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 حاکران،  . دانشکكده علکوم راتکار  و سکرمو روان     -مرککز حقیيیکاب باداشکو روان، انسکتيتو روانپزشکكي حاکران       .کارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشکكي ايکران   (9)

 ؛ E-mail: moses606@yahoo.com( نويسکنده مسکلول  ) 629-00660163: دورنگار. لوم راتار  و سرمو رواندانشكده عخيابان ستارخان، خيابان نيايش، خيابان شايد منصور ، 
دکترا  حخصصي روانشناسي باليني،  (3)؛ دانشكده علوم راتار  و سرمو روان -انستيتو روانپزشكي حاراندکترا  حخصصي روانشناسي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي ايران، ( 2)

 .دانشكده علوم راتار  و سرمو روان -مرکز حقیيیاب باداشو روان، انستيتو روانپزشكي حاراناستاديار دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

1- attachment 

 های مقابله در دختران فراری  ابعاد دلبستگی، تنظیم هیجانی و شیوه   

  (3)، دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی(2)اصغر اصغرنژاد فرید ، دکتر علی(1)موسی چاکری

 چكیده
نمونکه   :روش. انجام شکد  ها  میابله پژوهش حاضر با هدف میايسه دختران ارار  و غيرارار  در ابعاد دلبستگي، حنظيم هيجاني و شيوه :هدف

 نامکه  کننکدگان بکه پرسکش    شکرکو . صورب در دسکترس انتخکاش شکدند    بود که به( نفر گروه کنترل 26دختر ارار  و  26)نفر  16پژوهش شامل 

هکا بکا    داده. پاسک  دادنکد  ( ACS) نوجوانکان  میابلکه  و میياس (DERS) هيجاني حنظيم در مشكل ، میياس(IPPA) همساالن و والدين به دلبستگي

دختکران اکرار  در ابعکاد دلبسکتگي و حنظکيم هيجکاني بکا گکروه          :ها یافته. مستیل و همبستگي پيرسون مورد حجزيه و حقليل قرار گراو tآزمون 

 ها  حل مسکلله کارآمکد و کنارآمکدن نابکارور ميکان دو      میياس ها  میابله، در خرده همچنين در شيوه. (>69/6p)داشتند  دارکنترل حفاوب  معني

ها  میابله در پديکده اکرار    ها بر اهميو ابعاد دلبستگي، حنظيم هيجاني و شيوه يااته :گیری نتیجه. (>69/6p)دار وجود داشو  گروه حفاوب معني

 .دختران از منزل حلکيد دارد

  ها  میابله دختران ارار ؛ ابعاد دلبستگي؛ حنظيم هيجاني؛ شيوه :کلیدواژه

 

 ] 96/7/9312: پذيرش میاله؛ 23/99/9319: دريااو میاله[
   

 

 مقدمه
خانماني نوجوانان و جوانکان يكکي از مسکا ل     امروزه ارار و بي
اکرار،  . باداشتي و نيازمند حوجه جد  اسکو  -بسيار مام اجتماعي

نايااته اسو ککه در آن، ککودی يکا نوجکوان بکرا        راتار  سازش
بيکرون از   ها  رهايي از مشكرب موجود در خانه يا به دليل جاذبه

خانه، بدون اجازه والدين يا سرپرسو قانوني خود، آگاهانکه خانکه   
(. 9)گکردد   واسکهه بکه خانکه برنمکي     کند و سريع و بکي  را حری مي

دهد سکاالنه حکدود دو درصکد     نشان مي  کارانه  ها  مقااظه برآورد
طکور متوسک     بکه (. 2)کننکد   ارار مکي   ساله از خانه 92-91نوجوانان 
دهکي کودککان و    رد اکرار از منکزل بکه مرککز سکامان     مکو  21روزانه 

(. 3)شکود   دار  حاران گزارش مکي  نوجوانان ارار ، وابسته به شار
دختر و پسر در شار حاران از خانه ارار  2066حعداد  9316در سال 
 966شمار اين قبيل نوجوانان در سراسر جاان بکيش از  (. 2)کردند 

نفکر بکرآورد    9366666النه ميليون نفر و حناا در کشور آمريكا سکا 
 (. 2)شده اسو 

ککه بکه دريااکو حمايکو و مکلمن       ارار از خانه به جکا  آن 
هککا   منجککر شککود، نوجککوان را در معککرو خهرهککا و آسککي    

اروشککي، اعتيککاد، خودکشککي و   اجتمککاعي متعککدد  تککون حککن 
آناکا  (. 21، 99-97، 6)دهکد   ها  مختلک  قکرار مکي    کشي باره

هکا  اجتمکاعي از    سکاير آسکي    برا  رهايي از اين وضعيو به
برنکد،   قبيل اعتياد به الكل و مواد مخکدر و خودکشکي پنکاه مکي    

بنابراين در تنين وضعيتي نوجوانکان اکرار  در معکرو خهکر     
ها  راتار  و ساير مشكرب طبکي و باداشکتي    ابتر به اخترل

همچنککين سککوف يککااتن ايککن ااککراد بککه (. 21، 99-97، 6)هسککتند 
پديده ديگر  اسو که به علو نبکود يک    ارهنگ ارار،  خرده

گيکر  گروهکي    سيستم حمايو اجتمکاعي کارآمکد، بکه شکكل    
گير ساير  زا  آن، دامن شود و ابعاد آسي  نشين منجر مي حاشيه
 (. 6)ها  اجتماعي نيز خواهد شد  گروه

