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 چکیده

 

 بین در مخالف جنس به آوری تاب میزان و دلبستگی های سبک تأثیراین پژوهش با هدف بررسی 

ای  پژوهش حاضر مطالعه. انجام شد39-1331در سال تحصیلی  آباد عباس شهرستان آموزان دانش

جامعۀ آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کرجسی . توصیفی و از نوع همبستگی چند متغیره بود

ابزارهای به . نفر بودند121ای به تعداد  نمونه متوسطهمقطع  ان دانش آموز، از میان (1392)و مورگان

پذیری و پیوستگی خانواده  آوری کانرو دیویدسون، مقیاس انطباق کارگرفته شده شامل پرسشنامۀ تاب

(FACE-3)های دلبستگی بزرگساالن  ،پرسشنامۀ سبک(RAAS )ها،  به منظور بررسی فرضیه. بود

نتایج پژوهش نشان داد . ن چند متغیره از نوع گام به گام استفاده شداز همبستگی پیرسون و رگرسیو

 آوری دانش توان تاب آوری و سبک دلبستگی اجتنابی رابطۀ معناداری وجود دارد و می که بین تاب

پذیری و پیوستگی در  بینی کرد، انطباق ها پیش را با توجه به سبک دلبستگی اجتنابی آن آموزان 

 .مؤثر نیست  آموزان دانشوری آ خانواده، در تاب

 .جنس مخالفآوری، دلبستگی، تاب های سبک: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ها بسیار طاقت فرساست، ازطرفی شیوۀ مواجهه  در زندگی انسان همواره مسائل و مشکالت گوناگونی وجود دارد که برخی از آن         

کند که چرا برخی از افراد در برخورد با عوامل  این سؤال به ذهن خطور میهمۀ افراد نیز یکسان نیست، در مشاهده این قبیل مردم 

، دچار  کنند، در حالی که برخی دیگرتحت شرایط مشابه پذیری خاصی دارند و چطور توان مقابله و مقاومت خود را حفظ می زا، انعطاف ر فشا

دریافتند که ( 1394)گارمزی، ماستن و تلگن . دهند نشان میکارآمد از خود  شکنندگی روانی و رفتاری شده و عملکردهای ضعیف و نا

ها موجب  دهند و این یافته برخی کودکان، با وجود شرایط نامساعد، وضعیت رفتاری مناسبی دارند و هیچ مشکل رفتاری از خود نشان نمی

آورند،  ر، مشکالت عاطفی و روانی به وجود میطرح این سؤال شد که چرا برخی از افراد تحت تأثیر عواملی که برای بسیاری از افراد دیگ

آوری شده  تر به مفهوم تاب ای از مشاهدات بالینی، منجر به توجه بیش های از این دست و دامنه کنند، پرسش این پیامدها را تجربه نمی

مزی، راتر و ورنر ، موجب پیشبرد های عالمانه و اولیه افرادی چون گار فعالیت(. 1399، به نقل از گالنتز و جانسون ،2002لشنر )است 

تواند در زمینۀ کنش  آوری موضوعی است که می تاب(. 1332، ورنر واسمیت، 1331به نقل از گارمزی، )آوری شد  مطالعه در حوزۀ تاب

و  های فردی، روانی دهنده باشد، مفهومی است که تمرکز مارا از شکست خوردن در شرایط سخت به سوی رشد ویژگی افراد آگاهی

یک شیئی برای بازیابی شکل و  آوری به تمایل  شناسی، واژه تاب در اصطالح زبان(. 2009لیبن برگ و آنگار)دهد  اجتماعی مثبت سوق می

آوری را،  ، تاب(2004)مولر و لوو (. 2003استرامپفر، )کند  ساختار خود، پس از آن که تحت تأثیر فشار، تغییر شکل یافته باشد، اشاره می

، (1334)فریبرگ. کنند ، تعریف می رغم وجود عوامل خطر آمیز و تحول، به دهنده انطباق موفقیت ای از خصوصیات پرورش مجموعهتوصیف 

 (.1333کاپالن، ) کند  تعریف می  های پیچیده آوری را به عنوان توانایی واکنش فعاالنه در مقابل واکنش منفعالنه در موقعیت تاب

 اشاره موضوع این به توان می جمله آن از  آوری و افزایش آن در میان جوانان و بزرگساالن مورد توجه زیادی است امروزه پرورش تاب       

