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98، پاییز سال 7، شماره3دوره  

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و سبکهای فرزندپروری با میانجی گری رفتارهای پرخطر بر  
 دختران فراریکیفیت زندگی 

 

  3، محمد سعید عبد خدائی2جعفر طالبیان شریف، 1طیبه نجاران طوسی 
 
 
 

 چکیده
فرزندپروری با میانجی گری رفتارهاای پرخطار   بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و این پژوهش با هدف   :زمینه و هدف پیش

پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی و روش آن توصایفی از ناو    کار:   مواد و روش بر کیفیت زندگی دختران فرار است.
ت متغیر می باشد ) متغیر مالک: سبکهای دلبستگی و سبکهای فرزندپروری، متغیر پیش بین : کیفی 3همبستگی بوده و دارای 

زندگی دختران فراری، متغیر میانجی : رفتارهای پرخطر (. در ایان پاژوهش از پرساانامه کیفیات زنادگی ساازمان بهداشات        
( و پرسانامه رفتارهای 2799(، پرسانامه سبک دلبستگی هازن و شیور )2791جهانی، پرسانامه سبک فرزندپروری بامریند )

: یریا گ جاه یبحا  و نت  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون معنادار باود. ها:  فتهای ( استفاده شده است.2371پرخطر زاده محمدی )
سبک دلبستگی اجتنابی با میانجی گری رفتارهای پرخطر بر فرار دختران تاثیر دارد و بین رفتارهاای پرخطار و فارار دختاران     

ر می تواند فرار را پیش بینی کناد و  رابطه معناداری وجود دارد. سبک فرزندپروری سهل گیرانه با میانجی گری رفتارهای پرخط
 سبک فرزندپروری استبدادی با میانجی گری رفتارهای پرخطر با فرار دختران رابطه دارد.

 دختران فراری، کیفیت زندگی، سبک فرزندپروری، سبک دلبستگی، رفتارهای پرخطر ها: واژه کلید
 
 

 
 
 
 

                                                 
 مسئول( يسنده)نو موسسه آموزشی عالی حکمت رضوی وانشناسی عمومی،ر دانشجوی کارشناسی ارشد، 2

 یحکمت رضو یموسسه آموزش عال ياراستاد 1
3

 مشهد یدانشگاه فردوس یاردانش 
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 مقدمه
خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تااثیرا  محیطای کاه    
فرد دریافت می کند، از محیط خانواده است و حتی تاثیرپذیری فرد از سایر محیط ها می تواند ناا  گرفتاه از هماین محایط    

از سرنوشت انسان است و در تعیاین سابک و خاط ماای زنادگی آیناده، اخاال ،         خانواده باشد.خانواده پایه گذار بخش مهمی
(. عواملی چون شخصایت والادین، ساالمت روانای و     2397سالمت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد )حسینی،

اقتصاادی و فرهنگای   جسمانی آن ها، شیوه های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده، شغل و تحصایال  والادین باه وضاعیت     
خانواده، محل سکونت خانواده،حجم و جمعیت خانواده، روابط اجتمااعی و بای نهایات متغیار دیگار در خاانواده وجاود دارناد.         

جسمانی او، آینده شغلی، تحصیلی، اقتصادی، سازگاری اجتماعی و فرهنگای، تااکیل خاانواده او     -شخصیت فرد، سالمت روانی
 (                                                                                                             2391دهند )طرزی، و... را تحت تاثیر قرار می

نوجوانی دوره ای از زندگی حدفاصل میان کودکی و بزرگسالی است.حدود و طول مد  نوجوانی ماخص نیست و در افراد  
و  است. شرو  دوره نوجوانی را چون با بلوغ جنسی همراه است باا قاطعیات بیااتری مای تاوان      و جوامع گوناگون با هم متفا

تعیین کرد. چون سن پیدایش بلوغ جنسی در افراد مختلف با هم فر  دارد. به عالوه، حد متوسط به طاول انجامیادن نوجاوانی    
و  های فردی و تااثیر عوامال محیطای و فرهنگای از     نیز به عوامل فرهنگی و محیط بستگی دارد. دوره نوجوانی با توجه به تفا

                                   (.                                                                                                                           2397سالگی طول می کاد )نجفی علمی، 11تا 22حدود 
نوجاوان و تعاار     -اغلب به عنوان یک دوره تغییر قابل توجه توصیف می شود، که با بروز آشفتگی در روابط والد  نوجوانی

والدین باید این شور و هیجاان را تقویات کنناد تاا       2(. 1112بین آنها  بر سر استقالل نوجوان معرفی می شوند )کالینز،الرسن،
ش ادامه دهد، آن ها الزم است از نوجوانان حمایت کنناد و  او را راهنماایی و کماک    نوجوان با اراده و پاتکار به رشد و پیارفت

کنند. نیازهای او را برآورده کنند و با او به صمیمیت بناینند و در زمینه اضطراب و تنش ناشی از  بلوغ و انتقال به او آراماش و  
و به عنوان یک جوان با هادف ، برناماه ، انگیازه ، رغبات و     امنیت بدهند تا بتواند به شکل موفقی این دوره را پات سر بگذارد 

پاتکار به یک عضو اجتما  تبدیل شود و وارد دنیای بزرگسالی شود. باتوجه به زمینه های محیطی و ژنتیکی کاه در ایان دوره   
                                                                             1(. 1129وپگراف،وجود دارد، احتمال آسیب دیدن این سنین از نظر اجتماعی و عاطفی قابل پیش بینی است )سان، مایکل، ی

انواده و جامعاه  گیر خانواده های ایرانی شده و پیامدهای ناگواری برای فرد، خ از جمله آسیب های اجتماعی که امروزه دامن
آن در کاور ما در حال شکستن است. فرار از منازل را باه معنای دور     دختران از خانه است که متاسفانه قبح 3دارد، پدیده فرار

 -ساعت یا بیاتر می دانند که بدون اطال  والدین و یا برخالف میل آنها صور  گیرد)شارلین و ماور  12شدن از منزل به مد  
مواردی چون ماکل ارتباطی با اعضای خانواده، طردشدن از سوی والادین، موقعیات هاای غیرقابال تحمال و       (.2773 ،2باراک

تعارضی در خانواده، ناپایداری و از هم پاشیدگی خانواده، اعتیاد و سابقه سوء مصرف مواد والادین، خااونت، اساتفاده از تنبیاه     
نه نسبت به یکدیگر، نگرش منفی نسبت به مدرسه، فضاهای کوچاک  شدید به ویژه تنبیه بدنی توسط والدین و رفتارهای خصما

                                                                                                                                     (.                                                                                                                   2391برای زندگی و... از جمله عوامل فرار و بی خانمانی تاخیص داده شده است )امینی الری،
این دختران است. محققین متوجاه    5اما از جمله مسائلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت،کیفیت زندگی

ندگی می تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی های سالمت باشد، کیفیت زندگی از واژه هایی است شده اند که کیفیت ز
که تعریف ماخص و یکسانی ندارد، اگرچه مردم به شکل غریزی معنای آن را به راحتی درک می کنند، لیکن همان گوناه کاه   

مانند سایر متغیرها اندازه گیری آن مستلزم وجود تعریف جاامع   اشاره گردید این مفهوم برای آن ها یکسان نیست. از آن جا که
و ماخصی خواهد بود، همواره تالش شده است تا تعریفی برای آن ارائه گردد، بسیاری از تحقیقا  تعریفای از کیفیات زنادگی    

                                                                                                                             (.                                                               1113 ،1ارائه نمی دهد )کمپ
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کیفیت زندگی در یک مفهوم وسیع اجتماعی تعریف می شود که در آن فرد بر اساس تجربه و خصوصیا  ژنتیکای باا درک   
زندگی را معنا می کند. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی چند بعدی بوده ذهنی از خوب یا بد بودن، کیفیت 