داشکته   در پديده ارار نیش مامي 9رسد دلبستگي به نظر مي
برقکرار  پيونکد عکاطفي     سب  دلبستگي عبارب اسو از. باشد
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طکور  ککه باعک      عميق شخص با ااراد خاصي در زندگي، به
شود در حعامل بکا آناکا احسکاس نشکاش و شکع  ککرده، بکه         مي

سه . هنگام استرس، از بودن در کنار آناا، احساس آرامش کند
، دلبسکتگي  9دلبستگي ايمن: سب  دلبستگي عمده وجود دارد

ادبيکاب  (. 0) 3دوسکوگرا  -يمنو دلبستگي نکاا  2اجتنابي -ناايمن
پژوهشي موجکود حکاکي از آن اسکو ککه دختکران اکرار  در       

 (.  7-1)دلبستگي با ااراد مام زندگي مشكرحي دارند 
اضکا  عکاطفي و هيجکاني اکرد را     از آنجا ککه دلبسکتگي،   

دهکد، نیکش مفاکوم حنظکيم هيجکاني را در اکرار        مدنظر قرار مي
ني بکه اراينکدهايي اشکاره    حنظيم هيجا. سازد دختران برجسته مي

هکايي  ارد ته هيجکان : کننددارد که تنين موارد  را حعيين مي
هکا را داشکته باشکد؟ تگونکه     داشته باشد؟ ته زماني اين هيجان

( 96) ؟ها را حجربه کند و تگونه آناا را ابراز نمايکد اين هيجان
رسککد دختککران اککرار  در حنظککيم هيجککاني بککا       بککه نظککر مککي  

جاند که خود اين امر نيز منجکر بکه حكانشکي    هايي موا دشوار 
 (. 99-93) شود عمل کردن آناا مي

هکا  منفکي    همچنين از آنجکا ککه دختکران اکرار  هيجکان     
ها   کنند، برا  رهايي از آناا روش ارسايي را حجربه مي طاقو
ها، از جملکه   اين روش. گيرند کار مي ا  ناکارآمد  را به میابله

طکور   بکه . ان را به کلي دگرگکون کنکد  حواند زندگي آن ارار، مي
هکا  شکناختي و راتکار  بکرا       ا  بکه حکرش   کلي سب  میابله

در (. 92)جلوگير ، مکديريو و ککاهش حنيکدگي اشکاره دارد     
هکا  اکرد  و    دختران ارار ، ارار پاسکخي در برابکر حشکويش   

هککا  خککانوادگي اسککو، امککا از آنجککايي کککه شککراي   نابسککاماني
حد  از کنترل آناا خارج اسو و حرش نابسامان خانوادگي حا 

برا  کنار آمدن با اين شراي  از طريق استفاده از راهبردهکايي  
ريز  و حفسير مجدد  نظير حمايو اجتماعي، میابله اعال، برنامه

ا  در پي نکدارد، دختکران اکرار  بکا درمانکدگي و       مثبو نتيجه
ن ها  خود، در برابر اين شراي  واککنش نشکا   حمرکز بر هيجان

حکوان ايکن    بنابراين با عنايو به شواهد پژوهشکي، مکي  . دهند مي
گونه استنباش کرد که انتخکاش اکرار بکه عنکوان يک  راهكکار،       

ا  دختکران اکرار     حكايو از نیکص جکد  در سيسکتم میابلکه    
هکا  انجکام شکد      در ايران نيز انکدی پکژوهش  (. 96-97)دارد 

در بکاال را   شده ها  بيان مرحب  با موضوع پژوهش حاضر، يااته
هکا  انجکام    اما هريک  از پکژوهش  (. 97، 90، 1)کند  حلييد مي

شکده   هکا  بيکان   عکاملي نیکش متريکر    شده، حناا بکه بررسکي حک    
. پرداخته و ارحباش ميان متريرها مورد بررسي قرار نگراته اسکو 

شده، ضرورب پکژوهش در ايکن    بنابراين با حوجه به مهال  بيان
هکا  پکژوهش    يااتکه  ،عملکي از بعد . شود خصوص احساس مي

روان را به پيشگير    باداشو  حواند حوجه متخصصان حاضر مي
معهوف دارد و آنکان را در  ( مانند ارار)ها  اجتماعي  ازآسي 

جاو شناخو، پژوهش و درمکان ااکراد در معکرو خهکر بکاال      
تنکين    موقکع از وقکوع   برا  اين معضرب يار  دهد حا بتوان به

. کمک  نمکود    کرد و به سرمو جامعهگير   هايي جلو آسي 
ها  انجام شده که بيشتر آناا حوجه  بنابراين با حوجه به پژوهش

را به اضا  درون خکانواده و مناسکباب حکاکم بکرآن معهکوف      
انککد، پککژوهش حاضککر در صککدد پاسککخگويي بککه ايککن     داشککته
آيا ميان دختران ارار  و غيراکرار  از نظکر    -9: هاسو پرسش

آيا ميان دختران ارار   -2اوب وجود دارد؟ ابعاد دلبستگي حف
آيکا   -3و غيرارار  از نظر حنظيم هيجاني حفاوب وجکود دارد؟  

ها  میابله حفاوب  ميان دختران ارار  و غيرارار  از نظر شيوه
 9وجود دارد؟

 

 روش 
 دختکران اکرار    حاضکر  میهعکي  -حقليلکي جامعه پژوهش 

حقکو نظکارب    ه مرکز نگادار  دختران ارار کننده ب مراجعه
نمونه . بود 9316 در سالسازمان بازيستي شارستان بندرعباس 

نفکر گکروه    26نفکر دختکر اکرار  و     26)نفر  16پژوهش شامل 
هکا    نمونه. بود دردسترس از نوعگير   روش نمونهو  ( کنترل

