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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 هاي دلبستگيهاي حل مساله اجتماعي بر اساس ترتيب تولد و سبكرابطه مهارت

 
 ∗خديجه ابوالمعاليدكتر 

 ∗∗ليال كيوان

 ∗∗∗بيتا آجيل چير دكت

 

  شناختي معطوف به خود است كه در طي آن فرد             ـ  حل مسئله اجتماعي يك فرايند رفتاري       :مقدمه و هدف   
زندگي   آفرين خاص، كه در مسير     هاي مشكل اي را براي موقعيت    هاي موثر وسازگارانه  كند راه حل  -كوشش مي 

مسئله هاي حل مهارتين هدف از اين پژوهش رابطه         بنابرا.  شود شناسايي و كشف كند     روزانه با آنها مواجه مي     
 .در دانشجويان بودهاي دلبستگي ترتيب تولد و سبكدر دو بعد سازگارانه و ناسازگارانه بر اساس اجتماعي 

بود كه به صورت     1391در سال   دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران          جامعه آماري دربرگيرنده       :روش
  افراد گروه نمونه   .بود)   پسر 234(  و)   دختر 155( دانشجو   389  شامل حجم نمونه    . شدند تصادفي خوشه اي انتخاب   

را  مسئله اجتماعي    هاي حل مهارت و فرم كوتاه پرسش نامه         )AAI(شاور  هاي دلبستگي هازن و   نامه سبك پرسش
  .شد  استفاده مانووا و  روش تحليل رگرسيون چندگانه ازها تحليل دادهبراي . تكميل كردند

سهم معناداري در رابطه  با       )  ايمن ، اجتنابي، مضطرب     (دلبستگي  هاي   و سبك  ترتيب تولد نشان داد كه      :نتايج
ميانگين نمره هاي سبك دلبستگي       هم چنين    .  مسئله اجتماعي سازگارانه و ناسازگازانه دارند        حل  هايمهارت

-انگين سبك ايمن و اضطرابي در دو گروه تفاوت معني           بود، اما بين مي    از فرزندان آخر    اجتنابي فرزندان اول باالتر   

 تفاوت  و ناسازگارانه   هاي اجتماعي سازگارانه   مهارتهمچنين فرزندان اول و آخر از نظر            .  داري مشاهده نشد   
 . معناداري نداشتند

گاهي هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح  آ        دورههاي پژوهش تلويحات مهمي در ارتباط با برگزاري          يافته  :بحث
-مادران در خصوص نقش آنان در ايجاد سبك دلبستگي ايمن و ناايمن و نيز اهميت دو سال اول زندگي ، و روش                      

 .هاي بهينه تعامل با فرزندان در بردارد
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