و شامل ابعاد سالمت جسمی، سالمت روانی، سالمت اجتماعی و سالمت معنوی افراد است که با بیماری و درماان ارتبااد دارد.   
(. روش تربیتی والادین در تکاوین شخصایت و    2391عوامل متعددی بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارند )سلیم زاده و همکاران،

همچنین سازگاری آنان با وضعیت مختلف اجتماعی موثر است. روابط مطلوب میان والدین و فرزندان در سالمت روان فرزنادان  
 تاثیر فراوان دارد. فرزندپروری

د کاودک  به روش ها و رفتارهایی گفته می شود که جداگانه یا در تعامل باا یکادیگر بار رشا      ، 2
تاثیر می گذارد. در واقع پایه و اساس شیوه فرزندپروری مبین تالش های والدین برای کنتارل و اجتمااعی کاردن کودکانااان     
است. شیوه های تربیتی فرصتی است که فرزندان بتوانند در شرایط موجود به وسیله ی ارزیابی روابط خود با دیگاران تصاویری   

انتظارا  و توقعا  والدین یعنی آرمان های آناان در ماورد فرزندانااان باا توجاه باه واقعیات        مثبت از خویش بیافرینند. وقتی 
وجودی آنان باشد، تصویری که کودک از خود می آفرینند، بسیار غنی و سازنده است و همین عامل موجاب ایجااد اعتمااد باه     

اطراف هم به شیوه های تربیتی خاانواده بار مای    نفس در فرزندان می شود. از طرف دیگر، سطح انتظار کودک از خود و دنیای 
 (.                                    2772گردد )بامریند،

باتوجاه باه دو بعاد پاسای دهای و تقاضاا چهاار روش         1روش های متفاوتی برای فرزندپروری مطرح شاده اسات. بامریناد    
                                                                                                                     فرزندپروری را عنوان کرده است:                                         

به میزان تالش والدین برای رشد ابراز وجود و اساتقالل در کودکاان،   )صمیمیت و اطمینان بخشی(:   3بعد پاسخ دهی  
      ه به نیازهای آنان اشاره دارد.                                                                                                                                         حمایت و اطمینان بخای به کودکان و توج

: به تالش والدین برای یکپارچگی خانواده و جذب فرزندان در خانواده از طریق داشاتن تقاضااهای     4کنترل   –بعد تقاضا 
                               ی های فرزندان، نظار  بر آنان و وضع مقررا  اشاره دارد.                                                                                                     متناسب با توانای

                                       این چهار شیوه فرزندپروری عبار  است از : الف( مقتدرانه، ب( مستبدانه، ج( آسان گیرانه د( مسامحه کارانه 
 :  دراین شیوه تربیتی، محبت و کنترل والدین نسبت به فرزندان زیاد است.                                                                         5فرزندپروری مقتدرانه  
: والدین نسبت به فرزندان خود محبت کمتری دارند و هم چنین بر فرزندان خود کنترل بسایاری    1فرزندپروری مستبدانه  

                                               به کار می گیرند.                                                                                                                                                            

:   والدین آسان گیر نسبت به فرزندان خود کنترل کمتری دارند و محبت نسبت باه آنهاا زیااد     9فرزندپروری آسان گیرانه  
                               است و مهرورزی خط وسط الگوی موجود را به خود اختصاص می دهد.                                                                                                 

 7: در این شیوه تربیتی،کنترل و محبات باه فرزنادان در کمتارین ساطح قارار دارد )پرناد          9فرزندپروری مسامحه کارانه  
 (.                                   1115،  21، دیاز 1121،

مای   21مادل هاای درونکااوی    (، معتقد بود که کیفیت تعامال  مکرر فرد با مراقبان اولیه، به شکل گیری 2791)  22بالبی  
انجامد. فر  نظریه دلبستگی در مورد مدل های درونکاوی که در دوران کودکی شکل می گیرند، این است که بسایار پایادار و   
باثبا  بوده و به روابط دوران نوجوانی و جوانی کایده می شوند به گونه ای که تجارب، ادراک ها و رفتارهای فرد را جهت داده 

       (.                                                                                                                            1112، 23ی کنند )مارچاند و هدایت م
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د، به ارتباد عمیق و پایداری گفته می شود که بین یک کودک و مراقبش در سال اول زندگی برقارار مای شاو     2دلبستگی 
این مساله به طور عمیقی تمام جنبه های زندگی فرد از قبیل: ذهن، جسم، هیجانا ، ارتباطا  و ارزشهای فارد را تحات تااثیر    
قرار می دهد. به عبار  دیگر، دلبستگی یک فرایند دوسویه از ارتباد هیجانی مای باشاد کاه رشاد روان شاناختی، فیزیکای و       

د و بنایی برای اعتماد و بی اعتمادی کودک به شمار آمده و چگونگی ارتباد کودک با شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می ده
دنیا را شکل داده و نحوه یادگیری و ارتباد را در سراسر زندگی ماخص می کند. اگر این فرایند گسیخته باشاد، ممکان اسات    

  1باا شکسات مواجاه شاود )هاین شااو       کودک در تاکیل مبنای ایمنی که الزمه بهداشت روانی کاودک در بزرگساالی اسات،    
،2777                                                                                                                   .) 

سابک   ، دلبستگی را نظامی می دانند که خود را در روابط عاشقانه بزرگسالی نیز بروز می دهد، آن هاا ساه   3هازن و شیور 
                                                                               1و اجتنابی   5، مضطرب/ دوسوگرا    2اصلی دلبستگی بزرگسالی را تعریف می کنند: ایمن  

دارد کاه  سبک دلبستگی ایمن بزرگسالی با دلبستگی عاطفی ایمن ماخص می شود، افراد دلبساته ایمان بیااتر احتماال     
خود را دوست داشتنی و خود مارب بدانند، قادر باشند درماندگی خود را اعالم کنند و درخواسات حمایات نمایناد و باه نحاو      
سازنده ای احساس های منفی خود را در حل مساله تعدیل نمایند. برعکس، سبک مضطرب/ دوسوگرا با وابسته باودن، محتااج   

    (                                                                                                                            2799، 21و وال  7، واترز  9، بلهر  9ماخص می شود )آینسوورث بودن و احساس های دوسوگرا در روابط 
مهم ترین عامل به خطر افتادن سالمت جامعه اناد. اماروزه شایو  رفتارهاای پرخطار باه خصاوص در         22رفتارهای پرخطر 

نوجوانان و جوانان به یکی از مهم ترین و گسترده ترین دل نگرانی های جوامع باری تبادیل شاده اسات. علیارغم فعالیتهاای      
رشد تصاعدی بوده است.حال آن که پیااگیری، تنهاا   پیگیرانه از سه دهه گذشته رفتارهای مخاطره آمیز در سطح جهان دارای 

راه مقابله تاخیص داده شده است. از همین رو تفسیر رفتارهای بهداشتی مردم مستلزم اطال  و آگاهی آن هاست. در این میان 
خطار در  مربیان بهداشتی می توانند سهم بسیار مهمی در ارتقاء آگاهی سایرین در جهات کنتارل و پیااگیری از رفتارهاای پر    
(. 2391مدرسه، خانواده و جامعه داشته باشند. لذا میان آگاهی و آموزش مستمر آن ها حایز اهمیت است )علای زاده محمادی،  

رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطال  میاود که احتمال نتایج مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را بارای فارد افازایش    
یکدیگر به شد  همبسته اند و از الگوی هم تغییری پیروی می کنند، خطرپذیری و انجام رفتار دهد. این رفتارها در نوجوانان با 

پرخطر دقیقا معادل یکدیگر نیستند. خطرپذیری عالوه براین که انجام رفتارهای پرخطر را در بر می گیرد،باه در معار  خطار    
و تهدید کننده او در مورد رفتارهاای پرخطار اشااره مای     بودن فرد از سوی محیط و نزدیکان و نیز تعامال  و باورهای نادرست 