ابتدا بکه  . مورد نظر بر اساس سن و حقصيرب همتاساز  شدند
عکه شکد و پکز از اخکذ     مرکز نگاکدار  دختکران اکرار  مراج   

ها  مورد نظر، هدف  رضايو مسلوالن مربوطه و انتخاش نمونه
هککا حوضککيد داده شککد و در صککورب  پککژوهش بککرا  آزمککودني

مواایو آناا برا  شرکو در پژوهش، رضکايو کرمکي اخکذ    
هککا قککرار گراتککه، از آناککا   هککا در اختيککار نمونککه پرسشککنامه .شککد

نوبککو بککه  شککد در همککان زمککان و در يکک     درخواسککو مککي 
معيارها  ورود بکرا  گکروه دختکران    . ها پاس  دهند پرسشنامه

سکال، حقصکيرب   93-26دامنکه سکني    :ارار  عبارب بودنکد از 
. بار ارار از منزل حداقل ابتدايي حا متوسهه و سابیه بيش از ي 

دختکر از میکاطع حقصکيلي راهنمکايي و      26 برا  گروه کنتکرل، 
بکرا    .گراتکه شکدند   دبيرستان پکز از اخکذ رضکايو، در نظکر    

 :ها از ابزارها  زير استفاده شد گردآور  داده
 :(91) (IPPA) 2نامه دلبستگی به والددی  و همسدا     پرسش
نامه دلبستگي به والدين و همساالن برا  ارزيابي حصور  پرسش

مثبو و منفي نوجوانان درباره ابعاد عاطفي و شناختي رابهه بکا  
_______________________________________ 
1- secured 2-  insecurely-avoidant 

3- insecurely-ambivalent 

4- Inventory of Parent and Peer Attachment 
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يه نظريه دلبستگي، ساخته شده والدين و دوستان صميمي، بر پا
و  2، کيفيو رابهکه 9اطمينان: میياس دارد سه خرده IPPA. اسو

پرسشنامه سه بخش و هر (. 91) 3احساس بيگانگي خصومو و
گويه دارد که بخش اول و دوم آن ميزان دلبسکتگي   26بخش 

طور مجزا و بخش سوم ميزان دلبسکتگي بکه    به پدر و مادر را به
هرته نمره ارد باالحر باشکد، ايمنکي او در   . دسنج دوستان را مي

پايککايي ( 91)مارابککي زاده و همكککاران  . روابکک  بيشککتر اسککو 
ا   را رو  نمونکه  IPPAا  نسکخه اارسکي    هفتکه  سه 2بازآزمايي
ساله برا  بخش دلبستگي به والدين  91-26نوجوان  27شامل 
. گککزارش کردنککد 10/6و بککرا  دلبسککتگي بککه همسککاالن  13/6

فا  کرونباخ دلبستگي به مادر، پدر و همسکاالن نيکز   ضري  آل
 . گزارش شد 12/6و  11/6، 17/6حرحي   به

میيکاس  (: 26) (DERS) 6مقیاس مشدكل در نظیدیه هیجدانی   
 7و رومر 0حوس  گراحز 2669مشكل در حنظيم هيجاني در سال 
حقليکل عکاملي   . گويکه دارد  30ساخته شکده، نسکخه ناکايي آن    

، «1عکدم پکذيرش  »و ککه شکش عامکل    اکتشااي نشانگر آن اسک 
و « 92راهبردهککککا»، «99آگککککاهي»، «96حكانشککککگر»، «1اهککککداف»
درصککد از واريککانز را حبيککين    01/66رو  هککم « 93وضککو »

هکا   حرحيک  عکدم پکذيرش پاسک      اين شش عامکل بکه  . کنند مي
هيجاني، مشكل در درگيرشدن در راتکار هدامنکد، مشکكل در    

دسترسکي مقکدود بکه    کنترل حكانه،  ایکدان آگکاهي هيجکاني،    
. سنجند راهبردها  حنظيم هيجان و ایدان وضو  هيجاني را مي

بکرا  نمکره ککل     DERS( و پايايي بازآزمايي)آلفا  کرونباخ 
، (772/6) 120/6حرحي  باال  و برا  شش عامل به( 16/6) 13/6
12/6 (792/6) ،10/6 (132/6) ،763/6 (219/6) ،129/6 
 (.26)رش شده اسو گزا( 620/6) 607/6 و (122/6)

اين میيکاس در سکال    (:22) (ACS) 92مقیاس مقابله نوجوانا 
و بککا هککدف بررسککي  90و لککو يز 96حوسکک  ارايککدنبر  9113
سکاله و بکر مبنکا  نظريکه     92-91ها  میابلکه در نوجوانکان    شيوه

وجه حمايز و برحر  اين میياس . طراحي شده اسو 97الزاروس
راهبکرد اسکو،    91عي از ها، سنجش جکام  نسبو به ساير میياس

ا  اين قدر جامع  ها  میابله که هيچ اارستي از راهبرد درحالي
 16میياس میابله نوجوانان دارا  ي  اکرم طکوالني بکا    . نيسو

 91ايکن میيکاس   . گويکه اسکو   91گويه و يک  اکرم کوحکاه بکا     
ا   راهبرد میابلکه  91. شود ا  را شامل مي راهبرد متفاوب میابله
شکوند ککه    بنکد  مکي   ا  طبیکه  کلکي میابلکه  در سه نکوع سکب    

 91از بکين  . دهنکد  کارآمد  يا ناکارآمد  میابلکه را نشکان مکي   
راهبرد، دو راهبرد در دو سب  مشتری اسو و بیيکه ایک  در   