انتقال از . ، مواجهه با تغییرات گوناگون و زندگی جدید است آموزان دانش و شروع زندگی دانشگاه به دانش آموزان متوسطه ورود که کرد

آوری  در زمینۀ موضوع تاب. های جدید را در پی دارد های آموزشی، مواجه شدن با انتظارات وموقعیت بکدبیرستان به دانشگاه، تغییردر س

آوری را به عنوان یک پیامد و  ، تاب1333؛ ماستن و همکاران، 1333هاسر ، :و عوامل محافظتی سازندۀ آن، نظریاتی مطرح شده است

دادن تکالیف رشدی، عزت نفس و صالحیت  فقیت تحصیلی و موفقیت در انجامکنند که شامل سالمت روان، مو نتیجه مثبت تعریف می

آمیز تعریف  آمیز با شرایط تهدید آوری را به عنوان یک فرایند ، قدرت یا نتیجه موفقیت ، تاب(1331)گارمزی و ماستن . اجتماعی است

فرایند . شود زا یا هیجان منفی نیز گفته می استرس این مفهوم به فرایند بازگشت فرد به کارکرد عادی پس از یک رویداد. کنند می

آوری نتیجۀ  تاب. ها نیست آوری فقط فهرستی از ویژگی تاب. تواند تا سالمندی نیز تداوم یابد آوری محدود به دورۀ کودکی نیست و می تاب

به این نکته نیز (  1333)کامپفر . یادگیرانه استآورانه رفتاری اکتسابی و  فرایندی تاب آفرینانه در زندگی واقعی است، و اینکه رفتار تاب

آوری  آوری به شمار رود و هم به عنوان پیش آیند، سطح باالتری از تاب تواند پیامد تاب کند که سازگاری مثبت با زندگی، هم می اشاره می

های ارائه شده از سوی  بر طبق مدل. داند آوری می او این مسئله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تاب. را سبب شود

 یک عنوان به آوری تاب – 1 :.ها تمرکز شده است آوری تعریف و بر آن ، سه حوزۀ عملکردی برای تاب(2009)اورال،آلتروس و پاولسن 

یت روحی مثبت یک وضع -2شود؛ ات منفی نامالیمات و احتمال خطر فرض میتأثیر مقابل در افراد بینی پیش توانایی یا شخصیتی ویزگی

 -3رغم وجود یا احتمال خطر؛ به( مانند درک مثبت، خود پنداره مثبت، پیشرفت تحصیلی و موفقیت در انجام وظایف ) یا سالمت روانی 

 .کند یک فرایند پویا که بر کنش بین متغیرهای فردی و پیرامونی تأثیر گذاشته و در طی زمان تغییر می

های  نطباق با شرایط جدید، ازجمله مواجهه با رویدادهای مربوط به خوابگاه، آمادگی و حضور در کالس، مستلزم امدرسهموفقیت در      

هایی هم چون تفکّر انتقادی مرتبط با رویدادهای در حال تغییر  ی کسب موفقیت، بایدتوانمندی برا آموز درسی و امتحانات است، یک دانش

های  چالش(. 2013حسیم )پذیری با محیط جدید را بیابد  های انطباق ش را افزایش دهد و شیوهآوری خوی زندگی را ارتقاء داده، و توان تاب

شناخته ( عوامل خطر)زای اجتماعی یا فیزیکی است که به عنوان ریسک فاکتور جدید، ترکیبی از عوامل استرس دانش آموزان پیش روی

های سازگاری مثبت را به خطر اندازد و همچنین  ، شیوه ه رشد سالمت روانتواند افکاری را ایجاد کند ک شوند، که این عوامل خطر می می

 دانش کنند که ، نیز اشاره می(2003واسونگا، کریستمن و کیلمر، (.  2011بانتو ، )ها در جامعه شود  به عنوان مانعی برای مشارکت آن

پذیرند و به  ها اغلب آسیب هستند، آن آموزان دانشاق با زندگی آوری برای غلبه بر مشکالت دانشگاهی و انطب سال اول نیازمند تاب آموزان
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مطرح  آموزی دانشبرای دستیابی به موفقیت در زندگی  ( 1339)ماستن . های آن آشنایی ندارند و محیط و برنامه مدرسهساختارهای 

های  پرداخته، وابستگیدبیرستان  رب مثبتالزم است که به کسب تحصیالت، تجا آموزان دانش ،( دبیرستان)کند که در میکرو سیستم  می