 نماید)همان منبع(                                                                                                                                   
بی شک عوامل اجتماعی متعددی در رفتارهای ارتباطی انساان و چیساتی و هساتی وی ماوثر اسات و بایش تار از هماه،         

خستین نهاد و مهم ترین نهاد اجتماعی یعنی رکن اساسی سازندگی؛ آری یعنی خانواده محوریت اصلی را در آفرینندگی هویت ن
ایفا می نماید.رفتارهای مثبت و منفی کودکان و نوجوانان می تواند بازتاب مستقیمی از وضعیت و شرایط اجتماعی و خاانوادگی  

                                                                                                                          (.          2391آنها باشد )کااورز،
درسالهای اخیر با توجه به تغییرا  سریع اجتماعی، از سوی سازمان های بهداشتی، مجریان قانون و سیاست گاذاران    

ن ماکال  موجود درجامعه مورد توجه قرار گرفته است، شیو  رفتارهای پرخطر در آینده از اجتماعی به عنوان یکی از مهم تری
میان نوجوانان امروزی خواهند بود. بنابراین باتوجه به ساختار سانی جاوان کااور و از آنجاا کاه نوجواناان، آسایب پاذیرترین         

                                                 
1
 Attachment 

2
 Hin show 

3
 Hazan,C,& shaver,p.-1994 

4
 Secure 

5
 Anxios/ Ambivalent 

6
  Avoident 

7
 Einsworth 

8
  Belhar 

9
  Waters 

10
 Wall 

11
  Risky behaviors  
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فه در این پژوهش باا عناوان متغیار میاانجی صاور       قارجامعه در برابر  رفتارهای پرخطر را تاکیل می دهند، بررسی این مول
(. رفتارهای مخاطره آمیز آسیب زا و انحرافی کودکان و نوجوانان از طریاق محصاول وضاعیت    2391خواهد گرفت )یارمحمدیان،

 زیستی و پرورش های خانوادگی و اجتماعی آن هاست.تمامی رفتارها و کردارهای پرخطر و معضل آفرین افراد کم سان و ساال  
که متاسفانه به طور روزمره رو به افزایش و گستردگی است حاصل طرح ریزی های معیوب و بی کفایتی هاا و نابساندگی هاای    

 (       2391تربیت های اجتماعی و خانوادگی است.)خدابخش،
وان شناخت و تبیین علت فرار در نوجوانان گستره وسیعی از عوامل مختلاف زیسات شاناختی، جامعاه شاناختی و ر         

شناسی را شامل می شود و این امر ضمن تاکید بر تکنیک ناپذیری این ابعاد از یکدیگر ناان می دهد که برای بزهکااری علات   
(. از میان این عوامل تاثیرگذار ارتباد والدین و فرزنادان از اهمیات ویاژه ای برخاوردار     2393واحدی وجود ندارد ) میرسلطانی،
و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است کاه   است که سال ها نظر صاحب نظران

(. هرخاانواده شایوه هاای خاصای را در     2399پیوند بین کودکان و محیط اطراف او را به وجود می آورد ) رضاایی و ماددخواه،   
وه های فرزندپروری می نامد و متااثر از عوامال   تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد که این شیوه ها را شی
(. نتایج به دست آمده از برخای پاژوهش   2773مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و .. می باشد ) هاردی و همکاران،

و همکااران،   2ها رابطه مستقیمی را بین سبکهای فرزندپروری و شایستگی های اجتماعی کودکان ناان داده است ) رابینساون  
(، سبک های فرزندپروری والدین را به سبکهای مستبد، مقتدر و سهل گیرانه تقسیم می کند. براسااس  2772(. بامریند )1115

نظریه ی او سبکهای فرزند پروری به عنوان واسطه بین متغیرهای هنجاری آنان و جامعه پاذیری کودکانااان عمال مای کناد      
دیده فرار از معضال  بزرگ اجتماعی به شمار می آید و در مورد آن، این ساوال مطارح اسات    (. پ1115) رابینسون و همکاران، 

که شیوه های فرزند پروری و دلبستگی تا چه اندازه در پیدایش آن ها دخیل می باشند، مسلم برای پیااگیری از هار موضاعی    
ا نجاا  داد و از باروز دوبااره آن بیمااری و عارضاه      باید ابتدا آن را شناخت و به زمینه های پیدایش آن پی برد و سپس بیمار ر

پیاگیری کرد.امید است که نتایج این پژوهش بتواند راهکاری را در جهت تامین برنامه ریزی دقیقی برای تاامین ساالمت روان   
و اختالفاا  و   کودکان و نوجوانان پیش رو بگذارد. به طور کلی فرار در وهله اول ریاه در سبکهای تربیتای و ارتبااطی خاانوده   

تعارضا  اعضای آن با یکدیگر دارد. اگر خانواده نتواند کودک و نوجوان را در سنینی که احساس استقالل و گارایش نسابت باه    
 گروه دوستان دارد خوب و هدایت کند؛ زمینه بروز فرار را فراهم نموده است.

 
 مواد و روش کار

( ،پرساانامه سابک فرزنادپروری بامریناد     1123ر این پژوهش از پرسانامه کیفیات زنادگی ساازمان بهداشات جهاانی)     د
(، استفاده شاده  2371(  و پرسانامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی )2799(، پرسانامه سبک دلبستگی هازن و شیور)2791)

 است.    
 

  :پرسشنامه کیفیت زندگی

سوال می سنجد ) هریک از حیطاه هاا باه ترتیاب      12چهار حیطه سالمت جسمانی، روابط اجتماعی و سالمت محیط را با 
سوال می باشند (. دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارند و وضعیت سالمت و کیفیات زنادگی را    9و  3، 1، 9دارای 

سوال دارد. پس از انجام محاسبه های الزم در  11ن این پرسانامه در مجمو ، به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند، بنابرای
ناانه بهتارین   11ناانه بدترین و  2برای هر حیطه به تفکیک، به دست خواهد آمد که در آن ، 11-2هر حیطه امتیازی معادل 

 ی باشند.                                                                                                                                     م 211-1وضعیت حیطه مورد نظر است. این امتیازها قابل تبدیل به امتیازی با دامنه 
ترجمه و بررسی روایی محتوا : ابتدا پرسانامه دوبار به فارسی ترجمه گردید که سرانجام، یک نساخه نهاایی فارسای تهیاه     

ترجمه شد، از این دو نسخه یک نسخه نهایی انگلیسی تهیه گردیاد کاه باا    بار به انگلیسی  1شد. این نسخه، به صور  جداگانه 
، در حیطاه  99/1پرسانامه اصلی مقایسه شد. مقادیر پایایی با شاخص همبستگی درون خوشه ای در حیطه ساالمت فیزیکای   

                                                                               بود.     92/1و درنهایت در حیطه سالمت محیط برابر با  95/1، درحیطه روانی اجتماعی 99/1روانی  

                                                 
1
 Robinson 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 14

http://jnip.ir/article-1-216-fa.html


 

6 

 پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند :  
 21پرسش این پرسانامه سه شیوه فرزندپروری را می سنجد.  31توسط بامریند طراحی شد. 2791این پرسانامه در سال 

پرسش شیوه سهل گیرانه، الگوی پاسی دهی به پرسش ها از ناو  مقیااس   21پرسش شیوه مستبدانه،21پرسش شیوه مقتدرانه،
پنج درجه ای لیکر  است. این پرسانامه در پژوهش های متعاددی ماورد بررسای قارار گرفتاه و اعتباار و روایای آن در حاد         

ش قاطع و اطمیناان  ( ، رو-39/1مطلوبی گزارش شده است. بر این اساس، روش استبدادی مادر رابطه معکوس با سهل گیری )
 (-51/1) بخاش  ناان یاطم و قااطع  روش و( -51/1)ی ریا گ ساهل  با یمعکوس رابطه زین( و مستبد بودن پدر نیز -29/1بخش )

