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والد بر نگرش  -سبك هاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض فرزندي رابطه 

  ان نسبت به والدينفرزند
  

  3و ساناز حسن زاده فرشيد 2سوزان امامي پوردكتر ، 1مژگان سپاه منصوردكتر 
  

والد با نگرش  -هدف پژوهش حاضر، رابطه ي سبكهاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض فرزند
يان از دانشجو) دختر 75پسر و  75(نفر  150براي اين منظور، تعداد. فرزندان نسبت به والدين است

راهبردهاي حل  ،نمونه گيري مرحله اي انتخاب و با پرسشنامه هاي سبكهاي دلبستگي صورتبه 
نتايج پژوهش نشان داد . والد و نگرش نسبت به والدين مورد ارزيابي قرار گرفتند -تعارض فرزند

بين بين سبكهاي دلبستگي ايمن و اجتنابي با نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر رابطه اي منفي و 
سبك دلبستگي دوسوگرا با نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر رابطه اي مثبت و معنا دار وجود 

     پرخاشگري كالمي و فيزيكي پدر ومادر با سبك ايمن شامل ،راهبردهاي حل تعارض. دارد
 نشان تحليل رگرسيون. رابطه ي منفي معني دار اما با سبك دوسوگرا، رابطه ي مثبت معنا دار دارد

داد كه راهبرد پرخاشگري فيزيكي خود و سبك دلبستگي اجتنابي، قادر به پيش بيني نگرش نسبت 
 به پدر و راهبرد پرخاشگري فيزيكي خود و سبك دلبستگي دوسوگرا و راهبرد پرخاشگري خود

  . قادر به پيش بيني نگرش نسبت به مادر است
  

   نگرش، حل تعارض سبكهاي دلبستگي،: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
. مي دهد سرپرستي و مراقبت قرار حتنخستين محيط اجتماعي است كه كودك را ت ،خانواده

موجب شكوفايي هويت و كمال  ،ارتباطات موثر. كودك در اين محيط، نوع ارتباط را مي آموزد
غير موثر، مانع شكوفايي در حالي كه ارتباطات  اي اوليه ي پيوند وي با ديگران استانسان و مبن

بنابراين اساس زندگي و خوشبختي انسان را همين . روابط را تخريب مي كندسان مي شود و ان
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در طي اين  ).1387، ديباجي فروشاني از نقل ؛1998 ،1وود( تشكيل مي دهد هاي ميان فردي ارتباط
يا دن )با مادر خود  مخصوصا(اطمينان از ايجاد دلبستگي ها با  .ارتباطات، دلبستگي ها شكل مي گيرد

كمتر آسيب  ،را كمتر تهديد كننده و متخاصم مي بينيم و در نتيجه در مواجهه با رويدادهاي ناگوار
قواعد عاطفي و شناختي و راهبردهايي هستند كه ي تعيين كننده  سبكهاي دلبستگي،. مي بينيم

و دوسوگرا اجتنابي  افراد ايمن،. واكنشهاي هيجاني را در افراد و روابط بين شخصي هدايت مي كنند
كولينزو  شاور،( راهبردهاي متفاوتي به كار مي برند ،براي نظم دهي و پردازش اطالعات هيجاني

از راهبردهايي  3براي نظم دهي به هيجانهادارند سبك دلبستگي ايمن  آنهايي كه ).1999 ،2كالرك
ميكولينسر و ( دازو هيجانهاي مثبت را فعال مي س دد كه تنيدگي را به حداقل مي رسانمي جوين  سود

  ). 2001 ،4فلورين
نهايي بيشتر از آ ،دارندايمن آنهايي كه سبك دلبستگي نا )1380( شريفي و ايرواني بشارت،از نظر 

نهايي كه نايافته نوروتيك استفاده مي كنند و آ از مكانيسم هاي دفاعي رشددارند سبك ايمن كه 
 سبك دلبستگي نا ايمن اجتنابي كه يني هايبيش از آزمود ،دارندسبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا 

