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 12-22، صفحات 1311 ماهتیر، مو پنج چهل، شماره پنجمنوین در علوم رفتاری، دوره  هایپیشرفتمجله 

 چکیده

اي شهر هآموزان دختر دبیرستانهاي دلبستگي و خودكنترلي با رفتارهاي پرخطر دانشتعیین رابطه سبك نجام این پژوهشهدف از ا

آموزان دختر دوره دوم جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كلیه دانشتهران بود. روش پژوهش توصیفي و از نوع همبستگي بود. 

آموزان بر اساس دانش نفر از این 999حجم نمونه نفر دختر بودند.  99088ه تعداد ب 7981-89متوسطه شهر تهران در سال تحصیلي 

سعادتي  و عباس زادههاي رفتارهاي پرخطر نیازي، و به پرسشنامه اي انتخابگیري تصادفي خوشهفرمول كوكران و به شیوه نمونه

هاي (، پاسخ دادند. داده9002بائومیستر و بونه ) ( و خودكنترلي تانجي7880رید ) و هاي دلبستگي كولینز(، سبك7981)

ها نشان داد تحلیل شد. یافته زمانهمبا استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش  شدهآوريجمع

ج تحلیل رگرسیون (. نتایP<07/0داري وجود دارد )هاي دلبستگي و خودكنترلي با رفتارهاي پرخطر رابطه معنيكه بین سبك

شود. هاي دلبستگي و خودكنترلي تبیین ميسبك وسیلهبهدرصد از كل واریانس رفتارهاي پرخطر  %10چندمتغیره نیز آشکار كرد كه 

هاي هاي دلبستگي و خودكنترلي در تغییرات رفتاربیني سبكبا توجه به نتایج حاصله از تحقیق حاضر در خصوص قدرت پیش

اي هاي پژوهشي مداخلهشود به جهت پیشگیري از رفتارهاي پرخطر در نوجوانان دختر، طرحان، پیشنهاد ميپرخطر دختران نوجو

ریزي هاي ایمن طرحهاي افزایش سبكهاي دلبستگي و راهدر خصوص آموزش خودكنترلي به نوجوانان و آشنایي والدین به سبك

 و اجرا شود.

 دلبستگي و خودكنترلي. هايرفتارهاي پرخطر، سبك کلیدی: هایواژه

 
 1311 ماهتیر، مو پنج چهل، شماره پنجمدوره ی نوین در علوم رفتاری، هاشرفتیپمجله 
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    79                                                                                              1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و پنجم، تیر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

ي دوره نوجوان. شناختي اطالق نمودتوان به گستره نوجواني، دوره مرور عالئم مرضي روانشناسي تحولي مياز منظر روان

اي هستند كه مخرب بوده و افراد رفتارهاي پرخطر، رفتارهاي بالقوه همراه باشد. 7تارهاي پرخطرتواند با رفي است كه ميپذیرآسیب

(. 7989جمالویي، حسني و نورمحمدي، شوند )رضایي ارادي یا بدون اطالع از پیامدهاي نامطلوب و منفي آن مرتکب مي طوربه

 ندازداي جسمي، روانشناختي و اجتماعي افراد جامعه را به خطر ميو بهزیست سالمتشود كه رفتارهاي پرخطر به رفتارهایي گفته مي

هاي غذایي تنباكو، رژیم شامل مصرف الکل و سوءمصرف مواد، صدمات و خشونت، مصرف( و 9090، 9پوالسچك و ونگ)

وز رفتارهاي پرخطر تواند در برعوامل متعددي مي(. 7981)پناهي و همکاران،  تحركي و رفتارهاي جنسي پرخطر استنامناسب، بي

بر اساس (. 9078، 2هو، شو و چن)باشد  9هاي دلبستگيتواند سبكدر نوجوانان دختر نقش داشته باشد كه یکي از این عوامل مي

هاي مدل هاي دلبستگي بهگیرد. سبكشکل مي هاآنبین نوزاد و مراقب اولیه  غیركالميدیدگاه بالبي، دلبستگي از طریق روابط 

ین اي دلبستگي و پیوند مجدد با اهاي رفتاري افراد را به جدایي از نگارهمعیني از دلبستگي اشاره دارد كه شکل پاسخكاري درون

سازد احساسات خود كند كه وي را قادر ميكاري یك پایگاه امني را براي فرد فراهم ميهاي درونكند. این مدلها تعیین مينگاره

با مراقبت اولیه  هاي فردبر اساس تجربه عمدتاًهاي دلبستگي بنابراین این سبك؛ ربردي تنظیم كندمستقل و كا نسبتاًرا به روشي 

و  5وبرفوچشاست ) تأثیرگذارهاي اجتماعي وي مانند و بر تعاملپایدار مي نسبتاًگیرند، در طول زندگي توسط والدین شکل مي

 .(9078همکاران، 

ود نشان بیشتري از خ نفساعتمادبهه دلیل در دسترس بودن مراقب اولیه خود در زندگي، افرادي كه سبك دلبستگي ایمن دارند، ب

داراي دلبستگي افراد  (.9078، 1سوري، گارگ و تولیاكند )پناهگاهي براي كشف جهان استفاده مي عنوانبهدهند و از مراقب خود مي

جهت دریافت حمایت دیگران، از خود تمایل نشان دهند. كساني كه سبك توانند با دیگران رابطه برقرار كنند و در مي راحتيبه ،ایمن

؛ به 7891اور، هازن و شدارند )دلبستگي ایمن دارند، تصور مثبتي از خود داشته و از دیگران نیز توقعات و انتظارات معقول و مثبتي 

( و قدرت سازگاري بیشتري نیز 9078، 1ورمیکولینسر و شاباالتر )( و مدیریت تنظیم هیجاني 7981نقل از پرویزي و صادقي، 

