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  چكيده 
هدف اين پژوهش، . دهد هاي گوناگوني قرار مي   زندگي پرتنش كنوني، جوان را در معرض آسيب        :هدف

 روش پـژوهش از نــوع  :روش. هـاي دلبـستگي در رفتارهـاي پرخطـر دانـشجويان بـود       تعيـين نقـش سـبك   
اي در پـژوهش     گيري خوشه   ونهي نم    دانشجو به شيوه   273تعداد  . هاي توصيفي بود    همبستگي در مقوله طرح   

. هـاي دلبـستگي بزرگـسال كـولينز و ريـد و رفتارهـاي پرخطـر پاسـخ دادنـد                     شركت كردند و به پرسـشنامه     
ي منفـي و سـبك دلبـستگي           نتايج نشان داد كه سبك دلبستگي ايمن بـا رفتارهـاي پرخطـر رابطـه               :ها يافته

 بنـابراين آمـوزش   :گيـري  نتيجـه . ثبت دارنـد ي م دوسوگرا و اجتنابي با رفتارهاي پرخطر رابطه  -اضطرابي
ي امنيـت   دهنـده  هـاي افـزايش   بخش با فرزنـدان و نيـز ارايـه برنامـه            ي ايجاد روابط ايمني     ها در زمينه    خانواده

  .تواند حايز اهميت فراوان باشد دلبستگي مي
  هاي دلبستگي، رفتارهاي پرخطر، اعتياد  سبك:ها كليدواژه

  

                                                            
   z_alipur265@yahoo.com   : پست الكترونيك.شهيد بهشتي دانشگاه خانواده مشاوره رشدا كارشناسي:  نويسنده مسؤول.1

  توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه توانبخشي مشاوره ارشد كارشناسي.2
    الزهرا دانشگاه مشاوره ارشد كارشناسي. 3
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  مقدمه
دليل مشاركت بيشتر جوان در گـروه همـساالن و    يژه دوران دانشجويي، به  سنين جواني و بو    

هـاي تحـصيلي، اجتمـاعي و     تر و نيز مـسؤوليت    هاي اجتماعي متنوع    قرار گرفتن در موقعيت   
تواند بيشتر مستعد ارتكـاب رفتارهـاي پرخطـر     رود، مي   اقتصادي بيشتري كه از او انتظار مي      

ي مـؤثر بـا     در واقـع نـوعي گريـز از مواجهـه        1رخطـر چراكه گـرايش بـه رفتارهـاي پ       . باشد
زا ماننـد     رفتارهـاي پرخطـر طيـف وسـيعي از رفتارهـاي آسـيب            . زا است   هاي تنش   موقعيت

سيگاركــشيدن و مــصرف موادمخــدر، پرخاشــگري اجتمــاعي و زد و خــورد بــا ديگــران،  
). 1387ي،  باريكـان (شـود     را شامل مـي   ... رساندن به خود، روابط نامشروع جنسي، و          آسيب
 بر اين اعتقاد بود كه كودكان در ضمن تعامـل           3ي دلبستگي   در نظريه ) 1982/1969 (2بالبي

ايجاد ) يا نمايندگان رواني خود و ديگران      ("الگوهاي فعال "اي از     با مراقبان اولّيه، مجموعه   
ي الگوها. دهد ي شخصيت را تحت تأثير قرار مي   كنند كه تنظيم هيجاني، رفتار و توسعه        مي

رواني خود، معرّف چگونگي باور فرد در مورد ارزشمندي خود اسـت و الگوهـاي روانـي                 
ديگران، معرف در دسترس بودن يا نبودن و پاسخگو بودن يا نبودن ديگران به نيازهاي فرد                

 ابعـاد  در پـايين  نـسبتا  هـاي   نمـره ( ايمـن    اسـت كـه دلبـستگي       ها نـشان داده     پژوهش. هستند
 بـه  عالقـه  و كنجكـاوي  حـس  ديگـران،  و خـود  از مثبـت  مفهـوم  بـا  ،)اجتنـابي  و اضطرابي
 و ارتبـاطي  تعهـد  اطالعـات،  پردازش در پذيري  انعطاف و شناختي گشودگي گري،  كاوش

 ؛1990 ،5ريـــد و كـــولينز ؛4،1991هـــارويتز و بارتلمـــه(دارد  رضـــايت ارتبـــاطي، رابطـــه
ــي ــسر، و 6،2002فين ــه 1997 ميكولين ــل ب ــسر از نق ــي ). 2005 ن،همكــارا و7ميكولين از طرف