 د.                                                                            دار
، برای استبدادی برابر 17/1ذاری برابر با اسفندیاری، پایایی این پرسانامه را بر حسب آلفای کرونباخ به ترتیب برای آزاد گ 
 گزارش کرده است.                                                                                                                                                       93/1و برای اقتدار منطقی برابر با  99/1با 

 پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور : 
ط هازن و شیور طراحی شده است. این پرسانامه که ابزار دقیق و بسیار متداولی بارای سانجش سابک    این پرسانامه توس

(، ماتمل بر دو بخش است: در بخش اول، آزمودنی ها بر روی یک پیوستار 2392های دلبستگی است )عارف نظری و مظاهری،
را در رابطه با میزان تطابق با هر توصیف که بیاانگر یاک    :کامال موافقم(، وضعیت خود9: کامال مخالفم( تا )نمره ی 2از )نمره ی 

                                                  سبک دلبستگی است، ماخص می کنند. سه سبک اندازه گیری شده در این مقیاس عبارتند از:                                                                  
 تنابی                                                                                                                                            سبک دلبسته ایمن، دوسوگرا، اج

(، پایایی کلی 2393) 1و فهر  2در بخش دوم، فرد یکی از سه توصیف را به عنوان سبک قالب خود انتخاب می کند. بالدوین 
، 91/1و نیز مقدار آلفای کرونباخ برای هرکدام از سبک های ایمن، اجتنابی و دوساوگرا را باه ترتیاب     91/1را برای این مقیاس 

اعالم کردناد   12/1(، نیز در مطالعه ای آلفای کرونباخ این مقیاس را2393گزارش کردند. خوانی زاده و همکاران ) 31/1و  59/1
 (                                                                       1121ی ، حامتی، محمدپور و همکاران،) بایرام

هماهنگی درونی این سه توصیف، در حد باال ناان دهنده ی این است که هر توصیف، توصیفی متفاو  از توصیف دیگار را  
و نیاز همبساتگی    52/1و با دلبستگی اضاطرابی   21/1بستگی اجتنابیبررسی می کند، چرا که همبستگی دلبستگی ایمن با دل

 بوده است.  11/1آزمون مجدد برابر  -بود. ثبا  آزمون  22/1دلبستگی اجتنابی با دلبستگی اضطرابی 
پسر( انجام شده، اعتبار آن توسط 51دختر و  51نفری ) 211(، بر روی یک نمونه ی 2393در تحقیقی که توسط پاکدامن )

و میازان آلفاای    39/1و  51/1، 91/1باز آزمون، به ترتیب برای دلبستگی اضاطرابی/ دوساوگرا، اجتناابی و ایمان برابار      -مونآز
به دسات آمد،کاه میازان اعتباار نسابتا بااالیی را نااان مای دهد)باه نقال از مویادفر، آقامحمادیان و              97/1کرونباخ نیز برابر 

                     (.                                                                                                                            2371ی،، زاهدیان ، محمدی و سامان 2391طباطبایی،
 پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی:

سوال بوده و هدف آن سانجش میازان خطرپاذیری در نوجواناان از ابعااد مختلاف ) گارایش باه          39این پرسانامه دارای 
موادمخدر، گرایش به الکل،گرایش به سیگار،گرایش به خااونت،گرایش باه رابطاه و رفتارجنسای،گرایش باه رابطاه باا جانس         

آن براساس طیف لیکر  پنج گزینه ای بوده که در جدول زیار   مخالف،گرایش به رانندگی خطرناک ( می باشد. شیوه نمره دهی
                                                                امتیاز مربود به هر گزینه ارائه گردیده است.                                                                                                                      

 گزینه کامال مخالفم مخالف ممتنع موافق کامال موافقم

 امتیاز 2 1 3 2 5

    
برای به دست آوردن امتیاز مربود به هر بعد، مجمو  امتیازا  مربود به تک تک سواال  آن بعد را با هم محاسبه نمائیاد.   

برعکس. نمره کلی ایان پرساانامه    امتیازا  باالتر در هر بعد ناان دهنده تمایل باالتر فرد پاسی دهنده به آن بعد خواهد بود و
            خواهد بود. امتیازا  باالتر ناان دهنده میزان خطرپذیری باالتر نوجوان پاسخگو خواهد بود و برعکس.                                                271تا  39از 

                                                 
1
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ی اصلی نااان داد کاه ایان پرساانامه     روایی سازه این مقیاس مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتاافی با مولفه ها
 درصد واریانس خطرپذیری را تبیین می کند.     12.92مقیاسی هفت بعدی است که 

جهت جمع آوری داده ها، پرسانامه های یادشده در اختیار دختران فرار تحت نظر مراکز بهزیساتی مااهد قارار خواهاد      
 گرفت. بعد از جمع آوری پرسانامه ها و نمره گذاری آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.   

    
 ها افتهی

فرضیه های این پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان اساتفاده شاد کاه نتاایج کال در      به منظور بررسی 
 جدول زیر آمده است:

 ضرایب همبستگی  -1جدول 
تنظیم  R R2 R2 مدل

 شده
خطای 
 استاندارد

سطح 
 معناداری

2 1.32 1.22 1.125 11.12 1.13 

 
 ,F”1.14” = 5.64کاه مادل باه طاور کامال معناادار اسات )       نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان ناان مای دهاد   

p<0.05( و در این بررسی مقدار ضریب همبستگی بین سبکهای دلبستگی و رفتارهای پرخطر دختران فراری )و میزان 1.32 )
R2   ی % از واریاانس موجاود در نمارا  فارار دختاران از طریاق سابکها       1.125به دست آمد که ناان می دهاد   1.22برابر با

 دلبستگی و رفتارهای پرخطر قابل تبیین است.
 نتایج ضریب رگرسیون -2جدول 

متغیرهای 
 پیش بین

B  انحراف
 استاندارد

B T معناداری 

 1.22 1.19 1.23 1.25 1.31 ایمن
 1.112 1.21 -1.21 1.51 1.11 اجتنابی

 1.22 1.91 1.25 1.51 1.39 دوسوگرا

رفتارهای 
 پرخطر

1.22 1.12 1.22 1.19 1.111 

 
باتوجه به جدول فو ، آزمون معناداری ضریب رگرسیون ناان می دهد کاه سابک دلبساتگی ایمان و فراردختاران رابطاه       

( از واریاانس فارار دختاران را قاادر     t:0.12,p<0.05درصد )  21( و سبک دلبستگی اجتنابی p>0.05معناداری وجود ندارد)
که فرار در آن ها باالست؛ احتمال بیاتری سبک دلبساتگی اجتناابی در آن   است تبیین کند و این بدان معناست که دخترانی 

 22( و رفتارهای پرخطر p>0.05ها  دیده می شود و بین سبک دلبستگی دوسوگرا و فراردختران رابطه معناداری وجود ندارد)
 ( از واریانس فرار دختران را قادر است تبیین کند.p<0.05,t: 0.68درصد) 

 همبستگیضرایب  -3جدول 
تنظاااایم  R R2 R2 مدل

 شده
خطاااااااااای 

 استاندارد
سااااااااااطح 

 معناداری

2 1.21 1.29 1.12 1.12 1.11 

 
 ,F”1.33” = 5.64نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان ناان مای دهاد کاه مادل باه طاور کامال معناادار اسات )         

p<0.05    ( و در این بررسی مقدار ضریب همبستگی بین سبکهای فرزندپروری و رفتارهاای پرخطار دختاران فاراری )و 1.21 )
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% از واریانس موجود در نمرا  فرار دختاران از طریاق سابکهای    1.12به دست آمد که ناان می دهد  1.29برابر با   R2میزان 
 فرزندپروری و رفتارهای پرخطر قابل تبیین است.