افرادي كه داراي سبك دلبستگي ناایمن اجتنابي  (.9078، 9برخوردار هستند )هولت، كورنهابر، كویت، روگرز، شاو، الو و كالري

وارسي و ي، الوین، بوسدهند )بیشتري از خود نشان مي دیپارانوئهستند، نسبت به دیگران بدبین بوده و عالئم اختالل شخصیت 

ارند، پایین و انفعال بیشتري د نفساعتمادبهافرادي كه از دلبستگي ناایمن دوسوگراي اضطرابي برخوردار هستند،  (.9078، 8بري

                                                           
1.  high risk behaviors 
2. Polaschek & Wong 
3. attachment styles 
4. Chen, Hu, Shu & Chen 
5. Fuchshuber, Hiebler-Ragger, Kresse, Kapfhammer & Unterrainer 
6. Suri, Garg & Tholia 
7. Mikulincer & Shaver 
8. Holt, Kornhaber, Kwiet, Rogers, Shaw, Law & Cleary 
9. Lavin, Bucci, Varese & Berry 
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    72                                                                                              1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و پنجم، تیر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

كنند. كنند و در مواقع نیاز از دیگران درخواست كمك نميتوانایي مدیریت استرس كمتري دارند و خود را منزوي احساس مي

قب دهند و موقعي كه مراعالئم استرس را از خود نشان مي ندرتبهغایب است  هاآنتگي وقتي مراقبان كودكان با این سبك دلبس

 (.9078سوري، گارگ و تولیا، ) رندیگگردد مراقب خود را نادیده مينزد كودک برمي هاآن

(. همچنین 9090، 7باشد )كیم و میلر تواند نقش مهمي در بروز رفتارهاي پرخطر جنسي در نوجوانان داشتهسبك دلبستگي ناایمن مي

شود كه نوجوانان رفتارهاي پرخطري در زمینه مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل داشته باشند سبك دلبستگي ناایمن منجر به این مي

 ایمن استابیشترین تغییرات رفتارهاي پرخطر مربوط به سبك دلبستگى نها، ها پژوهش(. بر اساس نتایج9090و همکاران،  9)زاژور

هاي دلبستگي و رفتارهاي پرخطر است كه بین سبك شدهداده(. همچنین در یك پژوهش نشان 7985)جوادي، زابلي و اهلل وردي، 

آموزان دارند. اي در بروز رفتارهاي پرخطر دانشبیني كنندههاي دلبستگي نقش پیشدر نوجوانان دبیرستاني رابطه وجود دارد و سبك

هاي نوجواناني رفتارهاي پرخطرتري را از خود نشان از سبك دلبستگي ناایمن اجتنابي برخوردار هستند، در سال آموزاني كهدانش

داري بین دلبستگي ناایمن اجتنابي با بروز مشکالت ارتباط معني (. در یك پژوهش دیگر9079، 9دهند )فیلیپس، برانچ و سیمپسونمي

است، به این صورت كه نوجواناني كه دلبستگي ناایمن و اجتنابي دارند داراي مشکالت  شدهبیانو رفتارهاي پرخطر در نوجواني 

 (.9079، 2وامبائو، اوبوندو، بیفولکو و كوماربیشتري در رفتار و عواطف هستند )

در . رندبیشتري دا ها دارند و در مقایسه با افراد ناایمن، در تنظیم هیجان توانایيدرک بهتري از هیجانافراد دلبسته ایمن  ،همچنین

هني آشفته داشتند د، ذننكنایافته استفاده ميهاي تنظیم هیجاني سازشمقابل كساني كه از دلبستگي ناایمن برخوردار بودند و از سبك

نها كه همه ای (7985ناصر قلي بافقي، مالیي و حسن زاده، ؛ به نقل از 9007، 5هستند )بکندامناتوان  سازگاريو در تنظیم هیجاني و 

عاملي مهم در بروز مشکالت نوجوانان در زمینه رفتارهاي  1باشد. از طرفي دیگر، خودكنترلي مؤثرتواند در بروز رفتارهاي پرخطر مي

تواند عاملي بازدارنده در مي(. خودكنترلي 7987، زادهحاجيو  بشیریان، حیدرنیا، وردي پورمواد مخدر است ) سوءمصرفو  پرخطر

و  بین بروز برانگیزچالشبیانگر قسمتي از رابطه خودكنترلي (. 9078، 1خطر در نوجوانان باشد )لیو، وانگ و تیانبروز رفتارهاي پر

در  هاآنن ادقرارد منظوربهها ظرفیت تغییر دادن پاسخ عنوانبهباشد. خودكنترلي س با عالئم منفي جسماني و رواني سركوب احسا

در  خودكنترلي(. 7985؛ به نقل از كاشانکي، قرباني و حاتمي، 9077، 9ست )دوكورث و كرنها، هنجارها و اهداف درازمدت اارزش

 ش است، قابل یادگیري و آموزتعبیرقابلیك مفهوم  عنوانبه خودكنترليتئوري یادگیري اجتماعي بیانگر این حقیقت است كه 

 باوجودي فرد، كنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را یعن (. خودكنترلي7987)بشیریان، حیدرنیا، اله وردي پور و حاجي زاده، 

حتمالي ها و نتایج ابه انتخاب فکر كردنزماني را صرف  خودكنترليبرانگیختن براي عمل داشته باشد. یك كودک یا نوجوان با 

                                                           
1. Kim & Miller 
2. Zakhour 
3. Phillips, Branch & Simpson 
4. Wambua, Obondo, Bifulco & Kumar 
5. Bekendam 
6. self-control 
7. Liu, Wang & Tian 
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    75                                                                                              1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و پنجم، تیر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 طبق این تعریفو است  دهشمعرفيها تحت عنوان كاربرد صحیح هیجان خودكنترلي .نمایدو سپس بهترین گزینه انتخاب مي كندمي

