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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

    

    

    هاي دفاعيهاي دلبستگي و سبكترتيب تولد، سبك

    
*پگاه آزادي منش

 

 **سعيد صادقي 

***فاطمه مومني
 

****الهه باپير زاده
 

 

هاي شود كه سبك   كودك مي  - مادر اي همه جانبه بين    تولد كودك باعث شكل گيري رابطه       :  مقدمه و هدف  
هاي دلبستگي،  يابد و اين سبك   ي مادر و كودك شكل گرفته و استقرار مي         دلبستگي خود در چارچوب اين رابطه     

در اين  .  سازندهاي دفاعي متاثر مي    زا را با به كار بستن مكانيزم        هاي استرس  فرد با موقعيت    هاي مواجهه روش
 .هاي دفاعي و سبك هاي دلبستگي بررسي شدك ترتيب تولد، سبپژوهش رابطه

عنوان گروه نمونه به صورت تصادفي      در اين پژوهش دويست و شصت دانشجوي دانشگاه صنعتي كرمانشاه به          :  روش
 محقق ساخته   ي پرسشنامه ها همراه با اطالعات دموگرافي آنها بوسيله       ترتيب تولد آزمودني  .  ساده برگزيده شدند  
 و فرم ايراني پرسشنامه   )  1993اندروز، سينگ و بوند،   ( سبكهاي دفاعي     فرم ايراني پرسشنامه   سنجيده شد و نيز از    

ها از ميانگين و ضريب همبستگي و         براي تحليل داده  .  استفاده شد )  1987هازان و شاور،  (هاي دلبستگي   سبك
 .تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد

آزرده با  هاي دفاعي روان  هاي دفاعي رشدنايافته و سبك    ن داد كه بين سبك    اين پژوهش نشا  :  بحث و نتيجه گيري   
هاي دفاعي  هاي دلبستگي اجتنابي با سبك       همچنين بين سبك   .  داري وجود دارد    معني ترتيب تولد رابطه   

 داري وجود هاي دفاعي رشدنايافته رابطه معني     هاي دلبستگي اضطرابي با سبك     رشدنايافته و روان آزرده، سبك     
 .ي معكوسي را نشان دادآزرده رابطههاي دفاعي روانهاي دلبستگي ايمن نيز با سبكسبك. دارد

  .هاي دفاعي سبك،هاي دلبستگيترتيب تولد، سبك: هاكليدواژه
 
 

 
 

 com.yahoo@tadaypa          دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه گيالن*
**

 بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني كودك و نوجوان دانشگاه شهيد 
           دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه گيالن ***

           دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه گيالن ****

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