 يافتدر )2008( 5كسكين. هاي دفاعي رشد نايافته و نوروتيك استفاده مي كنند از مكانيسم دارند
بستگي نا ايمن با منفي و بين سبك دلي كه بين سبك دلبستگي ايمن و مشكالت ارتباطي، رابطه 

 درآنچه گفته شد با توجه به  .ثبت وجود داردمي و نگرش منفي به والدين رابطه  مشكالت ارتباطي
والد با نگرش  -هاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض فرزند سبكي رابطه  ،پژوهش حاضر

  . مورد بررسي قرار گرفته استفرزندان نسبت به والدين 
  

 روش 

  گيرينمونه روش و  ي آماري، نمونه جامعه
واحد تهران  ر و پسر دانشگاه آزاد اسالميمتشكل از دانشجويان دخت ،پژوهش حاضري جامعه 

حجم  .مشغول به تحصيل بودند 88 -87لي سال تحصي مقطع كارشناسي ارشدمركزي بود كه در 
و همكاران  6و با توجه به اينكه ليندمن بوده با توجه به اينكه پژوهش حاضر از نوع همبستگي نمونه

تحليل رگرسيون چند متغيري بايد دست كم تاكيد مي كنند كه حجم گروه نمونه در  قويا )1980(

                                                 
5. Keskin  3. emotions  1. Wood 
6. Lindeman  4. Mikulincer & Florian   2. Shaver, Collins & Clark  
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 دانشجوي پسر و 75(نفر  150 )1380 هومن، از به نقل( برابر متغيرهاي پيش بين باشد 20يا  و 100
بر اين اساس ابتدا از بين واحد . انتخاب شدندي روش نمونه گيري مرحله ا به ) دانشجوي دختر 75

انشكده هاي ادبيات و علوم انساني د ،تصادفيهاي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي به صورت 
از  سپس انتخاب شد، معماري هنر و ،مديريت ،شناسي و علوم اجتماعي روان اقتصاد و حسابداري،

  .در كاربندي پژوهش وارد شدند )دختر 15پسر و  15( نفر 30هر دانشكده 
  

  ابزار
  :ابزارهاي مورد نظر در پژوهش حاضر عبارتند از

در مورد اين مقياس كه يك وسيله ي خود ارزيابي  ):1990( 1تگي كولينز و ريدمقياس سبك دلبس
خرده . استتشكيل شده ماده و سه خرده مقياس  18از ت ي روابط دلبستگي اسشيوه ي شكل ده

ي در پژوهش حاضر به منظور محاسبه ). 1386سالجقه، ( ندبرخوردار از پايايي قابل قبوليها مقياس 
 يك از سبكهاي دلبستگي ب آلفاي كرونباخ براي هري، ضرهاي دلبستگيسبك آزمون  پايايي
بدست  824/0و سبك دوسوگرا  542/0، سبك اجتنابي 629/0براي سبك ايمن ج ينتاو شد  محاسبه

  .آمد
سوالي است كه   15اين مقياس، يك ابزار ): 1990( 2اشتراس  با پدر مقياس راهبرد هاي حل تعارض
استدالل، پرخاشگري كالمي، پرخاشگري فيزيكي يا (ل تعارض براي سنجش سه راهبرد ح

پرسشهاي مقياس، گوياي رفتارهايي است كه فرد . بين فرزندان و والدين تدوين شده است) خشونت
 76/0تا  42/0خرده مقياس استدالل از  پايايي. در شرايط تعارض با والدين به آنها دست مي زند

و براي خرده مقياس پرخاشگري فيزيكي از  88/0تا  62/0از براي خرده مقياس پرخاشگري كالمي 
ي اين پرسشنامه فراهم شده  اطالعات زيادي درباره ي اعتبار سازه. استگزارش شده  96/0تا  42/0

  ). 1379ثنايي ذاكر، ( است
  

  يافته ها
شده  ، شاخص هاي توصيفي مربوط به نمرات آزمودنيها در متغيرهاي مورد بررسي ارايه1در جدول 

اين جدول نشان مي دهد كه ميانگين نمرات سبك هاي ايمن و دوسوگرا در پسران باالتر از . است