قدرت تنظیم احساسات، موجب افزایش ظرفیت شخصي براي تسکین دادن خود، درک كردن اضطراب، افسردگي یا  خودكنترلي به

 (.7981اشاره دارد )موسوي مقدم، نوري، خدادادي، احمدي و غیاثي،  هايحوصلگيبي

ي صورتبه ،هاي پرخطر رابطه وجود داردپذیري با رفتارو هیجان ترليخودكنبین است كه  شدهدادهبر اساس پیشینه پژوهش، نشان  

داللتگر لنگرودي، حسین خانزاده، طاهر و مجرد، كنند ) بینيپیشتوانند رفتارهاي پرخطر را ي ميكنترلهیجان پذیري و خودكه 

بیني خودكنترلي نقش مهمي در پیش كهريطوبهاست،  شدهداده(. همچنین نقش خودكنترلي در بهبود كاركردهاي تحصیلي نشان 7981

 درمجموع(. 9078، 7وینکلر، گاال و گروس-دوكورث، تاكسر، اسکریسكند )آموزان در محیط مدرسه ایفا ميپیشرفت تحصیلي دانش

ات عاما آنچه در مطال؛ هاي دلبستگي و خودكنترلي در بروز رفتارهاي پرخطر نقش دارندمشخص است، سبك آنچهتوان گفت، مي

هاي دلبستگي و خودكنترلي با رفتارهاي پرخطر در نوجوانان سبك زمانهمقبلي از دید پژوهشگران غافل مانده است، بررسي نقش 

تواند نتایج مفیدي براي سازمان تحقیق در این زمینه مي است. شدهپرداختهاست كه در این پژوهش به بررسي این مهم 

ریزي بهتر در جهت كمك به بهبود و كاهش رفتارهاي ه و خدمات روانشناختي براي برنامهو همچنین مراكز مشاور وپرورشآموزش

رخطر هاي دلبستگي و خودكنترلي بر رفتارهاي پهاي پیشین نقش تعاملي سبكلذا از آنجایي در پژوهشپرخطر به همراه داشته باشد. 

سي تحقیقاتي در این پژوهش به برر خأل، در راستاي رفع این واقع نشده است موردپژوهشآموزان دختر دبیرستاني شهر تهران دانش

 ارد؟وجود د آموزان رابطههاي دلبستگي و خودكنترلي با رفتارهاي پرخطر دانشسبكبین  است كه آیا شدهپرداختهاین سوال 

 روش پژوهش

ر دوره دوم متوسطه شهر تهران آموزان دختجامعه آماري پژوهش حاضر شامل كلیه دانشهمبستگي بود.  -پژوهش حاضر توصیفي

گیري نمونه در این پژوهش، بر اساس فرمول كوكران و به روشنفر دختر بودند.  99088به تعداد  7981-89در سال تحصیلي 

خوشه شمال، جنوب، شرق،  5توجه به گستردگي جامعۀ آماري، شهر تهران به  بانفر برآورد شد.  999اي حجم نمونه تصادفي خوشه

از جنوب تهران،  71از غرب تهران، منطقه  97از شرق تهران، منطقه  2)منطقه  و از هر خوشه یك منطقه شدمركز تقسیم غرب و 

كالس  9 دبیرستانو از هر  دبیرستان( 70 درمجموع) رستانیدب 9و از هر منطقه  از مركز تهران( 1از شمال تهران و منطقه  7منطقه 

شناسي اصول رعایت شده اخالقي بر اساس انجمن روان ازجمله شدند. تصادفي انتخاب رطوبهنفر  90الي  75و از هر كالس 

ه در پژوهش ك كنندهشركتبود. توضیح به افراد  هاآندر پژوهش و رعایت حقوق انساني  آموزانحقوق دانش تضییععدم  9آمریکا

براي آماده كردن  آموزانیح كامل و مفید براي دانشخطرناک نبوده و یا حداقل خطر را دارد. توض هاآنمشاركت در تحقیق براي 

گر از دی آموزانن نتایج در صورت تمایل به دانشقرارداد، اختیاري بودن پژوهش در اختیار هاآنپژوهش، كسب رضایت آگاهانه از 

ار ل شد. در سطح آمها در سطح توصیفي و استنباطي عمداده وتحلیلتجزیهاصول اخالقي رعایت شده در این پژوهش بود. جهت 

                                                           
1. Duckworth, Taxer, Eskreis-Winkler, Galla & Gross 
2. American Psychological Association 
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    71                                                                                              1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و پنجم، تیر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

استفاده شد.  زمانمهاستنباطي جهت بررسي روابط بین متغیرها از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش 

 بود. 92نسخه  SPSS افزارنرمها داده وتحلیلتجزیهابزار 

 پژوهش ابزار

گویه است و در طیف  89پرسشنامه شامل (: این 1931) یسعادتو  عباس زاده( نیازی، HRBS) 1پرسشنامه رفتارهای پرخطر

و خیلي زیاد  2، زیاد نمره 9، متوسط نمره 9، كم نمره 7شود. به این صورت كه خیلي كم نمره گذاري مياي نمرهدرجه 5لیکرت 

پایایي پرسشنامه از  شود. براي بررسيگذاري ميمعکوس نمره طوربه 80و  91، 95، 99، 97، 90گیرد. سواالت تعلق مي 5نمره 

 89/0و شاخص پایایي مركب براي رفتارهاي پرخطر نیز برابر با  10/0باالتر از  هامؤلفهاست كه ضریب  شدهاستفادهآلفاي كرونباخ 

(. در این پژوهش براي بررسي همساني دروني پرسشنامه از ضریب آلفاي 7981و سعادتي،  عباس زادهاست )نیازي،  شدهگزارش