 نتایج ضریب رگرسیون -4جدول 
متغیرهای 
 پیش بین

B  انحراف
 استاندارد

B T معناداری 

 1.13 1.71 1.11 1.12 1.12 سهل گیر

 1.12 1.21 1.27 1.15 1.11 استبدادی

 1.19 1.25 1.12 1.12 1.11 قاطع

رفتارهای 
 پرخطر

1.11 1.13 1.21 2.75 1.12 

 

 11باتوجه به جدول فاو ، آزماون معنااداری ضاریب رگرسایون نااان مای دهاد کاه سابک فرزنادپروری ساهل گیراناه              
( از واریانس فرار دختران را قادر است تبیین کند و ایان بادان معناسات آزماودنی هاایی کاه سابک        t:0.96,p<0.05درصد) 

 :tدرصاد )  27سات.و سابک فرزنادپروری اساتبدادی     فرزندپروری ساهل گیار در آنهاا باالسات، پدیاده فارار درآنهاا بیااتر ا        

0.10,p<0.05     از واریانس فرار دختران را قادر است تبیین کند و این بدان معناست آزمودنی هاایی کاه سابک فرزنادپروری )
هده استبدادی در آنها باالست، پدیده فرار درآنها بیاتر است. و سبک فرزندپروری قاطع و فرار دختاران رابطاه معنااداری مااا    

( از واریانس فرار دختران را قادر است تبیاین کناد و ایان بادان معناسات      t:1.95,p<0.05درصد) 21ناد. رفتارهای پرخطر 
 آزمودنی هایی که رفتارهای پرخطر در آنها باالست احتمال بیاتری با فرار روبه رو میاوند.

 
 یریگ جهیبحث و نت

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و فرزندپروری با میانجی گری رفتارهای پرخطار بار کیفیات زنادگی     
متغیار   3دختران فرار است. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی از نو  همبساتگی باوده و دارای   

زندپروری، متغیر پیش بین : کیفیت زنادگی دختاران فاراری، متغیار     می باشد ) متغیر مالک: سبکهای دلبستگی و سبکهای فر
میانجی : رفتارهاای پرخطار (. در ایان پاژوهش از پرساانامه کیفیات زنادگی ساازمان بهداشات جهاانی، پرساانامه سابک             

مادی  ( و پرسانامه رفتارهاای پرخطار زاده مح  2799(، پرسانامه سبک دلبستگی هازن و شیور )2791فرزندپروری بامریند )
 ( استفاده شده است.2371)

جهت جمع آوری داده ها، پرسانامه های یادشده در اختیار دختران فرار تحت نظر مراکز بهزیساتی مااهد قارار خواهناد     
گرفت، بعد از جمع آوری پرسانامه ها و نمره گذاری آن ها ماورد تجزیاه و تحلیال قارار گرفات. اطالعاا  حاصال از اجارای         

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفات. در ایان پاژوهش از روش هاای مختلاف آماار         Spss16ده از نرم افزار پرسانامه ها با استفا
توصیفی مانند توزیع های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و برای آمار استنباطی از همبستگی پیرساون  

سال، اکثرا دارای تحصایال  زیار دیاپلم و مجارد      15 – 22ا بین و رگرسیون استفاده شد و نتایج ناان داد که سن آزمودنی ه
بوده اند و در خانواده های پرجمعیت زندگی می کرده اند. بین سبک فرزندپروری استبدادی و ساهل گیراناه و کیفیات زنادگی     

وساوگرا باا   دختران فراری رابطه وجود داشت و بین سبک قاطع و بعد سالمت عماومی رابطاه وجاود دارد. سابک دلبساتگی د     
کیفیت زندگی دختران فرار رابطه وجود دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با میانجی گری رفتارهای پرخطر بر فرار دختاران تااثیر   
دارد و بین رفتارهای پرخطر و فرار دختران رابطه معنااداری وجاود دارد. سابک فرزنادپروری ساهل گیراناه باا میاانجی گاری          

را پیش بینی کند و سبک فرزندپروری استبدادی با میاانجی گاری رفتارهاای پرخطار باا فارار       رفتارهای پرخطر می تواند فرار 
 دختران رابطه دارد.

ساله را مورد بررسی قرار داد و به ایان نتاایج دسات یافات.      27( انگیزه فراردختران تهرانی با میانگین سنی  2391جاان )
رار گرفته بودند، آنها قبل از فرار دوستانی از جنس مخالف داشته اناد،  اکثر این دختران مورد بدرفتاری و سخت گیری والدین ق
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که به همراه آنان منزل را ترک می کردند و پس از فرار مورد سوء استفاده جنسی واقع می شدند. بیزاری از خاانواده و تارس از   
ا  پس از فرار را پایش بینای نکارده بودناد.     والدین از مهم ترین موانع بازگات آنها به خانه بوده است. اکثر آنها عوافب و خطر

( در بررسی بر روی پنجاه دختر فراری در یکی از خوابگاه های نگهداری این دختاران در شاهر تهاران باه ایان      2393سعیدی )
نتایج دست یافت که دخترانی که در خانواده های پرجمعیت زنادگی مای کنناد؛ باه دلیال فقار ماالی و عادم پاساخگویی باه           

ان بیاتر از خانه متواری میاوند و نیز این دختران محدودیت بیش از حد والدین، آزار و اذیات آنهاا، ازدواج تحمیلای،    نیازهایا
(، ناان 2373اختالفا  خانوادگی ، اعتیاد پدر یا مادر و مخالفت آنها از تحصیل را عامل فرار مطرح می کنند. قوتی و همکاران )

ویژگای هاای    "(، در پژوهاای باا عناوان   2395اب آوری سطح پایینی را دارناد. یازدان فار)   دادند که دختران فراری در مولفه ت
نتیجه گرفت که بیاترین درصد فرار در مقطاع نوجاوانی در گاروه     "دختران فراری نگهداری شده در مراکز حریت شهر ماهد 

دارای وضاعیت نامناساب مای     درصاد ایان دختاران    15( ، در پژوهش خود ناان داد که 2399است.کوهستانی ) 11-25سنی 
                                           درصاااااد ایااااان دختاااااران از محااااایط نااااااآرام و خاااااان خاااااانواده رناااااج مااااای برناااااد.                                                                           95باشاااااند و 
اده های نابسامان تعلق داشته و عواملی مانند طاال ، اعتیااد، باه    درصد دختران فراری به خانو 9( ناان داد که 2397روشنایی)

( در پژوهای تاثیر ساخت خانواده بر فارار  2393زندان رفتن، مرگ و ازدواج والدین در فرار دختران نقش داشته است.حمیدی )
ین والادین، پرجمعیات باودن    دختران از منزل را مورد بررسی قرار داد ناان می دهد: مسائلی چون عدم تفاهم و ناساازگاری با  

خانواده، پایین بودن سطح تحصیال  والدین، ارتباطا  سرد و خصمانه توام با ترس شدید بین اعضای خاانواده، وجاود تنبیاه و    
فقدان تاویق در طول دوران زندگی، وابستگی به مواد مخدر و سابقه حبس در بین اعضای خانواده دختران فاراری مهام تارین    

 مار می رود.علل فرار به ش
( در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر خانه گریزی دختران به این نتیجه میرسید که برخالف برخای  2392زواره ای )

نظرا  که فقط خانواده یا اجتما  را به تنهایی در بوجود آمدن آن دخیل می دانند در واقع می توان گفات فارار دختاران یاک     
ریکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و زمینه را برای بروز این پدیاده بوجاود مای آورناد.     پدیده ) چندعلتی ( است. بطو

دختار   11( در تحقیقی دیگر با عنوان مقایسه نگرش های ناکارآمد در دختران فراری و عادی کاه بار روی   2392طهرانی زاده )
سن، وضعیت تحصیلی و اقتصادی با دختران فارار هام   دختر عادی به لحاظ  11فراری ساکن در مراکز بهزیستی استان تهران و 

تراز شده بودند، صور  گرفت؛ ناان داد که نگرشهای ناکارآمد می تواند به عنوان یک عامل آسیب پذیر احتماال خطار فارار را    
و ( در تحقیق خود بر روی دختران فاراری نااان دادناد کاه کاودک آزاری جسامی       2395افزایش دهد.بهرامی و حسین زاده )

( نیز در پژوهای که در شهر اصفهان انجام داده اند 2395عاطفی مهمترین علت فرار دختران از خانه بوده است. مرادی و زرگر)
به این نتایج دست یافتند که : خانواده دختران فراری در ابعاد جامعه پذیری، آرمان خانواده، پیوستگی، ابراز وجود ) بیاانگری (،  

ونی، سبک های تربیتی آزاد منای، بی قید و بند و مستبد عملکرد ضاعیف تاری نسابت باه دختاران      تعار ، منبع کنترل بیر
غیرفراری داشته اند و با ویژگی هایی چون عدم نزدیکی عاطفی، تحت کنترل ندیدن رویدادها، تعامال  همراه با ضدیت اعضاای  

اء در تصمیم گیری ها، عدم ابراز آزادانه احساساا  و  خانواده، قوانین محدود و یا سفت و سخت خانوادگی، ماارکت ضعیف اعض
 افکار ماخص می شوند.