                                                 
1. Collins & Read                           2. Straus 
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همچنين مشاهده مي شود . دختران است اما ميانگين سبك اجتنابي در دختران، باالتر از پسران است
ردهاي حل بيشتر از دختران و ميانگين تمامي راهب ،ميانگين نگرش نسبت به پدر و مادر در پسران

  . بيشتر از دختران است ،تعارض پدر و مادر و خود در پسران
  

  مولفه هاي توصيفي نمرات آزمودنيها در متغيرهاي مورد پژوهش: 1جدول 
  پسر دختر متغير

  انحراف معيار  ميانگين انحراف معيار ميانگين
      سبك دلبستگي

  59/4  15/17 63/3 95/16  ايمن
  20/4  47/10 89/3 79/10 اجتنابي

  46/6  57/10 44/5 19/10 دوسوگرا
      نگرش به والد

  26/15  87/19 09/12 70/18  پدر 
  57/14  79/21 39/11 65/21  مادر

      راهبردهاي حل تعارض
      پدر: الف

  85/6  77/12 77/6 73/10 استدالل پدر
  15/6  32/13 44/6 57/11 استدالل خود

  11/5 80/5 02/5 41/5 پرخاشگري كالمي پدر
  82/5 11/7 32/5 30/6 پرخاشگري كالمي خود
  07/4 05/2 67/3 92/1 پرخاشگري فيزيكي پدر
  47/4 33/2 11/3 37/1 پرخاشگري فيزيكي خود

      مادر: ب
  33/6  16/14 52/6 53/12 استدالل مادر
  10/6  59/14 14/6 99/12 استدالل خود

  13/6 69/6 89/4 56/5 پرخاشگري كالمي مادر
  75/5 91/6 98/4 11/6 پرخاشگري كالمي خود
  96/3 01/2 55/3 68/1 پرخاشگري فيزيكي مادر
  99/4 48/2 11/4 80/1 پرخاشگري فيزيكي خود
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سبك هاي دلبستگي ايمن و اجتنابي با نگرش فرزند نسبت بين نشان مي دهد  2 كه جدولهمانگونه 
اما سبك دلبستگي دو سوگرا با نگرش  داردود وجمنفي معني دار ي به پدر و نسبت به مادر رابطه 

باال ي با توجه به اينكه نمره  .مثبت معني دار داردي رابطه  ،فرزند نسبت به پدر و نيز نسبت به مادر
نشانگر وسعت و شدت بيشتر مشكالت فرزند با والد است، پس با  ،در مقياس نگرش نسبت به والد

نگرش نسبت به پدر و مادر مثبت تر و داراي  ،اجتنابيبك هاي دلبستگي ايمن و افزايش نمرات س
سبك دو سوگرا، نگرش نسبت به پدر و مادر منفي تر  ي مشكالت كمتر و برعكس با افزايش نمره

  . برعكس وو داراي مشكالت بيشتر است 
  

  سبك هاي دلبستگي با راهبرد هاي حل همبستگي نمرات ضرايب : 2جدول 
  تعارض پدر و مادر

 رد هايراهب  والد
 حل تعارض

 سبك
  ايمن 

  سبك
  اجتنابي 

  سبك 
  دو سوگرا

 -21/0** 14/0 35/0** استدالل پدر  پدر

 -25/0** 16/0* 39/0** استدالل خود

 20/0* -15/0 -22/0** پرخاشگري كالمي پدر

  15/0  -16/0* -22/0** پرخاشگري كالمي خود
  28/0**  -26/0** -36/0** پرخاشگري فيزيكي پدر

  18/0*  -13/0 -34/0** رخاشگري فيزيكي خودپ
  

  مادر
  -32/0**  27/0** 33/0** استدالل مادر
  -29/0**  24/0** 37/0** استدالل خود

  13/0  -10/0 -17/0* پرخاشگري كالمي مادر
  09/0  -18/0* -19/0* پرخاشگري كالمي خود
  23/0**  -21/0* -28/0** پرخاشگري فيزيكي مادر