 به دست آمد. 87/0است كه ضریب آلفاي كرونباخ كل سواالت  شدهاستفادهكرونباخ 

شامل دلبستگي  مؤلفهسه زیر و  گویه 79این مقیاس  :(1331) 9دری و کولینز( AAS) 2های دلبستگی بزرگساالنسبک مقیاس

؛ دلبستگي ناایمن 75و  77، 70، 8، 2، 9؛ دلبستگي ناایمن دوسوگراي اضطرابي با سواالت 71و  79، 79، 9، 1، 7ایمن با سواالت 

توسط  (. سواالت مقیاس7989كند )خانجاني، قنبري و نعیمي، گیري ميرا اندازه 79و  71، 71، 72، 5، 9اجتنابي با سواالت 

نه  ، نه مخالف و9تا حدودي مخالفم نمره  7مخالفم نمره  كامالًشامل از نوع لیکرت  ايدرجه 5روي یك مقیاس بر گذاري عالمت

. روایي سازه مقیاس توسط سازندگان آن بررسي شودمي گذارينمره 5موافق نمره  كامالًو  2تا حدودي موافق نمره  9موافق نمره 

، كولینز و ریداست )روایي سازه مقیاس  دهندهنشانهاي آن با نمره كل وجود داشت كه داري بین خرده مقیاسو همبستگي معني

(. 9071، 2)ایچنبرگ، سچوت، دكر و سیندالرشده است  تائیدهاي دلبستگي با اعتیاد به اینترنت یاس سبك(. روایي همگرایي مق7880

( براي هر یك از سه زیر مقیاس ایمن، اجتنابي و دوسوگرا به ترتیب، 7880ضریب پایایي بازآزمایي این آزمون توسط كولینز و رید )

، دلبستگي 98/0ان پایایي آزمون با ضریب آلفاي كرونباخ براي دلبستگي ایمن است. در داخل ایر شدهگزارش 59/0و  17/0، 19/0

رضایي جمالویي، حسني و نورمحمدي، است ) شدهگزارش 97/0و دلبستگي ناایمن اجتنابي  11/0ناایمن دوسوگراي اضطرابي 

فوچشوبر است )به دست آورده  91/0ا ت 97/0( بررسي نتایج یك پژوهش دیگر ضرایب آلفاي كرونباخ مقیاس را در دامنه بین 7989

ریب است كه ض شدهاستفادهدر این پژوهش براي بررسي همساني دروني پرسشنامه از ضریب آلفاي كرونباخ (. 9078و همکاران، 

 به دست آمد. 91/0آلفاي كرونباخ كل سواالت 

است كه دو مؤلفه  گویه 79قیاس شامل این م: (2112) 1( تانجی، بائومیستر و بونهBSCS) 5مقیاس خودکنترلی فرم کوتاه

، 2كند. سواالت گیري ميرا اندازه 79و  77، 70، 9؛ خودكنترلي اولیه با سواالت 79و  8، 1، 5، 9، 7با سواالت  كنندهمنعخودكنترلي 

                                                           
1. High-Risk Behavior scale (HRBS) 
2. Adult Attachment Scale (AAS)  
3. Collins & Read 
4. Eichenberg, Schott, Decker & Sindelar 
5. brief self-control scale (BSCS) 
6. Tangney, Baumeister & Boone 
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    71                                                                                              1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و پنجم، تیر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. 7981غیاثي،  موسوي مقدم، نوري، خداداي، احمدي وندارند )قرار  هامؤلفهاز  كدامهیچشوند و در گذاري نمينمره 9و  1

نمره،  9نمره، نظري ندارم  9تا حدي  نمره 7گیرد به این طریق كه هرگز اي لیکرت صورت ميدرجه 5گذاري مقیاس در طیف نمره

 79، 79، 70، 8، 1، 5، 2، 9، 9. سواالت (9079، 7فلرتون، النه، نویل و دونپورت) ردیگنمره تعلق مي 5نمره و بسیار زیاد  2زیاد 

نمره و  9نمره، زیاد  9نمره، نظري ندارم  2تا حدي  نمره 5شوند. به این صورت كه به هرگز گذاري ميمعکوس نمره صورتبه

ست كه ا شدهاستفادههاي داخل ایران براي بررسي اعتبار پرسشنامه از آلفاي كرونباخ در پژوهشگیرد. نمره تعلق مي 7بسیار زیاد 

 آمدهدستبه 18/0( و ضریب 7982پور، )محمدخاني، یگانه و كریم99/0(، ضریب 7985ي، )كاشانکي، قرباني و حاتم95/0ضریب 

تاگني، بائومیستر )99/0ضریب آلفاي كرونباخ هاي خارج كشور اعتبار پرسشنامه (. در پژوهش7982خانزاده و همکاران، است )حسین

، 9پلیارسکا و بائومیستراست ) آمدهدستبه 92/0ضریب ( و 9079، 9)دو، ون كونینسبروگن و كرخوف99/0(، ضریب 9002و بونه، 

رونباخ است كه ضریب آلفاي ك شدهاستفادهدر این پژوهش براي بررسي همساني دروني پرسشنامه از ضریب آلفاي كرونباخ (. 9079

 به دست آمد. 12/0كل سواالت 

 هایافته

 هاآنو میانگین معدل  81/71ن داد كه میانگین سن افراد نمونه هاي جمعیت شناختي سن و معدل افراد نمونه را نشاتوصیف ویژگي

 بود. 15/71

 نفر( 982تعداد= پژوهش ). تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای 1جدول 