حکل  »؛ سب  اول ککه سکب    (29)گيرند  ي  سب  جا  مي

شود، شامل هشو راهبرد  ناميده مي« 91مشكل يا میابله کارآمد
نکام دارد ککه شکامل    « 91مراجعه بکه ديگکران  » سب  دوم،. اسو

تاککار راهبککرد اسککو و بککا رو آوردن بککه ديگککران، همسککاالن،   
. شکود  متخصصان يا نيروهکا  الاکي بکرا  حمايکو متمکايز مکي      

اسکو ککه از هشکو راهبکرد     « 26میابله غيرسکازنده » سب  سوم
ها  سب  سوم، حرکيبي اسو از آنچه  راهبرد. شود حشكيل مي
طکور   شود و به خوانده مي« ها  اجتنابي نابارور ردراهب»احتماالً 

. حجربي با ناحواني در میابلکه کارآمکد و سکودمند مکرحب  اسکو     
ايکن عمکل را   )ا  از ي   گزينه ها رو  طي  ليكرب پنج گويه

( دهکم  ايکن عمکل را انجکام مکي     هميشکه )حا پکنج  ( دهم انجام نمي
 91ا    هپايايي بازآزمايي دوهفت(. 22) شوند گذار  مي عرمو
و پايايي بازآزمايي پکنج ماهکه   ACS 12/6- 22/6 (29 )راهبرد 

حرجمه و هنجاريابي . گزارش شده اسو( 29) 06/6نزدي  به 
ACS  آناکا  . پور انجام شکده اسکو   وسيله داعي به 9371در سال
آموز پسر و دختر راهنمايي و دبيرستاني منکاطق سکه    دانش 920

همبسکتگي  . رسي کردندو هفو آموزش و پرورش حاران را بر
اين دامنه برا  گروه . بود 21/6-11/6گانه 91ها   ميان راهبرد

، گککروه (02/6بککا ميککانگين  ) 22/6-11/6دختککران راهنمککايي  
، گروه پسران (01/6با ميانگين ) 26/6-16/6دختران دبيرستاني 

و پسکران دبيرسکتاني   ( 66/6بکا ميکانگين   ) 36/6-79/6راهنمايي 
 9. بود( 02/6نگين با ميا) 71/6-21/6

ها  نامه در نظر گراتن حق انتخاش ااراد برا  حكميل پرسش
ها بدون نام و نام خانوادگي از مرحظاب  نامه و پرکردن پرسش

بکرا  آناکا حوضکيد داده شکد ککه      . اخرقي پژوهش حاضر بود
صورب گروهي  ها به اطرعاب آناا مقرمانه خواهد ماند و داده

در شروع ککار نيکز رضکايو کرمکي      .شوند حجزيه و حقليل مي
 . گراته شد مراجع

SPSS-19 ااکزار بکا کمک  نکرم    هکا حجزيه و حقليکل داده 
29  

 انجککام  23و همبسککتگي پيرسککون 22مسککتیل tو بککه روش آزمککون 
  .شد

_______________________________________ 
1- confidence  2- relationship quality 

3- hostility & alienation  4- test-retest reliability 

5- Difficulties in Emotion Regulation Scale 
6- Gratz    7- Roemer 
8- nonacceptance  9- goals 

10- impulsive  11- awareness 

12- strategies  13- clarity 

14- Adolescent Coping Scale 15- Frydenberg  

16- Lewis   17- Lazarous  
18- solving the problem  19-  reference to others 

20- non-productive coping 

21- Statistical Package for the Social Sciences-version 19 

22- independent t-test 23- pearson 
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 ها یافته

دختکر غيراکرار     26دختر اکرار  و   26ها شامل  آزمودني
 22/2. سکال بکود   99/97±61/3بودند ککه ميکانگين سکني آناکا     

درصکد حقصکيرب ابتکدايي،     99/99سکواد بودنکد و    درصد بکي 
درصکد حقصکيرب    2/22درصد حقصيرب راهنمکايي و   2/22

 . دبيرستاني داشتند

 ابعکاد دلبسکتگي بکود؛   نشانگر حفاوب دو گروه در  tآزمون 
در گروه کنترل بيشتر بکود   دلبستگي به مادر و دلبستگي به پدر

نظر حنظيم هيجاني نيز حفاوب همچنين دو گروه از (. 1جدول )

دشکککوار  در حنظکککيم  ؛ (t ،11=df ،669/6≥p=20/3)داشکککتند 
بککيش از ( 61/996±61/6)در گککروه دختککران اککرار   هيجکاني 

 . بود( 67/16±72/23)گروه کنترل 

نوجوانکان نشکان داد دو    میايسه دو گروه در میياس میابلکه 
یابلکه  ها  کلي م کارآمد و شيوه مسلله گروه از نظر سب  حل

هکا    گروه کنترل شکيوه ؛ (2جدول )با يكديگر حفاوب داشتند 

 . گراتند کار مي کارآمدحر  را نسبو به گروه دختران ارار  به
آزمککون همبسککتگي پيرسککون ميککان ابعککاد دلبسککتگي، حنظککيم 

دلبستگي به مادر ا  نشان داد ميان   ها  میابله هيجاني و سب 

و و بين دلبستگي به مادر و پدر با حل مسلله کارآمد رابهه مثب
. و پدر با دشوار  در حنظکيم هيجکان رابهکه منفکي وجکود دارد     
ميان دلبستگي به دوستان و مراجعه به ديگران نيز رابهکه مثبکو   

همچنين ميان نمره ککل دلبسکتگي و حکل مسکلله     . وجود داشو
رابهه مثبو و بکين نمکره ککل دلبسکتگي و دشکوار  در حنظکيم       