  21/0**  -13/0 -34/0** يكي خودپرخاشگري فيز
                                                                                                     05/0  <P* = 01 / 0  < P ** =   

حل تعارض استدالل  پدر و مادر با سبك ايمن و اجتنابي، رابطه ي مثبت معني  همچنين راهبرد هاي
با سبك دو سوگرا، رابطه ي منفي معني دار دارد؛ راهبرد هاي حل تعارض پرخاشگري  دار اما

كالمي و فيزيكي  پدر و مادر با سبك ايمن، رابطه ي منفي معني دار اما با سبك دو سوگرا رابطه ي 
  . مثبت  معني دار دارد
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يزيكي والد و راهبرد هاي حل تعارض پرخاشگري كالمي و ف ،نشان مي دهد 3كه جدول همانطور 
باال  ي با توجه به اينكه نمره .مثبت معني دار داردي خود با نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر رابطه 

پس با  .نشانگر وسعت و شدت بيشتر مشكالت فرزند با والد است ،در مقياس نگرش نسبت به والد
   .د منفي تر مي شودافزايش نمرات راهبرد هاي پرخاشگري كالمي و فيزيكي، نگرش نسبت به وال

  
  راهبرد هاي حل تعارض همبستگي نمرات ضرايب  : 3جدول

  با نگرش فرزند نسبت به والد
 نگرش متغيرها

  به پدر 
  نگرش

  مادر به 
 -06/0 -002/0 استدالل والد

 -02/0 018/0 استدالل خود

 38/0** 34/0** پرخاشگري كالمي والد

  46/0** 38/0** پرخاشگري كالمي خود
  38/0** 37/0** اشگري فيزيكي والدپرخ

  49/0** 39/0** پرخاشگري فيزيكي خود
                                                                           05/0< =P *          01/0 < =P  **  

ل و راهبردهاي ح سبك هاي دلبستگي(كداميك از متغير هاي پيش بين  بررسي اينكهبه منظور 
از روش تحليل رگرسيون به تفكيك  نگرش نسبت به پدر و مادر استي پيش بيني كننده ) تعارض

 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيري با استفاده از روش. چند متغيري استفاده شد
  .ه شده استيارا 4در جدول  گام به گام

  
  ني نگرش نسبت به پدر و مادرنتايج معني داري مدل رگرسيون براي پيش بي: 4جدول 

  
راهبرد حل تعارض با و  متغيرهاي سبك هاي دلبستگي ، درصد واريانس مشتركR2با فرض اينكه 

محاسبه شده در  سطح معني داريچون  4و در جدول پدر در پيش بيني نگرش نسبت به پدر است 

  سطح 
  داري معني

F  R2 R مجموع 
  مربعات

  مدل منبع تغييرات

  گام دوم )پدر(رگرسيون 32/5146 428/0 183/0 47/16 001/0
  گام سوم )مادر(رگرسيون 30/8613 582/0 340/0 12/25 001/0
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مدل رگرسيون خطي  بنابراين معني دار است 01/0 كمتر ازسطح در گام دوم رگرسيون در  آزمون
ي رابطه  ،پدر متغيرهاي پيش بين فوق با نگرش نسبت به دار است و در نتيجه حداقل يكي از معني

سبك هاي دلبستگي (بين  بين متغيرهاي پيش ي رابطه معني دار بودنبا توجه به . دار دارد خطي معني
دار در  نتايج برآورد مدل معني) نگرش نسبت به پدر(و متغير مالك ) و راهبرد هاي حل تعارض

   .شده استنشان داده  )5جدول ( قالب جدول ضرايب رگرسيون
  

  و مادر براي پيش بيني نگرش نسبت به پدر رگرسيون ضرايب : 5جدول 
  

  

  

  

  

  

ضريب رگرسيون حاصل از نمرات خام است و تحت تاثير  ، bچون ،5با توجه به نتايج جدول 
كه ضريب رگرسيون حاصل از  Betaاي پيش بين قرار دارد، استفاده از  مقياس اندازه گيري متغيره