 معناداري KS آماره انحراف معیار میانگین حداكثر حداقل متغیرهاي پژوهش

 995/0 051/7 92/99 52/718 991 792 رفتارهاي پرخطر

 058/0 975/0 72/5 52/71 92 70 دلبستگي ایمن سبك

 295/0 259/0 91/9 99/71 99 79 دلبستگي ناایمن دوسوگراسبك 

 990/0 915/0 88/9 17/71 99 79 دلبستگي ناایمن اجتنابيسبك 

 170/0 952/0 909/1 19/91 27 71 خودكنترلي

بر اساس آزمون كلموگروف نفر بودند.  999ها دهد. تعداد آزمودنيها را نشان ميادههاي توصیفي و نرمال بودن دشاخص -7جدول 

توان (، لذا توزیع نمرات داراي توزیع نرمال است، بر این اساس ميP>05/0هستند ) 05/0هاي نرمال بودن بزرگتر از اسمیرنوف آماره

پرخطر بر  بیني رفتارهايغیره استفاده نمود و لذا براي پیشهاي پارامتریك ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندمتاز آزمون

 است. شدهاستفادههاي دلبستگي و خودكنترلي از ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندمتغیره اساس سبك

 

 

                                                           
1. Fullerton, Lane, Nevill & Devonport 
2. Du, Van Koningsbruggen & Kerkhof 
3. Pilarska & Baumeister 
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    79                                                                                              1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و پنجم، تیر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 های دلبستگی با رفتارهای پرخطرسبک. نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین 2جدول 

 5 2 9 9 7 متغیرهاي پژوهش

     7 دلبستگي ایمن سبك-7

دلبستگي سبك -9

 دوسوگرا
**995/0- 7 

   

دلبستگي سبك -9

 اجتنابي
**515/0- **125/0 

7   

  7 -559/0** -119/0** 955/0** خودكنترلي-2

 7 -199/0** 182/0** 157/0** -159/0** رفتارهاي پرخطر -5
 05/0معنادار در سطح **

 خودكنترلي، (r= ،07/0 >p -159/0) ایمنمبستگي پیرسون نشان داد بین سبك دلبستگي نتایج ماتریس ضریب ه -9بر اساس جدول 

(159/0- r= ،07/0 >p) 157/0) دوسوگراداري وجود دارد. همچنین بین سبك دلبستگي با رفتارهاي پرخطر رابطه منفي و معني 

r= ،07/0 >p)  اجتنابيو سبك دلبستگي (182/0 r= ،07/0 >p) كهازآنجایيداري وجود دارد. خطر رابطه مثبت و معنيبا رفتارهاي پر 

ازد. لذا سهمبستگي معنادار وجود دارد، این امر ادامه تحلیل را ممکن مي با رفتارهاي پرخطرو خودكنترلي هاي دلبستگي سبكبین 

است كه نتایج در  هشدتفادهاسهاي دلبستگي و خودكنترلي از رگرسیون چندمتغیره بیني رفتارهاي پرخطر بر اساس سبكبراي پیش

 آمده است. 9جدول 

 های دلبستگی و خودکنترلی. نتایج ضرایب رگرسیون چندمتغیره رفتارهای پرخطر بر اساس سبک9جدول 

 سطح معناداري t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهاي پیش

B بتاضریب  خطاي استاندارد () 

 915/19 099/79 - 510/5 007/0 (Constantثابت )

 029/0 272/9 789/0 209/0 511/0 دلبستگي ایمن سبك

 002/0 919/9 799/0 592/0 598/7 دلبستگي دوسوگراسبك 

 007/0 197/79 529/0 210/0 929/5 دلبستگي اجتنابيسبك 

 022/0 079/9 779/0 925/0 285/0 خودكنترلي

199/978=F 2= 181/0؛R 2=100/0؛  شدهتعدیلR 991/0 ؛=R 

هاي دلبستگي و خودكنترلي تبیین درصد از واریانس رفتارهاي پرخطر بر اساس سبك 10از جدول فوق  آمدهدستبهبا توجه نتایج 

 ود.شبیني ميپیشهاي دلبستگي و خودكنترلي سبكتوان گفت رفتارهاي پرخطر در نوجوانان بر اساس مي شود. لذامي
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    78                                                                                              1311 ماهدوره پنجم، شماره چهل و پنجم، تیر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 گیرینتیجهبحث و 

 رابطه وجود دارد.آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دانش های دلبستگی: بین سبکفرضیه اول

اري وجود دبا رفتارهاي پرخطر رابطه منفي و معني نتایج ماتریس ضریب همبستگي پیرسون نشان داد بین سبك دلبستگي ایمن 

اري وجود دارد. دبا رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت و معني سبك دلبستگي اجتنابيو  سبك دلبستگي دوسوگرادارد. همچنین بین 

ون نشان وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیهمبستگي معنادار  با رفتارهاي پرخطرو خودكنترلي هاي دلبستگي سبكبین  كهازآنجایي

ات هو، شو و با نتایج تحقیق هآمددستبهشود. این نتیجه هاي دلبستگي تبیین ميداد كه واریانس رفتارهاي پرخطر بر اساس سبك

(، فیلیپس، برانچ و سیمپسون 7985(، جوادي، زابلي و اهلل وردي )9090(، زاژور و همکاران )9090) لریم(، كیم و 9078چن )

 با نتیجه پژوهش حاضر آمدهدستبه( همسویي دارد. یافته ناهمسویي با نتیجه 9079كومار )(، وامبائو، اوبوندو، بیفولکو و 9079)

 ،لبستگيد ریهنظ طبق برهاي دلبستگي و رفتارهاي پرخطر مبني بر رابطه بین سبك آمدهدستبهدر تبیین این نتیجه  وجود نداشت.