سااله   15الای   23دختر فراری  211( در بررسی عوامل موثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران بر روی 2391کریمی )
: بین انگیزش فرار دختران از منزل به  که در مراکز مقابله با بحران کانون  اصالح و تربیت حضور داشتند به این نتیجه رسید که

عنوان متغیر وابسته با خاونت جنسی علیه دختران در منزل، فقرعاطفی دختران در خانواده و از هم گسیختگی خانواده؛ که به 
زش عنوان متغیرهای مستقل در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفته اند، رابطه مستقیم وجود دارد و از طرفی بین متغیر انگیا 

اجتماعی خاانواده و انحاراف    –فرار دختران از منزل به عنوان متغیر وابسته با متغیرهای ناسازگاری والدین و وضعیت اقتصادی 
( در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که دختران فراری متعلق 2399والدین رابطه غیرمستقیمی وجود دارد .رستم خانی )

در خود را در قالب ) محبت مارود ( که نوعی سوگیری های ناسالم اسات مای دیدناد و تحات     به خانواده هایی بوده اند که ما
تاثیر ماکال  روانی، اجتماعی و اقتصادی با فرزندان دختر خود رفتار می کردند و در این خانواده پدر نماد قدر  بوده است که 

طه جویی علیه دختران دست زده و باا فحاشای، هتاک    با استفاده از قدر  جسمی و ماروعیت قانونی و عرفی در جامعه به سل
( در خراسان جنوبی پژوهای بار  2399حرمت، ضرب و جرح دختران و استفاده از برچسب ها باع  فرار آنها میاود. تقی زاده )

دختر بزهکار صور  گرفت به نتایج زیار دسات یافات. در ایان تحقیاق چهاار محاور احسااس ارزشامندی، احسااس            51روی 
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اری، احساس محبت و احساس نارضایتی از جنسیت خویش مورد توجه باوده و در ماورد احسااس ارزشامندی کاه از      خودمخت
درصد احساس خودمختااری را مطارح    19عوامل مهم فرار است. دختران دوست داشتند که مورد پذیرش دیگران قرار گیرند و 

( در تحقیقی با موضو  وضاعیت خاانوادگی   2371سوی )درصد قصد داشتند خودشان ماکالتاان را حل کنند. مو 19کردند و 
ساله انجام دادند؛ دریافتند کاه ساوء    11الی  25نفر دختر فراری  33دختران فراری با تاکید بر سوء استفاده از آنان که بر روی 

فارار را پایش بینای    استفاده جنسی در خانواده عامل موثری بر فرار بوده و می توان آن را به عنوان یک عامل موثر طول ماد   
نمود و سوء استفاده جسمی و جنسی رویدادی خانمان برانداز بوده که در کنار سایر عوامل مانند : کتک کااری، ضارب و شاتم،    
تنش در خانواده، سردی روابط بین اعضاء خانواده، بی احترامی، آزار و اذیت، محرومیت شدید و تبعیض باع  فارار دختاران در   

 خانواده شده است.
( در تحقیقی با عنوان ) شیوه فرزندپروری والدین و بزهکاری نوجوانان ( چنین بیان مای دارناد کاه جامعاه     2371پورسید )

در مرکز کانون اصالح  2371( سال شهر شیراز می باشند که در سال 29-22آماری در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر ) 
رس راهنمایی ماغول به تحصیل بودند. پایش از اجارای پاژوهش مجاوز اجارای      و تربیت پسران شیراز نگهداری شده و در مدا

پرسانامه از مسئولین امر اخذ شده و همچنین توصیفا  الزمه توسط دستیار پژوهش به نوجوانان ارائه شد. نمونه آماری گاروه  
از دستگیری به ایان مرکاز ارجاا      نفر از پسران نوجوان بازداشت شده در مرکز کانون اصالح و تربیت می باشد که پس 31اول 

نفر از بین افراد نگهداری شده با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه  31شده اند. نمونه آماری گروه اول جمعا 
نفر از پسران نوجوان عادی می باشند که در مدارس راهنمایی شیراز ماغول به تحصایل باوده اناد. نموناه      31آماری گروه دوم 

شهر شیراز باه صاور  تصاادفی انتخااب      5آماری گروه کنترل با روش نمونه گیری چند مرحله ای از مدارس راهنمایی منطقه 
و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شادند و نتاایج نااان داد      SPSSشدند. داده ها با استفاده از نرم افزاری 
 ین در حکم یک عامل بازدارند رفتارهای بزهکارانه قابلیت استفاده دارد.شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی والد

( در تحقیقی با عنوان ) مقایسه شیوه های فرزندپروری والادین نوجواناان پسار بزهکاار عاادی (      2371اقدسی و همکاران )
راهنماایی مای باشاند. باه شایوه       نفر به عنوان نمونه که دارای تحصیال  11چنین بیان می دارند که از میان نوجوانان بزهکار 

نمونه گیری در دسترش انتخاب و به همان تعداد به صور  در دسترس از بین نوجواناان عاادی انتخااب و ماورد مطالعاه قارار       
گرفت. نتایج ناان داد که باین شایوه هاای فرزنادپروری والادین نوجواناان بزهکااری و عاادی تفااو  معنااداری وجاود دارد            

(P<0.05 همچنین .)       والدین مسامحه کار بیش ترین فرزندان بزهکار را دارند و والادین مقتادر بایش تارین فرزنادان ساالم را
( در تحقیقی با عنوان ) مقایسه سابکهای فرزنادپروری خاانواده، عاز  نفاس و      2372تربیت کرده اند.شکربیگی و یاسمی نژاد )

بیان می دارند که پژوهش حاضر با هادف مقایساه سابکهای     سالمت عمومی نوجوانان پسر بزهکار و عادی در کرمانااه ( چنین
فرزندپروری خانواده، عز  نفس و سالمت عمومی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی انجام شد. یافته ها حاکی از آن بود کاه باین   

خاانواده، سابک   سالمت عمومی نوجوانان عادی و بزهکار تفاو  معنی داری به دست آمد. یافته ها نقاش و اهمیات متغیرهاای    
 فرزند پروری و همچنین عز  نفس را در بزهکاری خاطر ناان می سازد.