پـذيري كـه از       پـذيري و مـسؤوليت      هـايي چـون انعطـاف       ها نشان داده كـه ويژگـي        پژوهش
ي   دوسـتي و روابـط سـالم بـا ديگـران رابطـه              ي ايمن هستند با نـوع       هاي افراد دلبسته    ويژگي

). 1390براي مثال بيرامي، پوراسمعلي، صالحي حيدرآباد، عندليب كورايم،         (معنادار دارند   
ي  ي مــستقيم دلبــستگي و رفتارهــاي پرخطــر كــه شــامل رابطــه  راين بــا بررســي رابطــهبنــاب

تـوان شـناخت بيـشتري از عوامـل مـؤثر در ايـن                شـود، مـي     ي اجتماعي نيز مـي     پرخاشگرانه
هاي متعددي، نقش خانواده در گرايش بـه رفتارهـاي پرخطـر              پژوهش. رفتارها كسب كرد  

                                                            
1. Risky Behaviors  2. Balbi   3. attachment theory   4. Bartemeh & haruitz 
   

5. Kulinz & Rid   6. Finii   7. Mikulincer 
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). 1388آقـايي،     بـراي مثـال امـين     (اسـت     شـده مانند گرايش به مـصرف مـواد مخـدر تأييـد            
خوبي به جايگاه خانواده در پيشگيري از رفتارهـاي           در يك فراتحليل به   ) 1388(آقايي    امين

تـرين عامـل در بـروز         گـسيختگي اجتمـاعي را مهـم        پرخطر اجتماعي اشـاره كـرد و از هـم         
حـال  . رداخـت پـذيري پ    هاي اجتماعي دانست، و بيشتر بـه نقـش خـانواده در جامعـه               آسيب

واقع ايمنـي   تر، از طريق توجه به نوع دلبستگي فرزند و والدين و در            كه در سطحي عميق     آن
هـاي    توان گـرايش بـه رفتارهـاي پرخطـر را حتـي در خـانواده                ها مي   ي آن   موجود در رابطه  

بـه  ) 1388(چـارچوب، مـشهدي و محمـدي          اين  در. گسيخته بررسي كرد    معمولي و نه ازهم   
هاي دلبستگي در نوجوانان بزهكار و عادي پرداختند و يكـي از پيامـدهاي                كي سب   مقايسه

پژوهش باريكـاني   . هاي رفتاري در نوجوان دانستند      ناايمني دلبستگي را بزهكاري و اختالل     
ــود     ) 1387( ــران ب ــهر ته ــان ش ــر در نوجوان ــاي پرخط ــاالي رفتاره ــزان ب ــاكي از مي در . ح

. اسـت   انشناختي رفتارهاي پرخطـر پرداختـه شـده       هاي قبلي كمتر به پيشايندهاي رو       پژوهش
هاي دلبستگي در توجيه اغلب رفتارهاي فردي و اجتماعي           بنابراين با توجه به اهميت سبك     

هـاي دلبـستگي بـراي رفتارهـاي      كننـدگي سـبك   بيني افراد، هدف اين پژوهش، تعيين پيش  
ارهـاي خطـر   بـا افـزايش سـبك دلبـستگي ايمـن، رفت          ) 1شود كـه      پرخطر است و فرض مي    

رفتارهـاي  ) اجتنـابي، دوسـوگرا   ( نـاايمن     هاي دلبستگي  با افزايش سبك  ) 2يابد؛    كاهش مي 
  .يابد پرخطر افزايش مي

  

  روش
  گيري امعه، نمونه، روش نمونهج

ي آمـاري آن كليـه      پژوهش حاضر، يك پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعـه            
بـه  . اي تصادفي بـوده اسـت       گيري خوشه    نمونه روش. هاي تهران هستند    دانشجويان دانشگاه 

ي  تصادف انتخاب شد و در مرحلـه   ي اول دانشگاه شهيدبهشتي به اين صورت كه در مرحله   
ي بـرق و      دوم از ميان سه گروه تحـصيلي فنّـي، علـوم انـساني و علـوم پايـه، سـه دانـشكده                     