شناختی  روان( مشاوره )آوری به منظور بهبود شرایط، به درمان  های شدید و افزایش تاب مذهبی قوی داشته باشند و جهت عبور از سختی

 جدید، رویدادهای با سالم سازگاری ضرورت و اول سال آموزان دانش روی پیش متعدد های چالش وجود به توجه با لذا  .اقدام کنند

 و نظری های یافته به بنا پژوهش این در که. شود می اهمیت حائز آن بر مؤثر عوامل و آموزان دانش قبیل این آوری تاب میزان شناخت

 .آوری توجه خواهد شد  های دلبستگی به عنوان دو عامل مؤثر بر میزان تاب تگی و انسجام خانوادگی و سبکپیوس به پژوهشی

از عوامل مهم تأثیرگذار بر ( 2009)مورا لس. آوری در میان افراد، خانواده است کی از عوامل محافظتی برای ایجاد و رشد تابی      

در بافت خانواده آنچه که (. 1399به نقل از کردمیرزا،  2009مورالس، )برد  آوری، دلبستگیایمن و پیوستگی خانوادگی را نام را می تاب

تر والدین به فرزندان،  های مثبت اولیه، مانند عملکردهای خوب فکری، ارتباطات مثبت، توجه بیش شامل ویژگی آوری است سازندۀ تاب

چنانچه خانواده (. 1334ماستن، )زای زندگی  است تر قرارگرفتن در معرض عوامل فشار ها، تضادهای کم خانواده و کم تر آن جدایی کم

روابط صمیمانه امن و . باشد، دلبستگی ایمن و امنیت عاطفی و روانی ایجاد خواهد شد دارای ساختار و کارکردهای مثبت مراقبتی

در دیدگاه بوم (. 1333راتر، )های زیربنایی برای موفقیت در انجام وظایف و هستۀ اصلی ایجاد خودپنداره مثبت است  هماهنگ، مکانیسم

 یا مدرسه همساالن، گروه خانواده،  .کنند آوری در طی زندگی توجه می ابنیز به بسیاری از عوامل تأثیرگذار در ایجاد خطر و ت  شناختی

در (.  1393، برنر برونفن)  گرفت نظر در اجتماعی شایستگی ی برا امن شرایطی توان می را تر بزرگ اجتماعی های نظام و کاری های محیط

های ارتباطی  ها با اشکال و شبکه خانواده. شود نی خانواده مطرح میء، بحث الگوهای سازما آوری اعضا ارتباط با خانواده و رابطۀ آن با تاب

واتزالویک، بیوین و ) مختلف، باید ساختاری داشته باشند تا از یکپارچگی و سازگاری واحد خانواده و اعضای آن حمایت کنند 

ها باید منابع خود را بسیج کرده و سازمان  وادهها، خان ها یا ناگواری ، به منظور برخورد مؤثر با بحران(1394؛ مینوچین ، 1399جکسون،

در واقع سازمان یافتگی و (.  1331،  به نقل از والش) دهند، فشارهای روانی را مهار کنند و متناسب با تغییر شرایط مجدداًًًً سازمان یابند 

های حیاتی برای  ها بافت خانواده. شود تقل می، به فرزندان نیز از طریق یادگیری من توانایی خانواده در برگشت به شرایط قبل از بحران

های با عملکرد مناسب، والدین،  در خانواده(.2002؛ به نقل از والش، 2002پترسون، سکستون و الکساندر ، )یادگیری اجتماعی هستند 

کنند رفتار ناسازگار را  ها سعی می آندهند،   کنند و به رفتار سازگار از طریق توجه، تقدیر و تأیید پاداش می موفقیت فرزندان را تشویق می

برند و بر بد رفتاری، شکست، کنترل و تنبیه  تری به کار می هایی که کارکرد پایینی دارند، والدین اجبار بیش تشویق نکنند و در خانواده

 (.1331،  والش) کنند  تمرکز می

پذیری وانسجام یا پیوند در  های، انطباق لیدی الگوهای سازمانی به نامآوری است، سه فرایند ک ، که از نظریه پردازان تاب(2002)والش       

که در این پژوهش به مطالعۀ . کند ء خانواده ذکر می آوری در بین اعضا های باور و فرایندهای ارتباطی را برای تاب ، نظام ه خانواد

ها  کند که، خانواده بیان می. داند آوری می ۀ ایجاد و تقویت تابا الزمر ها ویژگی ،این( 2002) والش. شود می توجه انسجام و پذیری انطباق

