين توان ميدر تبيين اين نتيجه  .همسو است) 1390( و همكاران آبادي هاشم، قنبري )1391(همكاران 

آنها بردبار، . گري پايين هستند دهي باال و در بعد مطالبه  استنباط كرد كه والدين آزادگذار در بعد پاسخطور
 و همه اين كنند مياي را براي انضباط كودك وضع ن  هستند و در عين حال مقررات ويژهگرم و پذيرا

اقي بماند و اگر والدين  و هميشه وابسته به والد بشود  مي كه كودك دچار سردرگشود ميمسائل باعث 
مواقعي براي مراقبت در دسترس نباشند به دليل اينكه هميشه نيازهاي آنها بدون تالش از سوي 

. دهند مي شده است دچار پريشاني مي شوند و سبك اضطرابي را شكل ءخودشان به وسيله والدين ارضا
 مثبتي در مورد تر كمديدگاه به همين دليل افراد داراي سبك دلبستگي دوسوگرا گرايش دارند كه 

خودشان داشته باشند و ارزيابي مثبتي از افراد ديگر دارند و در روابط، الگوي ضعيفي از خود نشان 
عالوه بر اين كودكان والدين . دشون يعني نگران آن هستند كه دوست داشته نشوند يا ترك دهند مي

تري  ي و اعتماد به نفس اجتماعي پاييندمهارگرآزادگذار مانند كودكان با سبك دلبستگي دوسوگرا از خو
رسد كه كودكان والدين داراي سبك  ضيحات باال طبيعي به نظر ميدر نتيجه با توجه به تو. برخوردارند

هاي  محدوديتدر زمينه . گذار در سبك دلبستگي خود، دوسوگرا يا اضطرابي باشندفرزندپروري آزاد
ين پژوهش در شهر اصفهان بوده كه در تعميم نتايج آن در شهرها  اجراي اتوان گفت كه اوالً  ميپژوهش

 دختر انجام آموزان دانشآنجايي كه تحقيق بر روي  و مناطق ديگر بايد با احتياط عمل شود و دوم از
معلولي متغيرهاي مورد   پسر وجود ندارد و سوم امكان رابطه علت وآموزان دانششده، امكان تعميم به 

توان به اين نكته اشاره كرد كه  اما در حوزه پيشنهادات پژوهشي مي. ق وجود نداردمطالعه براي محق
هاي آنها و ي فرزندپروري مختلف و پيامدها شيوهكند با  اتي از اين دست به والدين كمك ميانجام تحقيق

 مچنين به مشاورين كمكبا هدف اصالح رفتار و شناخت آنها در برخورد با فرزندان آشنا شوند و ه
ها در  ها و شايستگي با هدف رشد تواناييكند فعاليت هاي مهارت آموزي براي والدين در مدارس را  مي

شود اين  در پايان بايد به پيشنهادات كاربردي نيز اشاره كرد كه توصيه مي.  توسعه دهندآموزان دانش
د و همچنين شوسه پژوهش در جوامع آماري مختلف انجام گرفته و نتايج آنها با تحقيق حاضر مقاي
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. دشوهاي دختران مقايسه  هاي آن با يافته م گرفته و يافته پسر انجاآموزان دانشپژوهشي بر روي 
گيري دلبستگي  لدين براي سهيم شدن بيشتر در شكلهمچنين آموزش سبك فرزندپروري مقتدر به وا

ي فرزند پروري توصيه اه سبكهاي   در حوزه تنشايمن و توجيه والدين به مطالعه كتب ساده و روان
  .شود مي
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