 ادفر. انددار منیتا معدو  اعتماديبي، ستر سحساا ديبین فر بطدر روا یمنانا لبستگيد با صشخاا كهداد  توضیح چنین توانمي

در  كمي يخرسندو  بینندنمي محبتو  توجه الیقرا  دخو هاآن. هستندن ایگرد توسط نشد هاو ر دطرن انگر یمنانا لبستگيد با

انجام برخي رفتارهاي پرخطر مانند مصرف سیگار، مواد مخدر و روابط جنسي  صشخاا ینا ايبر درنتیجه. نددار جتماعيا بطروا

 ايبر هيرا را انجام رفتارهاي پرخطر صشخاا ینا .باشد هااميناكو  هاخوشنوديو  قعيوا ندگياز ز گریز ايبر يمفر تواندمي

 ننيشاارو يهازنیاو هیجاني رفتارهاي پرخطر  جتماعيا هايجنبه به توسل با .دانندمي انیگراز د گرفتن خاطر نطمیناو ا تأیید ،توجه

 موردعالقه كه كنند سحساا بیشتر ستا ممکن انجام رفتارهاي پرخطر طریقاز  هاآن .هنددمي كاهشرا  نشد دطراز  سترو  تأیید به

و  منیتا معد هاياحساس ، رفتارهاي پرخطرحالبااین. نددار رحضو هم هاآن كه هاستآن رحضو خاطر بهو  هستند انیگرد

در  يیگرد خاطر پریشاني منبع به تواندميرفتارهاي پرخطر  ینابنابر .دهدنمي تسکین كامل طوربهرا  ادفرا ینا شدید ارزشيبي

 بستگيو وا صمیمیتاز  كهدارد  لحتماا بیشتر و دوسوگراجتنابي ا یمنانا لبستگيد با ادفر. ادشو تبدیل ادفرا ینا ايبر تباطيار يهاراه

 لیلد ینا بهرودررو،  بطاز روا و دوسوگرا جتنابيا هايناایمن درنتیجه. نددار انیگرد به نسبت منفي هنيذ يلگوهاا ادفرا ینا ؛بترسند

رفتارهاي پرخطري مانند انحرافات اینترنتي و اعتیاد  به كهدارد  يبیشتر لحتماو ا دهكردوري  ،ميبینند اعتمادغیرقابلرا  انیگرد كه

 فاصله حفظ به نیششااگر لیلد به اديفرا شوند. چنین متمایل، اردند ديیاز عاطفي گذاريسرمایه به زنیا كههاي مجازي به شبکه

 ینترنتا، دارد دجوو ینترنتيا هايتعاملدر  يكمتر لیتوئمسو  خطر ازآنجاكهو  شوندمي ینترنتدر ا دنبو مناگم بجذ، انیگرد با

 هايمراوده جايبه انیگرد با تعامل ايبرراه دوري را  هايارتباط ینترنتا .ميبینند هتهدیدكنند كمتر جتماعيا هايتعامل ايبررا 

توكلي، جمهري، فرخي، ) ستا هماهنگ هاآن منفعل يهايتژاسترو ا ديفر بین هايلویتاو با كه ؛كندمي همافر هچهر بهه چهر

د و همچنین كنناند به دیگران اعتماد ميوالدیني پاسخگو و حساس داشته درگذشتهاز طرف دیگر از دیدگاه بالبي، افرادي كه  (.7989

دهند و همین مدل درون كاري مثبت است د و دیگران تشکیل ميكاري مثبتي از خودانند و بنابراین مدل درونخود را ارزشمند مي

ري بسیاري از خصوصیات مثبت رواني در افراد و دو ساززمینهشود و این دلبستگي ایمن خود كه سبب ایجاد دلبستگي این آنان مي

قب اصلي و پاسخگوي نیازهاي رسد كه مادر در این فرهنگ مراشود بنابراین به نظر مياز اختالالتي چون رفتارهاي پرخطر مي
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(. لذا بر این 7989دارد )بهروزي، شهني ییالق و علیزاده،  هاآنتري در سالمت رواني نقش مهم زیاداحتمالبهفوري فرزندان است و 

همین  و اند در آینده داراي سبك دلبستگي ایمني خواهند بوداند و پاسخگو بودهآموزاني كه مراقب اولیه خوبي داشتهاساس دانش

شود. مي هاآندوري از رفتارهاي پرخطر در  ویژهبههاي بعدي در طول سال هاآنامنیت دلبستگي موجب بهبود بسیاري از مشکالت 

 هاي دلبستگي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود داشته باشد.رسد كه بین سبكلذا منطقي به نظر مي

 رابطه وجود دارد.آموزان دختر نشخودکنترلی با رفتارهای پرخطر دافرضیه دوم: بین 

ود دارد. همچنین داري وجنتایج ماتریس ضریب همبستگي پیرسون نشان داد بین خودكنترلي با رفتارهاي پرخطر رابطه منفي و معني

یج تحقیقات ا نتاب آمدهدستبهشود. این نتیجه نتایج رگرسیون نشان داد كه واریانس رفتارهاي پرخطر بر اساس خودكنترلي تبیین مي

وینکلر، گاال و -(، دوكورث، تاكسر، اسکریس7981(، داللتگر لنگرودي، حسین خانزاده، طاهر و مجرد )9078لیو، وانگ و تیان )

با نتیجه پژوهش حاضر وجود نداشت. در تبیین این نتیجه  آمدهدستبه( همسویي دارد. یافته ناهمسویي با نتیجه 9078گروس )

ها و اسدكنترلي به توانایي كنترل رفتارها، احسخو توان گفت كهرابطه بین خودكنترلي و رفتارهاي پرخطر ميمبني بر  آمدهدستبه

اشاره دارد. یك فرد برخوردار از خودكنترلي، قبل از انجام هر عملي، زماني را صرف فکر كردن درباره  هاآنبرانگیختن  باوجودغرایز 