( در تحقیقی با عنوان ) مقایسه سبکهای فرزند پروری و سابکهای هاویتی در کودکاان و نوجواناان     2373عزیزی و ترخان )
نفر بزهکار و  251ودک و نوجوان پسر از نفر ک 311عادی و بزهکار ( چنین بیان می دارند که در این مطالعه توصیفی، تحلیلی، 

نفر عادی مورد مطالعه قرار گرفتند که از مراکز کانون اصاالح و تربیات و مادارس عاادی و از طریاق روش نموناه گیاری         251
تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج ناان داد سبک های هویت، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیال  والدین، وضعیت اشتغال 

موفقیت در تحصیل و سوابق زندانی اعضاء خاانواده در دو گاروه متفااو  مای باشاد. تفااو  معنااداری باین سابکهای           والدین،
فرزندپروری والدین در دو گروه مااهده ناد. همچنین بین کلیه سبک های هویت نوجوانان عادی و بزهکاار تفااو  معنااداری    

نو  اشتغال والدین، سطح تحصیال  والدین، موفقیت در تحصایل،   وجود دارد. ویژگی های جمعیت شناختی، وضعیت اقتصادی،
سوابق زندانی اعضاء خانواده و سبک های هویتی از عوامل اساسی موجود در بزهکاری کودکان و نوجواناان مای باشاد کاه مای      

( در 2375و همکااران )  تواند نتایج ارزنده و راههای موثری را برای کمک و حمایت از این گروه از افاراد جامعاه باشاد. اعظمای    
تحقیقی با عنوان رابطه سبکهای فرزندپروری والدین و همناینی با همساالن بزهکار چنین بیان می دارناد کاه جامعاه آمااری     

سال شهر تهران است که با استفاده از روش نموناه گیاری خوشاه ای چناد مرحلاه ای،       27 – 22پژوهش حاضر دانش آموزان 
حقیق انتخاب شده اند. از این میان، سبک فرزند پروری سهل گیرانه اثر مثبات و سابک مقتدراناه اثار     نفر از آن ها برای ت 392
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منفی بر دو متغیر وابسته داشته اند. در نهایت می توان گفت سبک فرزند پروری مستبدانه ارتباطی با همنااینی باا همسااالن    
پروری مقتدرانه مانع گرایش نوجوانان به همساالن بزهکار مای   بزهکار،  مصرف مواد و الکل، نزا  دیگری می شود و سبک فرزند

(، در پژوهای با عنوان مقایسه سبکهای دلبستگی در نوجوانان بزهکار و عادی باه ایان نتیجاه    2399ماهدی و محمدی )شود.
 بی و دوسوگرا هستند.رسیدند که نوجوانان بزهکار در مقایسه با نوجوانان عادی بیاتر  دارای سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنا

(، در پژوهای به بررسی رابطه سبکهای دلبستگی اضطرابی، اجتنابی و اسنادهای ارتباطی و اسناد 2373رجبی و همکاران )
علی و اسناد مسئولیت با خاونت علیه زنان پرداختند که نتایج ناان داد به وجود آمدن خاونت علیاه زناان فقاط محادود باه      

(، 2391ه زنان و ویژگی های ارتباطی آنها نقش بسیاری در ایجاد این معضل دارند. امانی و همکااران) نقش مردان نمی شود،بلک
در پژوهای به بررسی رابطه میان سبکهای دلبستگی و سازگاری اجتماعی پرداختند. یافتاه هاا نااان داد کاه باین سابکهای       

(،در پژوهای به بررسی رابطه میزان 2372ی و همکاران)دلبستگی و میزان سازگاری رابطه معنی داری وجود دارد.حسین المدن
تاب آوری با سبک های دلبستگی و مهار  حل مساله در وابستگان به مواد مخدر ترک شهر اهواز پرداختند.نتایج نااان دادناد   

تند. بااار  و  که افراد غیر معتاد به طور معناداری دارای تاب آوری باالتری نسبت باه گاروه هاای معتااد و بهباود یافتاه هسا       
داناجوی ساکن در  211(،به بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و ماکال  بین شخصی پرداختند.در این پژوهش2391همکاران)

دختر( به صور  تصادفی انتخاب شدند.ابزار پژوهش را مقیاس سبک دلبستگی بزرگسالی و  11پسر، 11خوابگاه داناگاه تهران )
ی دادند.نتایج ناان داد که آزمودنی ها دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت باه آزماودنی   مقیاس ماکال  میان فردی تاکیل م

های دارای ماکال  بین شخصی کمتری داشتند و هم چنین ماکال  آزمودنی های دارای سبک دلبستگی اجتنابی از میازان  
 ماکال  بین شخصی آزمودنی های دارای سبک دلبستگی دوسوگرا کمتر است.  

( به بررسی هم وقوعی رفتارهای پرخطر در باین نوجواناان دبیرساتان هاای شاهر تهاران       2399و همکاران ) زاده محمدی 
نفری انجام شده کاه باا اساتفاده از روش نموناه گیاری طبقاه ای        919پرداخته اند. این تحقیق به روش کمی و با حجم نمونه 

دارد است. آن ها به این نتیجه مای رساند کاه باین تماامی      انتخاب شده بودند و تکنیک گردآوری اطالعا  آن پرسانامه استان
رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. الکل دوستی با جنس مخالف و ماواد مخادر و روان گاردان باه هماراه      

( بیااترین   هزارتوماان  111جنسیت ) پسر (، تحصیال  مادر )داناگاهی(، رشته تحصیلی ) انسانی ( و درآماد خاانواده ) زیار    
( باه بررسای رفتارهاای پرخطار شاایع و عوامال       2373واریانس خطرپذیری جنسی را در نوجوانان تبیین می کند.آتش نفس ) 

خانوادگی موثر بر آن از دیدگاه نوجوانان : یک پژوهش کیفی پرداخته اند. این تحقیق با استفاده از روش کیفای و حجام نموناه    
زان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی دبیرستان های شهر سمنان بوده است. تکنیک گاردآوری  نفر از دانش آمو 79مورد بررسی 

اطالعا  در این تحقیق مصاحبه بوده است. یافته های این تحقیق ناان می دهد رایج تارین رفتارهاای پرخطار در ایان گاروه      
جامع و پیگیر به نوجواناان در رابطاه باا شاایع     سنی، روش فرزندپروری والدین، فضای روانی موجود درخانه بودند. آموزش های 

ترین رفتارهای پرخطر و هم چنین به والدین آنان در رابطه با روش های صحیح فرزند پاروری و چگاونگی کنتارل و راهنماایی     
 نوجوانان، می تواند در کاهش این معضل اجتماعی و تعدیل عوامل خانوادگی موثر بر آن مفید باشد.      

( به بررسی تاثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجناورد پرداختاه اناد.    2375ران ) رحمانی و همکا
نفر و روش نمونه گیری سهمیه ای بر حساب سان و جانس انجاام شاده اسات.        255این تحقیق به روش کمی، با حجم نمونه 

است. این پژوهش در دو بعد ساختی رابطه اجتمااعی و   تکنیک گردآوری اطالعا  در این تحقیق پرسانامه محقق ساخته بوده
کارکردی رابطه اجتماعی انجام شده است. نتیجه بعد ساختی ناان می دهد شبکه روابط اجتمااعی نوجواناان باا خویاااوندان     

دارد. شابکه  بالفصل تاثیر منفی و معنادار و شبکه دوستان و همسایگان تاثیر مثبت و معناادار بار رفتارهاای پرخطار نوجواناان      
خویااوندان گسترده تاثیری بر بروز رفتارهای مذکور ندارد و نتایج این پژوهش در بعد کارکردی رابطه اجتماعی ناان می دهد 
عز  نفس بر رفتارهای پرخطر نوجوان تاثیر منفی و معنادار اماا مقیااس کلای حمایات اجتمااعی بار باروز رفتارهاای پرخطار          

د دو زیر مقیاس از شش خرده مقیاس حمایت اجتماعی شامل زیر مقیاس های اطمیناان از ارزش  نوجوانان تاثیری ندارد، هرچن
و احساس پیوند قابل اعتماد، تاثیر منفی و معنادار بر رفتارهای پرخطر نوجوان دارند. مدل معادلاه سااختاری برگرفتاه از مادل     

 ر بروز رفتارهای پرخطر برخوردار است.نظری پژوهش، از اعتبار مناسبی برای بررسی تاثیر رابطه اجتماعی ب
( به بررسی رابطه مهار  های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعاه ماوردی شاهر شایراز پرداختاه      2372احمدی )