 (. 3جدول )داشو  هيجان رابهه منفي وجود

 
 بده  در ابعداد دلبسدتگی  ( N=54)و کظتدرل  ( N=54)فراری برای مقایسه دو گروه  tهای آزمو   یافته -1جدول

 (df=88)همسا    و والدی 

 سهد معني دار  tنمره  (انقراف استاندارد)ميانگين  گروه مترير

 (02/91) 26/71 ارار  دلبستگي به مادر
- 71/2  660/6 

 (60/26) 11/16 کنترل 

 (22/90) 19/76 ارار  دلبستگي به پدر
- 61/2  69/6 

 (72/29) 22/10 کنترل 

 (07/92)  62/12 ارار  دلبستگي به دوستان
- 22/3  669/6 

 (16/90) 11/12 کنترل 

 (22/30) 36/231 ارار  کل ابعاد دلبستگي 
- 19/3  669/6 

 (36/23) 39/272 کنترل 

 
 ای  مقابلده های  شیوهدر ( N=54)و کظترل ( N=54)فراری برای مقایسه دو گروه  tآزمو   های یافته -2جدول 

(88=df) 

 سهد معني دار  tنمره  (انقراف استاندارد)ميانگين  گروه مترير

 (12/73) 10/229 ارار  حل مسلله کارآمد
- 279/2  696/6 

 (76/91) 20/202 کنترل 

 (67/21) 2/222 ارار  مراجعه به ديگران
01/6-  217/6 

 (23/67) 12/226 کنترل 

 (21/76) 20/220 ارار  کنارآمدن نابارور
162/6  22/6 

 (91/13) 22/232 کنترل 

 (61/967) 62/9932 ارار  نمره کلي
637/9-  62/6 

 (10/911) 62/9926 کنترل 



 
 

 

 

  ها  میابله در دختران ارار  ابعاد دلبستگي، حنظيم هيجاني و شيوه
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 (N=09)ییه هیجانی ای و نظ مقابلههای  شیوههمبستگی پیرسو  میا  ابعاد دلبستگی،  -3جدول 

 حنظيم هيجاني کنار آمدن نابارور مراجعه به ديگران  حل مسلله کارآمد مترير

 *-22/6 -26/6 92/6 *362/6 دلبستگي به مادر

 *-37/6 -99/6 96/6 *32/6 دلبستگي به پدر

 *-23/6 -91/6 *33/6 26/6 دلبستگي به دوستان

 *-63/6 -22/6 23/6 *31/6 نمره کل دلبستگي

* p< 69/6  

 بحث
پژوهش حاضر با هدف میايسه دو گروه دختران اکرار  و  

ها   ها  دلبستگي، حنظيم هيجاني و سب  غيرارار  در سب 
هکا نشکان داد ميکان دختکران اکرار  و       يااتکه . ا  انجام شد میابله

اين . گروه کنترل از نظر دلبستگي به مادر حفاوب وجود داشو
ي کککه امنيککو بککااليي را در يااتکه بککدين معناسککو کککه نوجوانککان 
کنند، احساس خودکارآمد   دلبستگي با مادرشان گزارش مي

حر  با مقي   نفز باالحر  دارند و رواب  سازنده بيشتر و عزب
اين امر حلثير مثبتکي رو  رشکد روانشکناختي و    . کنند برقرار مي

کننکده در میابکل عوامکل     ابراز هيجکان و در ککل اثکر مقااظکو    
دهکد   ها  پژوهشکي نيکز نشکان مکي     يااته. ردخهرساز مقيهي دا

نوجوانان دلبسته ايمن، خشم کمتر، اجتناش کمتر نسبو به حل 
دهنکد   حر  در حعامل با مادر نشکان مکي   مسلله و درگير  سازنده

برعكز هرگونه اخکترل در ککنش دلبسکتگي،    (. 26-23، 91)
پريشاني هيجاني را به دنبال دارد که آن هکم ااکزايش حعکارو    

ميککان (. 20)اککرد  را در نوجوانککان دختککر بککه همککراه دارد  ميککان
دختران ارار  و گکروه کنتکرل از نظکر دلبسکتگي بکه پکدر نيکز        

اين يااته بدين معناسو ککه يک  رابهکه    . حفاوب وجود داشو
عاطفي قو  با پدر در نوجوان، ي  مقي  امن هيجاني و ي  

 همچنککين يااتککه. کنککد رابهککه اعتمککادآميز دوجانبککه اککراهم مککي 
 دهند نشان ميهايي همسو اسو که  پژوهش حاضر، با پژوهش

کننکده قکو  بکرا      بينکي  کيفيو دلبستگي پدر و کودی، پيش
دلبستگي ايمکن بکا   (. 27)اسو  هيجاني نوجوان -رشد شناختي

نفز باالحر، رضکايو   کننده عزب بيني والدين در نوجوانان پيش
ريشکاني  هکا، پ  از زندگي بکاالحر، سکازگار  باتکر بکا همكرسکي     

. (26)روانشناختي کمتر و کس  حمايو اجتماعي بيشتر اسو 
حوانايي نوجوان در اعتماد ککردن بکه والکدين، بکه عنکوان يک        

هککايي را در درگيککر  بککا راتککار    عامککل مقککااح، مقککدوديو  
دلبستگي ايمن، با اکراهم آوردن  (. 22)کند  ايجاد مي بزهكارانه

در ارايند حنظکيم   کننده، بستر مناسبي را مقيهي گرم و حمايو
ميکان دختکران   (. 92 -93. )سکازد  هيجاني در نوجکوان مايکا مکي   