 اهخودكنترلي تحت عنوان كاربرد صحیح هیجان. پردازدكند و سپس به انتخاب و اجراي آن ميمي هاآنها و نتایج احتمالي انتخاب

-ها یا بيها، افسردگيها موجب افزایش ظرفیت شخصي براي تسکین خود، درک كردن اضطرابقدرت تنظیم هیجان. هست

 كند و مطابق با استانداردها، اهدافرا پایش ميودكنترلي فرایندي است كه طي آن، فرد رفتار خود . خشودهاي متداول ميحوصلگي

ندورا معتقد ب. پردازدي قضاوت به تنظیم رفتار خود ميكند و با توجه به نتیجهي رفتار خود قضاوت ميو معیارهایي كه دارد درباره

برزگر خضري د )شونخود هدایت مي كند كه افراد پیوسته با رفتاراهمیت دارد. او بیان مي سالمتياست خودكنترلي در بهبود و كنترل 

و ل مؤثر باشد و كمبود آن به بروز مشک سالمتيبهتواند براي رسیدن بنابراین پایش درست رفتار مي؛ (7981و خدابخشي كوالیي، 

 شته باشد.ارسد كه بین خودكنترلي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دلذا منطقي به نظر مي. منجر شودبروز رفتارهاي پرخطر در افراد 

و  آموزان درباره تحقیقنتایج تحقیق به دانش خطابهآموزان كه محقق جهت جلوگیري از آسیب و همکاري نامناسب برخي از دانش

 هايتیاز محدود يک. یقرارداد هاآنمحرمانه بودن اطالعات آنان گفتگو كرده و فرصت كافي جهت پاسخگویي به سواالت در اختیار 

از  این تحقیق است. هايمحدودیت ازجملهمقطعي بودن آن است. محدودیت تبیین علي مطالعات همبستگي نیز این مطالعه عمده 

هاي هاي مشابه در دیگر شهرها و فرهنگشود پژوهشتعمیم نتایج با سایر جوامع باید جانب احتیاط را در نظر گرفت. پیشنهاد مي

اي ههاي بیشتر بر روي نمونهانجام پژوهشآموزان اجرا شود. ر روي دانشبر رفتارهاي پرخطر ب مؤثردیگر براي شناخت عوامل 

وان در تهاي پژوهش، ميبر اساس یافته. ( جهت تعمیم نتایج از اهمیت بسزایي برخوردار استآموزان پسردانش خصوصبه) یگرد

-شکل باهدفكودک( -رابطه والدین مخصوصاً ) يخانوادگهاي مراقبتي در روابط سطح پیشگیري پیشنهادي شامل افزایش مهارت

اي ههاي آموزشي و تشکیل كالسگیري ایمن و پیوند والدیني مناسب بدون افراط در حمایت و مراقبت از فرزندان از طریق بسته

مثبت به والدین كودكان انجام داد. بدین لحاظ آموزش سبك والدیني در این زمینه جزء اهداف اصلي  فرزند پروريآموزشي 
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تي شناخآموزان دختر باشد. مشاوران و روانشناسان بالیني با مداخالت آموزشي و روانهاي كاهش رفتارهاي پرخطر در دانشمهبرنا

 به بهبود خودكنترلي در نوجوانان پرداخته تا از این طریق بتوانند رفتارهاي پرخطر آنان را كاهش دهند.

 منابع

 مذهبي با نگرش به روابط قبل از  گیريجهتي خودكنترلي و رابطه (.7981خدابخشي كوالیي، آ. ) ؛ وبرزگر خضري، ر

 .5-79(، 2)9پژوهش در دین و سالمت،  مجله. كریم واحد رباط اسالميازدواج در دانشجویان دانشگاه آزاد 

 نوجوانان به  بررسي رابطه خود كنترلي با تمایل (.7987. )ا، حاجي زاده ؛ وح، اله وردي پور ؛. رحیدرنیا، ع ؛بشیریان، س

 .25-55(، 7)90، مجله علمي دانشکده پرستاري و مامایي همدانمصرف مواد مخدر. 

 یليتحص عملکرد و گرایيرابطه دلبستگي به والدین و همساالن با كمال(. 7989علیزاده، ي. ) و ؛شهني ییالق، م ؛بهروزي، ن 

ي تربیتي، شناسمجله مطالعات روانات روانشناسي تربیتي. ، مجله مطالعمایال شهر دولتي هايدبیرستان پسر آموزاندانش در

70(71 ،)50-99. 

 سي رابطه بین ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده، سبك هاي دلبستگي و كیفیت زندگي برر (.7981صادقي، م. ) ؛ وپرویزي، ر

 .55-19(، 75)9شناسي و علوم تربیتي، فصلنامه مطالعات روان. آموزان مقطع راهنمایيدر دانش

 عوامل مرتبط با رفتارهاي پرخطر (. 7981قادري، ن. ) ؛ وع ،احمدي ؛ا ،نوري ؛ب ،نوري ؛پ ،تیموري ؛ز ،رضایي ؛ر ،پناهي

 .989-209(، 2)1، آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتآموزان شهر سنندج براساس الگوي اعتقاد بهداشتي. در دانش

 هاي دلبستگي و ترس از ارزیابي منفي با اعتیاد به اینترنت رابطه سبك(. 7989فرخي، ن. ع. ) و ؛توكلي، ن.، جمهري، ف

 .17-11(، 9)5، فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتي، در دانشجویان

 هاي دلبستگيآوري و سبكبیني رفتارهاي پرخطر بر اساس تابپیش (.7985اهلل وردي، ن. )؛ و زابلي، پ ؛جوادي، ب. ا 