براي ضرايب   tبا توجه به اينكه آزمون معني داري . نمرات استاندارد شده است، توصيه مي شود
رگرسيون متغيرهاي پيش بين راهبرد حل تعارض، پرخاشگري فيزيكي خود و سبك دلبستگي 

معني دار است مي توان چنين بيان كرد كه در مورد  01/0از اجتنابي در گام دوم در سطح كمتر 
 دهاي حل تعارض و سبك هاي دلبستگي نگرش نسبت به پدر از بين متغيرهاي پيش بين راهبر

راهبرد پرخاشگري فيزيكي خود و سبك دلبستگي اجتنابي، قادر به پيش بيني نگرش نسبت به پدر 
نشانگر رابطه ي مثبت راهبرد پرخاشگري ) 363/0(ضريب مثبت راهبرد پرخاشگري فيزيكي . است

         نشانگر ) -183/0(فيزيكي با نگرش نسبت به پدر است و ضريب منفي سبك دلبستگي اجتنابي 
، هر چند كه با توجه به ضرايب نسبت به پدر است رابطه ي منفي سبك دلبستگي اجتنابي با نگرش

Beta  بيني نگرش نسبت به پدر كمي بيشتر از سهم سبك سهم  راهبرد پرخاشگري فيزيكي در پيش
  . دلبستگي اجتنابي است

سطح 
  داري معني

t Beta خطاي 
معيار 

b مدل متغير 

 گام دوم ثابت 51/23 01/3   83/7  001/0
 پرخاشگري فيزيكي خود 28/1 27/0 363/0 83/4  001/0
 سبك اجتنابي -62/0 26/0 -183/0 -43/2  01/0

 مگام سو ثابت 07/10 11/2   77/4  001/0
 پرخاشگري فيزيكي خود 753/0 267/0 264/0 82/2  005/0
 سبك دوسوگرا 573/0 151/0 262/0 79/3  001/0
 پرخاشگري كالمي خود 629/0 223/0 259/0 82/2  005/0
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 ، درصد واريانس مشتركR2با فرض اينكه در رابطه با رگرسيون پيش بيني نگرش نسبت به مادر 
و متغيرهاي سبك هاي دلبستگي و راهبرد تعارض با مادر در پيش بيني نگرش نسبت به مادر است 

 01/0 كمتر ازسطح در  ،در گام سوم رگرسيونمحاسبه شده  اريسطح معني دچون  5 در جدول
متغيرهاي  دار است و در نتيجه حداقل يكي از مدل رگرسيون خطي معني بنابراين، معني دار است

                 معني دار بودنبا توجه به . دار دارد خطي معنيي رابطه پيش بين فوق با نگرش نسبت به مادر، 
نگرش (و متغير مالك ) سبك هاي دلبستگي و راهبرد هاي تعارض(بين  غيرهاي پيشبين متي رابطه 

همچنين در مورد  .شده است ارايه 5دار در قالب جدول  نتايج برآورد مدل معني) نسبت به مادر
بنابراين تحت تاثير ضريب رگرسيون حاصل از نمرات خام است و   bنگرش نسبت به مادر، چون

كه ضريب رگرسيون حاصل از  Betaتغيرهاي پيش بين قرار دارد، استفاده از گيري ممقياس اندازه 
براي ضرايب  tبا توجه به اينكه آزمون معني داري  .نمرات استاندارد شده است، توصيه مي شود

رگرسيون متغيرهاي پيش بين راهبرد تعارض پرخاشگري فيزيكي خود ، سبك دلبستگي دو سوگرا 
معني دار است، مي توان  01/0خود در گام سوم، در سطح كمتر از  و راهبرد پرخاشگري كالمي

چنين بيان كرد كه در مورد نگرش نسبت به مادر از بين متغيرهاي پيش بين راهبرد هاي تعارض و 
سبك هاي دلبستگي، راهبرد پرخاشگري فيزيكي خود و سبك دلبستگي دو سوگرا و راهبرد 

         ضرايب مثبت، نشانگر . نگرش نسبت به مادر است پرخاشگري كالمي خود قادر به پيش بيني
رابطه ي مثبت راهبرد پرخاشگري فيزيكي، سبك دلبستگي دو سوگرا و راهبرد پرخاشگري كالمي 