ارار  و گروه کنترل از نظر دلبستگي بکه دوسکتان نيکز حفکاوب     

داشتن دلبسکتگي سکالم بکا دوسکتان و همسکانان،      . داشووجود 
ايکن يااتکه بکا    . دهکد  سازگار  سالم را در نوجوانان اازايش مي

انکد روابک  قکو  بکا      ان دادههايي همسو اسکو ککه نشک    پژوهش
همسککانان بککا ادرای ارزشککمند  خککود، راتارهککا  اجتمککاعي   
مناس  و ککاهش خهکر مشکكرب هيجکاني و راتکار  مکرحب        

از طرف ديگر داشتن دلبستگي ناسالم با دوستان و (. 26)اسو 
و حمايو شدن حوس  دوستان بزهكکار، ااسکردگي و   همسانان 

ميکان  (. 21)دهکد   زايش مکي راتارها  پرخهر را در نوجوانان اا
دو گروه از نظر نمره کلي دلبستگي نيز حفاوب وجکود داشکو؛   
بدين معني که کيفيو باال  دلبستگي به والدين و دوستان، بکا  

اين يااته بکا يااتکه ديگکر    . بازيستي روانشناختي در ارحباش اسو
رواب  نزدي  بکا همسکانان،   . اسو همسو( 27، 91)ها  پژوهش

بخشکد و بکا ادرای    ا در نوجوانکان ارحیکا مکي   سازگار  سالم ر
ارزشمند  خود، راتارها  اجتماعي مناسک  و ککاهش خهکر    

دلبستگي با والدين و . مشكرب هيجاني و راتار  مرحب  اسو
همسانان اثر متفاوحي در سکازگار  نوجکوان دارد؛  سکازگار     
نوجوان با نمره باالحر در دلبستگي با همسانان بيشتر مرحب  بکود  

اكنکي مشکكرب    بيگانگي با والدين و همسانان بکا درون (. 26)
بکر اسکاس    در حیيیو، ي  رابهه مثبو با والدين. ارحباش دارد

مثکل حیويکو راتکار    )ي  نظارب مناس  و ي  نظکم منسکجم   
، (مثبو، دريااو حمايو مناسک  و رابهکه خکوش بکا همسکانان     

 (. 21)کند  مشكرب راتار  را مقدود مي
ر  و گروه کنترل از نظکر حنظکيم هيجکاني    ميان دختران ارا
رسکد متريکر حنظکيم هيجکاني      بکه نظکر مکي   . حفاوب وجود داشو

در سکازگار    گکر، نیکش مامکي     عنوان يک  عامکل مداخلکه    به
ها  پکژوهش حاضکر    آنچنان که از يااته. نوجوانان داشته باشد

آيد، دختران گروه کنترل که از نظر حنظيم هيجکاني باتکر    برمي
ودند، در حل مسلله و مواجاه با مشكرب هم باتر عمل کرده ب

بنککابراين ممكککن اسککو حنظککيم هيجککاني، حککل مسککلله و  . بودنککد
پيوند مادر و کودی مسلول . دلبستگي را حقو حلثير قرار دهد

ااراد دلبسکت   . ها  عاطفي و راتار  کودی اسو حنظيم حجربه
وانکد  ح آموزند و اين مسلله مي ايمن واژگان هيجاني بيشتر  مي
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. به آناا در دری حاالب ذهني و عواط  ديگران کم  کند
دسکککو آوردن بيکککنش  حوانکککايي کنتکککرل احساسکککاب، در بکککه 
ميکزان  . ا  دارد کننکده  روانشناختي و دری خکود نیکش حعيکين   

ماارب ااراد در بيکان احساسکاب، شايسکتگي اجتمکاعي مامکي      
اسو و اين ماارب به اکرد در کنکار آمکدن بکا ديگکران و حکل       

کاسکتي در ايکن زمينکه مشکكرحي را در     . کنکد  ه کم  ميمسلل
کند و در واقع ایدان اين ماارب  ارد  ايجاد مي ارحباطاب ميان

ها  روانکي   در نوجوانان ارار ، آنان را نسبو به انواع اخترل
از آنجا که ايکن نوجوانکان   . سازد و راتارها  پرخهر مستعد مي

کننکد   حجربکه مکي  ارسکايي را   ها  منفکي شکديد و طاقکو    هيجان
حل اور  و بدون در  عنوان ي  راه ، کاهش حنش به(93-99)

نظر گکراتن پيامکدها  راتکار  بلندمکدب آن، باعک  انتخکاش       
مککدار ناسککالم در ايککن نوجوانککان   ا  هيجککان راهبردهککا  میابلککه

ا   که ارار کردن، بخش پيدا  سيستم میابله( 96-97) شود مي
  پککژوهش حاضککر، بککا ديگککر هککا يااتککه. ناکارآمککد آنککان اسککو

دهنکد دلبسکتگي    همسو اسو که نشان مکي ( 92-93)ها  پژوهش
کننکده، بسکتر    ايمن، با اکراهم آوردن مقيهکي گکرم و حمايکو    

. سکازد  مناسبي را در اراينکد حنظکيم هيجکاني نوجکوان مايکا مکي      
گوينککد حنظککيم  مککي( 36)طککور کککه پژوهشککگران  بنککابراين همککان

هککا  هيجککاني مثبککو و   سکک اراينککد  کککه ااککراد پا  -هيجککاني 
هکا  داخلکي و خکارجي حنظکيم      شان را نسبو بکه مقکری   منفي
به منظور میابله مؤثر، حل مسلله، عملكکرد اجتمکاعي    -کنند مي