 .707-779(، 7)1اجتماعي زنان و خانواده، -هاي انتظاميپژوهش. دختر متوسطه دوم شهرستان شهریار نوجوانان
 نقش راهبردهاي خودنظم (.7982. )ف ،همتي ؛ و. مع، یاري .،ح، محمدي؛ ح ،حیدري؛ م ر؛طاه ؛. عع ،حسین خانزاده 

 .708-799(، 9)99، دانشگاه علوم پزشکي ایالممجله علمي هاي حل مسئله.  بخشي و توانایي خودكنترلي در تبیین سبك

 با  ینالدو یتيترب يهاو سبك يارتباط كاركرد خانواده، سبك دلبستگ يبررس(. 7989نعیمي، ا. ) ؛ وقنبري، ف ؛خانجاني، م

 .797-729(، 91)70فرهنگ مشاوره و روان درماني، . در نوجوانان ینترنتبه ا یاداعت

 نقش هیجان پذیري و توانایي خودمهارگري در (. 7981) .آ، مجرد و ؛م، طاهر ؛. عع ،زادهحسین خان ؛ک ،داللتگر لنگرودي

 .95-95(، 7)5، فصلنامه سالمت روان كودکتبیین رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان. 

 هاي دلبستگي در رفتارهاي پرخطر نوجوانان پسر (. نقش سبك7989م. ) ،نورمحمدي ؛ وج ،حسني ؛ح ،رضایي جمالویي

 .779-797(، 7)90ي، دانش و پژوهش در روان شناسي كاربرد. مقطع متوسطه دوم
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 جسماني و رواني با توجه به  عالئمرسي ارتباط فرونشاني احساسات و بر (.7985حاتمي، ج. ) ؛ وقرباني، ن ؛كاشانکي، ح

-وانهاي كاربردي رهشفصلنامه پژو. نقش خودشناسي انسجامي، بهوشیاري و شفقت خود، جامعه پسندي و خود كنترلي

 .50-10(، 9)1شناختي، 

 بیني آمادگي اعتیاد هاي مذهبي و خودكنترلي در پیشيگیرنقش جهت(. 7982)ک. ، ورپكریم ؛ وط ،یگانه ؛ش ،محمدخاني

 .929-958(، 9)71، مجله سالمت و مراقبتبه مواد مخدر. 

 رابطه اعتیاد به اینترنت و خودكنترلي (. 7981). . رغ ،یاثيغ ؛ واس، احمدي ؛ط ،خدادايط.،  ،نوري ؛. ر. اس ،موسوي مقدم

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات كاربردي شهرستان ایالم. -با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه علمي

 .7-9(، 7)75، بهداشتي

 هاي اساس سبك اري اجتماعي بربیني هوش هیجاني و سازگپیش(. 7985حسن زاده، ع. ) و ؛مالیي، ح ؛ناصر قلي بافقي، ن

 .989-205(، 9)99علمي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار.  مجله. دلبستگي

 92مورد مطالعه جوانان خطر )ساخت و روایي یابي مقیاس رفتارهاي پر (. 7981. )م ،سعادتي ؛ وم ،عباس زاده؛ م، نیازي-

 .97-50(، 29)77، فصلنامه اعتیادپژوهيسال شهر تبریز(.  75

 Chen, L., Hu, N., Shu, C., & Chen, X. (2019). Adult attachment and self-disclosure on 

social networking site: A content analysis of Sina Weibo. Personality and individual 

differences, 138, 96-105. 
 Collins, N.R., & Read, S.J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship 

quality in dating couples. J personal soc psychol, 58, 644–663. 

 Du, J., Van Koningsbruggen, G. M., & Kerkhof, P. (2018). A brief measure of social media 

self-control failure. Computers in human behavior, 84, 68-75. 
 Duckworth, A. L., Taxer, J. L., Eskreis-Winkler, L., Galla, B. M., & Gross, J. J. (2019). 

Self-Control and Academic Achievement. Annual review of psychology, 70, 373-399. 

 Eichenberg, C., Schott, M., Decker, O., & Sindelar, B. (2017). Attachment Style and 

Internet Addiction: An Online Survey. Journal of medical internet research, 19(5). 
 Fuchshuber, J., Hiebler-Ragger, M., Kresse, A., Kapfhammer, H. P., & Unterrainer, H. F. 

(2019). The influence of attachment styles and personality organization on emotional 

functioning after childhood trauma. Frontiers in psychiatry, 10, 643. 
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The relationship between attachment styles and self-control with high-risk behaviors 

among female students’ high schools of Tehran city 

Abstract 

The purpose of this study was to relationship between attachment styles and self-control with high-risk 

behaviors among female students’ high schools of Tehran city .The descriptive- correlation method was 

used. The statistical population consists of all the female students’ high school east of city in year academic 

2017-2018 to 82099 female students. In this study, according to Cochran formula, 382 female students 

were selected as samples. Multistage sampling method was used in this research and they were asked to 

fill in the high-risk behavior scale of Niazi, Abbaszadeh and Saadati (2017), adult attachment scale Collins 

& Read (1990) and self‐control scale of Tangney, Baumeister and Boone (2004). The data were analyzed 

by tests of Pearson correlation and multivariate regression by enter method. Findings showed that there 

was significant correlation between early maladaptive schemas with critical thinking (P<0/01). There was 

a negative and significant correlation between difficulties in emotion regulation with critical thinking 

(P<0/01). There was a positive and significant correlation between attachment styles and self-control with 

high-risk behaviors (P<0/01). Regression analyses also revealed that 70% of variance of high-risk 

behaviors was explained by attachment styles and self-control. Based on the results of the present study on 

the predictive power of attachment styles and self-control in high-risk behaviors in adolescent girls in order 

to prevent high risk behaviors among adolescent girls, it is recommended to conduct interventional 

research projects to train parents on the problematic areas. 
Keywords: high-risk behaviors, attachment styles, self-control 
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