نفر و روش نمونه گیری چند مرحله ای مختلط انجام شده است. تکنیاک   111است. این تحقیق به روش کمی و با حجم نمونه 
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عا  آن پرسانامه محقق ساخته بوده است. نتایج آزمون فرضیا  ناان داده است که بین درآماد، دلبساتگی باه    گردآوری اطال
خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، ماارکت، باور به اصول اخالقی، مهار  های اجتماعی و رفتارهای پرخطار رابطاه معناادار    

بین جنس، وضاعیت تاهال، طبقاه اجتمااعی، سااختار خاانواده تفااو         وجود دارد. همچنین به لحاظ رفتارهای پرخطر رابطه، 
معناداری وجود داشته است. اما بین سن، تحصیال  و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار مااهده ناده اسات. معادلاه رگرسایونی    

اد کاه در مجماو ،   مربود به مدل چند متغیره متغیرهای مستقل برای پیش بینی متغیر وابسته رفتارهای پرخطر نیاز نااان د  
درصد از تغییرا  متغیر  23چهار متغیر تعهد به هنجارها، جنس) مرد (، باور به اصول اخالقی و مهار  های اجتماعی توانستند 

( در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه سبکهای تربیتی ادراک شده و حمایات اجتمااعی   2373وابسته را تبیین نمایند.آقاجان)
با رفتارهای پرخطر در داناجویان داناگاه لرستان ناان داد که بین سبک های تربیتای والادین و رفتارهاای     خانواده و دوستان

از  1.39پرخطر داناجویان رابطه معناداری وجود دارد که متغیرهای سبک تربیتی ادراک شده، درگیری ماادر، حمایات ماادر،    
 درگیری پدر و حمایت پدر نقش تبیینی ندارند. واریانس رفتارهای پرخطر را پیش بینی می کنند. متغیرهای

ساله را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجاه   27الی  22( عوامل خانوادگی در فرار از منزل نوجوانان پسر 1111) 2سالیوان 
رسید که اکثر نوجوانان فراری نسبت به نوجوانان غیر فراری، مورد بد رفتاری و خاونت بیااتری توساط اعضااء خاانواده قارار      

شیو  بیاتری داشته است. بطور کلی نوجوانان فراری در مقایسه با نوجواناان غیار    گرفته بودند و اختالال  رفتاری در بین آنها
فراری بیاتر در معر  عوامل استرس زای خانوادگی ) از قبیل بیماری و نااتوانی والادین، مااکال  ذهنای و هیجاانی اعضااء       

 29الای   23( فرار نوجوانان پسر و دختار  1112) 1خانواده، انزوای اجتماعی و اعتیاد اعضاء به مواد مخدر قرار داشتند.تامپسون 
ساله را مورد بررسی قرار داد و به این  نتیجه رسید که آنها مورد بدرفتاری فیزیکی توسط پدر قرار گرفته بودند، مادرانااان باه   

ل والادین باا آنهاا باا     آنها توجه نداشته و آنها را رها کرده بودند. چون آنها با ماکال  اخالقی مواجه شده بودند، به هماین دلیا  
 خاونت رفتار می کردند و احتمال بازگات آنها به منزل کاهش می یافت.

( در تحقیق خود در رابطه با عملکرد خانواده و رفتارهای نوجواناان دریافتناد   1117) 3استاین، میلبرن، زین و رادرام، بروس 
چوب مفهومی نظریه دلبستگی احساس امنیت و اراماش را در  که اگر پدری سازنده و قاطع داشته باشند و مادر بتواند طبق چار

فرزند خود ایجاد کند، ماکال  رفتارهایی نظیر سوء مصرف مواد، ارتباطا  جنسی، هیجان های خطرساز و بزهکااری و فارار از   
مال را در خاناه،   ( در خصوص پدیده فرار نوجوانان در سنگاپور مهمترین عا1117) 2منزل در فرزنداناان کاهش می یابد.کونگ 

( در تحقیاق  1117) 5خانواده و محیط و گاهی نگرش و هویت یابی فرد در برخورد با ماکالتی نظیر خاونت مای داناد.آلفیفی   
خود به این نتیجه دست یافت که خاونت و آزار خانگی مهم ترین عامل فرار از خانه می باشد. معرفی و نقش ماادر در خاانواده   

اگر مادر با بحران های دوران نوجوانی دختر خود آشنا باشد و رفتار صحیح با او را بداند احسااس امنیات    را بسیار مهم می داند.
( تحقیقای کاه بار    1117)  1ایجاد شده از طرف مادر از فرار دختر از منزل جلوگیری می کند.و در نهایت آناتا جارو و همکااران  

دختران فراری انجام داد به این نتیجه رسید که علات اصالی فارار    دختر فراری که در یک مکان مخصوص نگهداری  111روی 
 دختران از منزل، آزارجسمی، جنسی و مسامحه، و غفلت والدین با برادر می باشد.

(، در پژوهای با عنوان توان پیش بینی سبکهای فرزندپروری ادراک شده و متغیرهای 2399احمد لعلی فاز و علی عسکری)
س تنهایی دختران دانش آموز به این نتیجه رسیدند که سبک فرزندپروری اقتدارمنش به ویژه در بعد جمعیت شناختی بر احسا

اجتماعی مای تواناد احسااس تنهاایی را در داناش آماوزان        -گرمی و حمایت گری و خودمختاری آن و متغیر پایگاه اقتصادی 
روانی و آموزشی والدین و ماااوران باالینی ماورد     دخترکاهش دهد.این نتایج بایستی در سیاست گذاری سازمان های بهداشت

شااریفی           توجااه قاارار گیاارد.                                                                                                                
ین باا پرخاشاگری نوجواناان شهرساتان     (،در پژوهای با عناوان رابطاه سابکهای فرزنادپروری والاد     2371درآمدی و همکاران)

نفری از دانش آموزان شهرستان شبستر که با استفاده از پرسانامه سابک هاای فرزناد پاروری      11شبستر،با یک نمونه آماری 
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به ایان نتیجاه رسایدند کاه باین سابک دموکراتیاک و خصاومت رابطاه وجاود            "اچ. باس و مارک پری"بامریند و پرخاشگری
اتیک و خام رابطه وجود داشت.بین سبک دموکراتیک و پزخاشگری رابطه وجاود نداشات،بین سابک    داشت،بین سبک دموکر

(،بیان نمودند که سبکهای فرزندپروری در کاهش 2773و همکاران)  2سهل گیرانه و پرخاشگری رابطه وجود نداشت.انگریست   
تحقیقا  زیادی بیانگر این است کاه از لحااظ آمااری     (، نتایج1111و همکاران)  1رفتارهای پرخطر نوجوانان موثر است. ارگیز  

و  5(، هاازن  2771) 2و ناولر   3بین سبکهای فرزندپروری و ماکال  رفتاری نوجواناان ارتبااد معنای داری وجاود دارد. فینای      
 1یلدر و والات  (، افراد اجتنابی بیش از دوسوگراها به پایان بخایدن روابط تمایل ناان می دهند. نتایج تحقیقا  )و2799شیور)

( ، بیانگر این است که والدینی که وقت بیاتری را صرف سرپرستی فرزندانااان مای کنناد،    2772،   9، اسمال و الستر 1111،
(، در تحقیفاا   2773)9دارای فرزندانی هستند که کمتر به سمت رفتارهای پرخطر و نامناسب متمایل می شاوند.کاتز و گااتمن  

الدینی که برای حل تعار  های خود سبک های خصمانه ای به کار می برند، فرزنادانی دارناد کاه    خود به این نتیجه رسیدند و
 دارای ناانه های رفتار ضداجتماعی تر هستند.                                                             

راحتی هاای خاود را تاادید    ( ناان دادند افرادی که دلبستگی اضطرابی دارند، متمایل اند که نا1119فرالی و شیور )       
کنند. این افراد پیوسته در مورد فقدان فکر می کنند در حالی که افراد ایمن، از لحاظ دلبستگی، روابط ساالم تاری باا دیگاران     

 (.2371برقرار می کنند و از اعتماد به نفس باالتری برخوردارند ) غباری بناب و حدادی کوهسار،
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