طور کلي برا  ارحیا  سرمو جسکمي و روانکي    حر و به مناس 
حوانکد   دشکوار  در حنظکيم هيجکان مکي    . شکود  کار گراتکه مکي   به

ر راتارهکا  پرخهکر آمکاده سکازد و     نوجوان را برا  ارار و ساي
نوجوانان ارار  دشوار  بيشتر  را در حنظيم هيجان گکزارش  

 (. 99)کنند  مي
يااته ديگر پژوهش حاضر نشان داد ميان دختران اکرار  و  

هکا  میابلکه، حفکاوب وجکود دارد؛      گروه کنترل، از نظکر شکيوه  
ده مکدار بيشکتر اسکتفا    ها  میابله هيجکان  دختران ارار  از شيوه

بکه بيکان   . شکوند  کنند و کمتر درگير حل مسلله کارآمد مکي  مي
مکدار   ا  هيجکان  ها  میابلکه  حوان گفو  آنان در شيوه ديگر مي

. کنند مانند و پريشاني بيشتر  را حجربه مي منفي و ناکارآمد مي
همسکو اسکو ککه اراکار     ( 36-33)هکا   اين يااته با ديگر بررسي

ني، سککرکوش و انكککار دارنککد اجتنککاش از درگيککر  هيجککا  مککي
که همگکي نکوعي واککنش بکه     -مشكرب و اجتناش اجتماعي 

پکردازد،   زا نمکي  از آنجا ککه بکه عامکل اسکترس     -استرس هستند
شود ارد مدب زمان بيشتر  را در وضعيو هيجاني  موج  مي

نامناس  بماند که همين امکر باعک  بکروز راتکار اکرار و ديگکر       
از  نشکان داد ( 90) بررسکي ديگکر  . شکود  راتارهکا  پرخهکر مکي   

ها  میابله متمرکز بر هيجان هم در دختران ارار  و هکم   شيوه
مقکور، بسکيار    هکا  مسکلله   در دختران عاد ، در میايسه با شيوه

رسد نخستين گام برا  میابلکه   به نظر مي. شود بيشتر استفاده مي
زا، میابلککه هيجککاني و سککپز میابلککه    مککؤثر بککا عامککل اسککترس  

ها  بانجار و هم  ين موضوع هم در جمعيوا. مدار اسو مسلله
شکود؛ منتاکي حفکاوحي ککه      ها  نابانجکار ديکده مکي    در جمعيو

ا   ها  میابله کار بردن و ماندن در شيوه وجود دارد، در نوع به
هکا    مدار اسو که جمعيو نابانجکار بيشکتر از رويكکرد    هيجان
فکز  بنکابراين ن . کنند صورب ناسالم استفاده مي مدار و به هيجان

مدار به خود  خود ناسکازگار   کارگير  رويكردها  هيجان به
اسکو ککه اراکار     (36)هکا   اين مسلله همسو با ساير يااته. نيسو
پذير  عاطفي قو  نسبو به حجکارش منفکي،    واکنشدارند  مي

 . ضرورحاً ناسازگار نيسو
مراجعککه بککه  »هککا  پککژوهش حاضککر نشککان دارد در    يااتککه
ر  و گکروه کنتکرل حفکاوحي وجکود     ، ميان دختران ارا«ديگران
حوان اين حبيين را ارا ه کرد ککه نوجوانکان اکرار ،     مي. نداشو

هنگام بروز مشكل، بيشتر به ديگران مراجعه ککرده و بيشکتر بکه    
دسکو آوردن   ولکي بکرا  بکه   . دنبال حمايکو اجتمکاعي هسکتند   

حمايو اجتمکاعي، بکه احتمکال زيکاد بکه ااکراد نامناسکبي، مثکل         
بعد از اکرار نيکز همکين امکر     . آورند دار، رو مي همساالن مشكل

ممكن اسو آناا را مسکتعد رابهکه جنسکي بکا جکنز مخکال ،       
 . کند... ها  بزهكار  شدن و جذش گروه

در کنارآمدن ناسالم ميان دختران اکرار  و گکروه کنتکرل    
بدين معني که گکروه دختکران اکرار  از    . حفاوب وجود داشو

بلکه بکا مشكرحشکان اسکتفاده     ها  ناکارآمدحر  بکرا  میا  روش
هکا حبکديل بکه سکب  زنکدگي       کنند که در ناايو اين روش مي

آنان شده، در راتار ارار و ساير راتارهکا  پرخهکر نمکود پيکدا     
( 36- 33)ها  ديگر پژوهشکگران   اين يااته نيز با يااته. کند مي

 . همسو اسو
در حل مسلله کارآمد ميان دختران ارار  و گکروه کنتکرل   

رسد دختکران اکرار  بيشکتر از     به نظر مي. وجود داشو حفاوب
مکدار و مسکلله مکدار ناکارآمکد اسکتفاده       ها  میابله هيجان شيوه
کنند که نتيجه آن در ارار و ساير راتارهکا  پرخهکر نمکود     مي

بنککابراين بيشککتر درگيککر مشککكرب باداشککتي،   . کنککد پيککدا مککي
ريککز  مشککكرب و   ريککز  و بککرون  سوءمصککرف مککواد، درون 

عنکوان ررايکو میابلکه     آور  به حاش. آور  ضعي  هستند اشح
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( 32)هکا  يک  بررسکي     يااتکه (. 99)مواق حعري  شکده اسکو   
ديدنکد، بکه ميکزان     آور مکي  نشان داد نوجواناني که خود را حاش
هکا  حاديدکننکده زنکدگي را     کمتر  حناايي، نااُميد  و راتکار 