سهم راهبرد پرخاشگري فيزيكي  Betaبا نگرش نسبت به مادر است، هر چند كه با توجه به ضرايب 
) 262/0(مادر كمي بيشتر از سبك دلبستگي دو سوگرا در پيش بيني نگرش نسبت به ) 264/0(خود 

  . است) 259/0(و راهبرد پرخاشگري كالمي 
  

   بحث و نتيجه گيري
سبك هاي دلبستگي ايمن و اجتنابي با نگرش فرزند نسبت به  يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه بين

سوگرا با نگرش فرزند نسبت  پدر و نسبت به مادر رابطه ي منفي معني دار اما بين سبك دلبستگي دو
با توجه به اينكه نمره ي باال در مقياس  .به پدر و نسبت به مادر رابطه ي مثبت معني دار وجود دارد

نگرش نسبت به والد، نشانگر وسعت و شدت بيشتر مشكالت فرزند با والد است، پس با افزايش 
و مادر مثبت تر و داراي مشكالت نمرات سبك هاي دلبستگي ايمن و اجتنابي، نگرش نسبت به پدر 
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كمتر و برعكس با افزايش نمره ي سبك دو سوگرا، نگرش نسبت به پدر و مادر منفي تر و داراي 
نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي مختلف در مورد رابطه ي بين . مشكالت بيشتر است و برعكس

 1حجت. دين همخواني داردنسبت به وال) مشكالت بيشتر(سبك دلبستگي ايمن با نگرش منفي 
با ) عدم دلبستگي(بيان كرد كه عدم دسترسي  ،در پژوهشي بر اساس ميزان دسترسي به مادر) 1996(

  . منفي تر نسبت به والد رابطه دارد) نگرش(تصور 
منفي از خود و ) نگرش(در پژوهشي به اين نتيجه دست يافت كه بين ارزشيابي ) 1385(بشارت 

بت از ديگران در افراد داراي سبك دلبستگي دوسوگرا و نگرش منفي نسبت به مث) نگرش(ارزشيابي 
در ) 2008(كسكين . خود و ديگران در افراد داراي سبك دلبستگي اجتنابي رابطه وجود دارد

 ايمن و نگرش منفي نسبت به والدينپژوهشي به اين نتيجه دست يافت كه بين سبك دلبستگي نا 
يعني هر چه ميزان سبك دلبستگي ناايمن بيشتر باشد، نگرش نسبت به رابطه ي مثبت وجود دارد؛ 

به طور كلي مشخصه ي والديني كه با دلبستگي ايمن ارتباط . والدين منفي تر خواهد بود و بر عكس
ت داشتن توصيف مي شود و در هنگام مدارند تحت عناويني مانند گرمي، حامي بودن و مالي

ا آنان حرف مي زنند و در موقع مناسب رفتار كودك را با حرفهاي راهنمايي كودك با لحن آرامي ب
مطلوب تحسين مي كنند، بنابراين انتظار مي رود كه فرزندان دلبسته ي ايمن، نگرش مثبت تري 

  .نسبت به والدين داشته باشند
نگرش فرزند نسبت به پدر  بين راهبردهاي حل تعارض پرخاشگري كالمي و فيزيكي والد و خود، با

و مادر رابطه ي مثبت معني دار وجود دارد، با توجه به اينكه نمره ي باال در مقياس نگرش نسبت به 
والد، نشانگر وسعت و شدت بيشتر مشكالت فرزند با والد است، پس با افزايش نمرات راهبردهاي 

 قابل توجه است. پرخاشگري كالمي و فيزيكي، نگرش نسبت به والد منفي تر مي شود و برعكس
كه ميزان همبستگي بين نمرات راهبردهاي حل تعارض پرخاشگري كالمي و فيزيكي با نگرش 
نسبت به مادر بيشتر از نگرش نسبت به پدر است، نتايج اين پژوهش با يافته هاي پژوهشهاي مختلف 