در مقطـع كارشناسـي و      ي دوم در هـر دانـشكده          كامپيوتر، ادبيات و علوم پايه و در مرحلـه        
 273طـوركلي تعـداد       بـه . تـصادف انتخـاب شـدند      كارشناسي ارشد چنـد كـالس درس بـه        

هـا    در پژوهش شـركت كـرده و بـه پرسـشنامه          )  پسر 103 دختر و    170(دانشجوي داوطلب   
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 نفرازگـروه علـوم     89 نفر ازگـروه فنّـي و        90 نفر از گروه علوم پايه؛       94تعداد  . پاسخ دادند 
ــساني بودنــد ــه در مقطــع كارشناســي و  90 همچنــين .ان  درصــد در مقطــع 10 درصــد نمون

  . كردند كارشناسي ارشد تحصيل مي
  

  ابزار 
 كـه از  اسـت  گويـه  18اين مقياس مشتمل بـر  : )1990( پرسشنامه دلبستگي كولينز و ريد -1

 از بـه هـيچ وجـه بـا          )از نـوع ليكـرت    ( اي  درجـه  5طريق عالمت گذاري روي يك مقياس       
سـنجيده   5 = ، تا كـامالً بـا خـصوصيات مـن تطـابق دارد            1 = تطابق ندارد خصوصيات من   

اضـطراب  ، و (C)  نزديـك بـودن  ،(D)  وابـستگي :هـاي   زير مقياس به نام3 داراي .شود مي
)A (  است)   ،(زير مقيـاس اضـطراب       ).1380به نقل از پاكدامنA(      بـا دلبـستگي اضـطرابي -

ً   يك بعد دو قطبي است كـه اساسـا   )C( دوسوگرا مطابقت دارد و زير مقياس نزديك بودن       
 نزديك بودن در تطابق     ، بنابراين دهد؛  مي ايمن و اجتنابي را در مقابل هم قرار          هاي  توصيف

 تقريبـاً عكـس دلبـستگي       تـوان   مـي  را   )D( و زيـر مقيـاس وابـستگي         استبا دلبستگي ايمن    
ه نقــل از بــ ،1990( كــولينز و ريــد  ).1380بــه نقــل ازپاكــدامن،  . (رار دادقــ اجتنــابي
 نزديـك بـودن، وابـستگي و اضـطراب در           هـاي   مقياسنشان دادند كه زير     ) 1380پاكدامن،

 در مـورد قابليـت اعتمـاد مقيـاس           و  ماه پايـدار ماندنـد     8  در طول   ماه و حتي   2فاصله زماني   
دلبستگي ايمـن   كولينز و ريد ميزان آلفاي كرونباخ را براي زير مقياس  ،دلبستگي بزرگسال 

از . دادنـد  گـزارش  83/0 و بـراي دلبـستگي اضـطرابي    80/0دلبستگي اجتنـابي  ، براي  82/0
بازآزمـايي   بـا اسـتفاده از       اعتبـار آزمـون   ميـزان   ) 1380( در پژوهش پاكـدامن      ،سوي ديگر 

كه مقادير آلفاي كرونباخ در تمـامي مـوارد مـساوي يـا           با توجه به اين   . مناسب ارزيابي شد  
   .االيي برخوردار استآزمون از اعتبار باست  80/0 بيش از

 گويـه دارد، در بررسـي ملـي         52اين پرسشنامه كـه     ): 2007(هاي رفتارهاي پرخطر    پرسشنامه-2 
نسخه اصـلي پرسـشنامه شـامل    .  طراحي شد1995رفتارهاي پر خطر دانشجويان امريكا در سال       

هـاي مختلـف شـامل ايمنـي، خـشنونت،            سوال كه رفتارهاي پر خطـر جوانـان را در حـوزه            96
خودكشي، مصرف سيگار، مصرف الكل، مصرف انواع مواد غير قـانوني، رفتارهـاي پـر خطـر           
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هـاي   اين پرسـشنامه از لحـاظ ويژگـي       . دهد جنسي، تغذيه و فعاليت بدني مورد ارزيابي قرار مي        
ها بـراي    نتايج پژوهش . روانسنجي و تناسب براي جمعيت ايراني مورد بررسي قرار گرفته است          

تواند عالوه بـر ايـن كـه گـروه مـالك و گـروه          دهد كه اين مقياس مي      مي بررسي روايي نشان  
هـاي ايمنـي، خـشونت، خودكـشي،          مورد را از يكديگر متمايز سازد، قـادر اسـت در شـاخص            