ا گرايش نوجوانان ب( 96)در پژوهش ديگر . کردند گزارش مي
گير  اجتماعي و آناايي ککه از الكکل    به میابله اجتنابي، کناره
کردند، در معرو خهکر بيشکتر  بکرا      برا  میابله استفاده مي

خودکشي و ارار بودند حا نوجواناني که به هر صورب به آيند  
رواب  جنسي در کنار استفاده  همچنين داشتن. باتر باور داشتند

گير  اجتماعي،  سام بيشتر   بي و کنارهاز راهبرد میابله اجتنا
 . در ارار و و خودکشي دختران نوجوان داشو
هکا  میابلکه در    ميان ابعاد دلبستگي، حنظيم هيجاني و شکيوه 

کيفيکو   دختران ارار  و گروه کنتکرل رابهکه وجکود داشکو؛    
حوانکد حنظکيم هيجکاني را متکلثر سکاخته،       دلبستگي نوجوانان مي

اين نتيجه، همسو با . را اراخواني نمايد ها  مختل  میابله شيوه
کنند هر راهبکرد مکرحب  بکا     اسو که بيان مي( 33)ها  ديگر يااته

ها  شناختي و  کننده دارد و ارايند دلبستگي، ي  هدف حنظيم
گيرند و  يابي به هدف شكل مي عاطفي برا  آسان شدن دسو

هکا  هيجکاني در يک  رابهکه نزديک  را شکكل        کيفيو حجربه
اند دلبستگي دختر به پدر و  ها نشان داده ديگر بررسي. ندده مي

حوانککد رو  رشکد روانشککناختي، خودمختککار ، ابککراز   مکادر مککي 
از طراي نشان داده (. 23)هيجان و حنظيم هيجاني حلثير بگذارد 

هکا  ااکراد را متکلثر     حواننکد پاسک    هکا مکي   شده اسو که هيجان
هکا و   سب (. 36)د گير  مداخله نماين کرده، در ارايند حصميم

ها  هيجکاني و راتکار  متفکاوحي را     کيفيو دلبستگي نيز پاس 
بککرا  مثککال، سککب  دلبسککتگي نککاايمن   . کننککد اراخککواني مککي

دوسککوگرا، هيجککاني را بککه دنبککال دارد کککه ضککمن آن ااککزايش 
اکرد  را در نوجوانکان دختکر بکه همکراه دارد       ها  ميان حعارو

کککه  نککد هنگککامي ا هبعضککي از پژوهشککگران گککزارش کککرد(. 30)
گير  بيشتر و ادرای خهر  حاديدها بيشتر باشد، حمايل به کناره

 (. 20)مدار مرحب  اسو  با راهبردها  اجتنابي و هيجان
هکا  پکژوهش حاضکر     ها  پيشين و يااته با حوجه به بررسي

حوان نتيجکه گراکو ککه ابعکاد دلبسکتگي، حنظکيم هيجکاني و         مي
ي  پازل هستند که عملكرد هکر  ها  میابله مانند قهعاب  شيوه

دختکران اکرار  از   . سکازد  کدام از آناکا، ديگکر  را متکلثر مکي    
آنجايي که در هرکدام از اين سه مترير، نیکص دارنکد، پيوسکته    

هکا    در حال کشمكش بکا اشکكال دلبسکتگي و حجربکه هيجکان     
ارسا هستند و در اين ميان ارار، سب  غالک  حکل    منفي طاقو

 . اسو مسلله در زندگي آنان

ها  کيفکي مکرحب  بکا پديکده اکرار، مهالعکه        انجام پژوهش
طککولي و در نظککر گککراتن سککام عوامککل حلثيرگککذار بککر رشککد    
شخصيو در نوجوانان ارار  و انجام پکژوهش در زمينکه اکرار    

ها  مرحب  با موضوع، به  در قال  طر  پژوهشي برا  سازمان
 . شود منظور مداخله مؤثرحر پيشنااد مي

 
 سپاسگزاری

وسيله از آقا  حميد سليماني، مدير مقترم حراسو و  بدين
آقا  مرحضي ايضکي، معکاون مقتکرم امکور اجتمکاعي سکازمان       
بازيستي استان هرمزگان، که شکراي  را بکرا  انجکام پکژوهش     

 .شود حاضر اراهم نمودند، حشكر و قدرداني مي
نويسکنده  کارشناسي ارشکد  نامه میهع  اين میاله برگراته از پايان[

 .]اول اسو

حمايکو مکالي از پکژوهش و    بنا به اراار نويسنده مسکلول میالکه،   [ 

 .]حعارو منااع وجود نداشته اسو
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Attachment Dimensions, Emotion Regulation and Coping Strategies  

in Runaway Girls  

 

Abstract 

Objectives: The aim of present research was to compare the attachment 

dimensions, emotion regulation, and coping strategies between the runaway 

girls and the control group. Method: The study sample consisted of 90 persons 

(45 runaway girls and 45 control probands) selected using convenience 

sampling. Participants completed the Inventory of Parents and Peer Attachment 

(IPPA), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and Adolescents 

Coping Scale (ACS). The data were analyzed through the independent t-test and 

Pearson correlation. Results: The runaway girls significantly were different from 

the control group in the attachment dimensions and emotion regulation 

(p<0.01). In addition, there was significant difference between the two groups 

in coping strategies, subscales of the efficient problem solving and non-

productive coping (p<0.01). Conclusion: The results emphasized on the 

importance of attachment dimensions, emotion regulation, and coping 

strategies in the phenomenon of girls running away from home. 

 

Key words: runaway girls; attachment dimensions; emotion regulation; coping 

strategies 
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