 ن فرزندان و والدين حمايت مي كندهمخواني دارد و نتايج تحقيقات مختلف از وجود تعارضات بي
كمك مي كند تا خود را  به دختر ،تعارض مادر و دختر به نظر مي رسد. )2004، 2سون وجرلينآلي(

 تا 13در پژوهشي كه بين دختران و پسران ) 1373(ثابت قدم ). 2002نايدرمن و استريپ، اش(بشناسد 

                                                 
1. Hojat                                                              2. Allison & Jearlyn  
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با ساله انجام داد به اين نتيجه دست يافت كه بين نگرش و سن، رابطه وجود دارد به طوري كه  15
در ) 1383(دستجردي، خزاعي وسعادتجو . افزايش سن، نگرش نسبت به والد منفي تر مي گردد

عواملي چون فشار براي ورود به دانشگاه، مراقبت و كنترل بيش از حد اشتباهات، خرده  ،پژوهشي
گيري نسبت به پوشش و نحوه ي آرايش مو و وضع ظاهري، ممانعت از ديدن و شنيدن سي دي ها و 

هاي موسيقي، مشاجره در خصوص رفت و آمدها و روابط با دوستان، ممانعت از فعاليتهاي نوار
مختلف به خاطر پيشرفت درسي، كنترل و ارتباط با جنس مخالف را مهمترين عوامل ايجادكننده 

  . تعارضات بين نوجوانان و والدين آنها دانسته اند
اختي و راهبردهايي است كه واكنشهاي سبك هاي دلبستگي، تعيين كننده ي قواعد عاطفي و شن

هيجاني را در افراد و روابط بين شخصي هدايت مي كند و افراد ايمن اجتنابي و دوسوگرا براي نظم 
شاور، كولينز و كالرك، (دهي و پردازش اطالعات هيجاني، راهبردهاي متفاوتي را به كار مي برند 

دهي به هيجانها از راهبردهايي سود مي جويند افراد داراي سبك دلبستگي ايمن براي نظم ). 1996
؛ 2001ميكولينسر و فلورين،(كه تنيدگي را به حداقل مي رسانند و هيجانهاي مثبت را فعال مي سازند 

  .)2001اسميت، 
  

    منابع
ي اكرم ترجمه  .كليدهاي شناخت و رفتار با دخترها ).1386(. پك نانسي و استريپ، نايدرمن،شا

  . صابرين :تهران .)1386. (اكرمي
 هاي دلبستگي و بررسي رابطه سبك ).1380(. محمد ايرواني، و ماندانا شريفي، محمدعلي، بشارت،

  . 289 - 277، ))19پياپي (3( 5 .يز، پايشناسي مجله روان  .هاي دفاعي مكانيسم
روان شناسي . تبيين اختاللهاي شخصيت بر اساس نظريه دلبستگي ).1385(. محمدعلي بشارت،

  .  44 -41 ،)2( 1 پاييز، .اصرمع
 بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمايي ).1373(. صديقه ثابت قدم،

پايان .گانه آموزش و پرورش تهران19نسبت به رفتار والدين با آنها در سن بلوغ در مناطق 
  .  دانشگاه علوم پزشكي ايران كارشناسي ارشد،ي چاپ نشده ي نامه 
  .بعثت: تهران. مقياس سنجش خانواده و ازدواج). 1379(. باقر ثنايي ذاكر،
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 از مباني روانشناختي تعارض با والدين،). 1383(. عليرضا ، سعادتجو،رضا؛ خزاعي،كلثوم دستجردي،
  . پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي،. مقطع متوسطه بيرجند ديدگاه نوجوانان

 بررسي تاثير نقش روابط بين والدين نظير رضايت ).1387(. داتفاطمه سا ديباجي فروشاني،
. هاي دلبستگي آنان بر پيشرفت تحصيلي فرزندان زناشويي، راهبردهاي حل تعارض و سبك

  .  كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاداسالمي، واحد تهران مركزيي چاپ نشده ي پايان نامه 
  .پارسا :تهران. تغيري در پژوهش رفتاريتحليل داده هاي چند م). 1380(. حيدرعلي هومن،
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