هاي تغذيه و فعاليت بدني  مصرف سيگار و مصرف الكل و مصرف مواد و همچنين در شاخص
بنابراين، از روايي الزم براي سنجش اين       .  سازد دو گروه را به طور معناداري از يكديگر متمايز        

به منظور تعيين اعتبـار از دو روش همـساني درونـي و             . هاي رفتار پرخطر برخوردار است     حوزه
با استفاده از روش همساني دروني مالحظه شد كـه ضـريب آلفـا بـراي                . بازآزمايي استفاده شد  

همچنـين  . باشد و قابل قبول مقياس مي به دست آمد كه نشانگر همبستگي باال  87/0كل آزمون   
در روش بازآزمايي، پرسشنامه تهيه شده پس از گذشت دو هفته از اجراي اول، بار ديگر روي                 

ها به اجرا درآمد و ضـريب همبـستگي بـين نمـرات پرسـشنامه در اجـراي اول و دوم                      آزمودني
يـين نقطـه بـرش    بـه منظـور تع  .  گـزارش شـد  86/0ميـزان ارتبـاط دو بـار سـنجش      . محاسبه شد 

 را ارايه كرد كـه قـادر اسـت    74تحليل نتايج، نقطه برش .  استفاده شدR0Cپرسشنامه از منحني   
 5/85افراد داراي رفتارهاي پرخطر را از كساني كه رفتارهـاي پـر خطـر ندارنـد، بـا حـساسيت                     

  ). 1388رحيمي، ( درصد متمايز سازد 2/72درصد و ويژگي 
  

  ها يافته 
يرسون نشان داد كـه رابطـه منفـي معنـاداري بـين نمـرات دلبـستگي ايمـن و                  نتايج همبستگي پ   

 رابطه مثبت معناداري بين ،همچنين). P<282/0-= r , 001/0(رفتارهاي پرخطر به دست آمد 
دوسـوگرا بـا   -به دست آمد و نهايتا نمرات اضـطرابي ) P<265/0= r , 001/0(نمرات اجتنابي 

  ). P<273/0= r ,001/0(داري را نشان دادند ي مثبت معنا رفتارهاي پرخطر رابطه
  

  گيري بحث و نتيجه
تايج نشان داد كه هرچه بر ميزان نـاايمني دلبـستگي شـخص افـزوده شـود، گـرايش او بـه                      ن

-رفتارهاي پرخطر بيشتر خواهد بود و سبك دلبـستگي ايمـن، سـبك دلبـستگي اضـطرابي                
 درصـد از واريـانس      84/10د  تواننـ   رفتـه مـي     دوسوگرا و سبك دلبستگي اجتنابي روي هـم       
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بـراي  . هاي قبلـي اسـت      اين يافته در چارچوب پژوهش    . بيني كنند   رفتارهاي پرخطر را پيش   
 عقيده بودند كه در افـراد داراي سـبك دلبـستگي             بر اين ) 1388(مثال، مشهدي و محمدي     

شود   ايمن، محيط گرم و صميمي خانواده، مانع از بروز رفتارهاي پرخطر در فرزندانشان مي             
نيز گزارش كرد كه دختران فراري بيشتر داراي سبك دلبستگي نـاايمن            ) 1388(و حميدي   

هستند تا ايمن و در تبيـين ايـن يافتـه گفـت كـه سـبك دلبـستگي ايمـن منجـر بـه افـزايش             
. كنـد   شود و از اين طريق از بروز جـرايم در افـراد پيـشگيري مـي                 هاي اجتماعي مي    مهارت

كـه كيفيـت دلبـستگي نـاايمن حـاكي از نـاايمني دلبـستگي در         همچنين، وي اعتقاد داشت     
ي ناايمن، خود را از حمايت خداونـد در   اساس فرد دلبسته براين. رابطه با خداوند هم هست   

تـوجهي    كه رفتارهاي خطر در واقع، بـي        با توجه به اين   . داند  بهره مي   زا بي   هاي تنش   موقعيت
تـوان نـوع نگـرش فـرد بـه       رساند، مي ا ميفرد به سالمت روحي و جسمي خود و ديگران ر 

) مظـاهر دلبـستگي   (روابط كودك بـا مراقبـان اوليـه         . خود و ديگران را زيربناي آن دانست      
هاي دروني خود و ديگران را ايجاد كنـد كـه       شود تا او الگوهاي فعال يا نماينده        موجب مي 

او بـه خـود و ديگـران را         گذارد و نوع نگاه       روي مديريت عاطفه، رفتار و افكار او تأثير مي        
 هايي كه   آن دانند اما   ارزشمند مي  و پذيرش ي ايمن خود را قابل      افراد دلبسته . كند  تعيين مي 
 ارزش  بـي  و پـذيرش   خـود را غيرقابـل     دارنـد،  متنـاقض  و گو غيرپاسخ دلبستگي هاي  انگاره

وير منفـي   افراد داراي سبك دلبستگي اجتنابي تصوير مثبت از خود و تص          . كنند  ارزيابي مي 
اسـت كـه نبايـد روي         شان به آنـان آموختـه         ي دلبستگي   سازند چرا كه پيشينه     از ديگران مي  

اين افراد تمايلي به نزديك شدن به ديگـران نـشان           . كمك و حمايت ديگران حساب كنند     
كننده   كنند تا از افكار پريشان      ي خود را از آنان حفظ مي        دهند و به طور اجباري فاصله       نمي

دوسوگرا نيز به طور اجبـاري تمايـل        -افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي    .  باشند در امان 
. انـد   شـدن حـساس     هاي طرد و ترك     به مجاورت با ديگران دارند و به شدت نسبت به نشانه          

ميكولينـسر و همكـاران،     (اين افراد تصوير منفي از خود و تصوير مثبـت از ديگـران دارنـد                
. انـد   نفـس بـوده     هاي دلبستگي در عزّت      از نقش سبك   هاي مختلفي حاكي    پژوهش). 2005

دريافتند كه سبك دلبستگي دوسوگرا     ) 1384(براي مثال مؤيدفر، آقامحمديان و طباطبايي       
توان گفت كـه چـون         زاويه مي   از اين . نفس اجتماعي همراه است     و اجتنابي با كاهش عزّت    

نفـس   ونـه اخـتالل در عـزت   سالم است، هرگ داشتن ارتباطات سالم، ويژگي مهم شخصيت    
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آوردن به رفتارهاي     تواند منجر به روي     اجتماعي كه عامل مؤثري در روابط سالم است، مي        
فـردي ناكارآمـد و نيـز     دليل روابط بـين  ي ناايمن به   از طرفي چون افراد دلبسته    . پرخطر شود 

د بـه   كنند، ممكن است براي تسكين خو       عدم احساس توانمندي، تنش بيشتري را تجربه مي       
دليـل عـدم احـساس        مصرف مواد مخدر و الكليسم و سيگاركشيدن روي آوردند و نيـز بـه             

ارزشمندي خود و ديگران، مرتكب رفتارهاي پرخاشگرانه شوند، زيرا اين افـراد از قـدرت         
تحمل كمتري در مواجهه با تنش و فـشار موقعيـت برخوردارنـد و بـراي مثـال از مـديريت                   

  ).1389افروز، كاكابرايي، صيدي، قنبري و مؤمني، (كنند  يخشم ناكارآمدتري استفاده م
توانـد تـنش زيـادي ايجـاد كـرده و در نتيجـه                حيط خوابگـاه و دوري از خـانواده مـي         م

گرايش دانشجو به رفتارهاي پرخطر را افزايش دهد، اما اين پژوهش نتوانست به ايـن مهـم                 
نـشجويي شـهر تهـران را دانـشجويان         كه تعداد زيادي از جمعيـت دا        با توجه به اين   . بپردازد

هاي بعدي بين دانـشجويان   شود در پژوهش  دهند، پيشنهاد مي    ساكن در خوابگاه تشكيل مي    
. ساكن در خوابگاه و ديگر دانشجويان از نظر انجام رفتارهاي پرخطر مقايسه صورت بگيرد   

ي   ن و هزينـه   هاي دلبستگي در رفتارهاي پرخطر در دانشجويا        با توجه به تأييد اهميت سبك     
كنند، به مراكز مشاوره دانشجويي   گونه رفتارها بر خانواده و جامعه وارد مي         سنگيني كه اين  

ي ايمني دلبستگي را در مداخالت پيشگيرانه از          دهنده  هاي افزايش   شود كه برنامه    توصيه مي 
  . پرخطر مدنظر قرار دهندرفتارهاي
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