های محیطی و رشدی  پذیر داشته باشند و با خواسته باید برای داشتن کارکرد مطلوب در هنگام مواجهه با سختی، یک ساختار انعطاف

پذیر، مقتضی و  کرد، قوانین برای اعضاء تغییر های سالم مشاهده در خانواده( 1399)طور که ویرجینیا ستیر  همان. متغیر سازگار شوند

پذیری و انعطاف نشان دهند که  آموزند که با تغییرات، انطباق ء خانواده از طریق تعامالت با یکدیگر می این، اعضا و بنابر. شدنی است اصالح

آوری افراد  زماندهی خانواده و مؤثر بر تابو انسجام عنصر اساسی دوم در سا. شود ها با شرایط موجود منجر می نهایتاًً به سازگاری آن

، (انسجام) آوری، پیوستگی  در مطالعات تاب(.  1331والش،) یعنی پیوندهای ساختاری و هیجانی در میان اعضای خانواده. خانواده است

باهم بودن . بودناز یکدیگر است ارتباط نموداری با کارکرد خانواده دارد، از یک سو به معنای باهم بودن و از سوی دیگر به معنای مستقل

گیری،  ها، زمان، فضا، دوستان، تصمیم مرزها، ائتالف: یک پیوند عاطفی و ارتباط بین اعضای خانواده با یکدیگر است، این ارتباط شامل

قالل در انجام دادن جنبۀ دیگر پیوستگی رهایی از قید است، مثل داشتن ساعاتی جداگانه از خانواده، است. عالئق و تفریح وسرگرمی است

، توماس و اولسون 2003اولسون و کورال )  مطلوب آن است که تعادل بین باهم بودن و مستقل بودن را بیابیم. های فردی است فعالیت

مرکز )وق های دارای شیوۀ ارتباطی ف ، نیز به طور مشابه دریافتند، خانواده(1330) هامپسون و بیورز  (.  2011اوین شاو، ، به نقل از 1334

در . کنند مندی و ارتباط را در درون خانواده جستجو می اعضاء در درجۀ اول رضایت. دهند جهت زندگی شان را به طرف خود سوق می( گرا

ها در صمیمیت،  هنگامی که خانواده. آورند مندی به خارج از خانه روی می اعضا برای کسب رضایت( گریز مرکز)های غیر متمرکز  خانواده

در ارتباط با مشخص . های فردی متعادل هستند، عملکرد بهتری دارند ت متقابل و تعهد همراه با تحمل جدایی و نیازها و تفاوتحمای
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هایی که کارکرد خوبی دارند، برای حفظ مرزهای روشن مانند احترام به  کنند، خانواده بیان می  (1391)بودن مرزها، ویتاکر و کیت 

تواند صمیمیت بسیاری را به وجود  کنند، همچنین توانایی تحمل و تشویق جدایی، تفاوت و استقالل می می امورشخصی یک نوجوان تالش

آوری  تواند در رشد و ارتقاء و تاب لذا خانواده به عنوان یک عامل محافظتی در برابر عوامل خطر می(. 1331،  به نقل از والش  )آورد 

گیری سازگاری در خانواده  که این تأثیر از طریق شکل. ل اول به طور اخص، مؤثر واقع شودسا آموزان دانشفرزندان خود به طورکل و 

ساختار خانواده در ایجاد و پرورش پیوستگی  .های پیش روی غلبه کنند بر چالش بتوانند  آموزان دانشصورت پذیرفته تا این قبیل 

های دلبستگی، شیوۀ تمایل افراد به برقراری نوعی رابطه نزدیک  ، سبکهای امن عاطفی هستند کنندۀ محیط خانوادگی و متعاقب آن ایجاد

اینزورث ) تر است، دلبستگی شامل سه سبک ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن اضطرابی است  با افرادی معین و داشتن احساس امنیت بیش

کند، در الگوی  را به صورت مثبت تجربه می داند و خودش فردی با الگوی دلبستگی ایمن، مراقب خود را قابل دسترس می(. 1393

کند و در  راند و خود نیز ناایمن است، اما به طور اجباری به خودش اعتماد می طور پیوسته فرد را از خود می دلبستگی اجتنابی، مراقب به

عنوان فردی وابسته وبی ارزش ثبات و خود را به  نهایت در الگوی دلبستگی اضطرابی، فرد، مراقب خود را به عنوان یک پاسخگوی بی

آوری در  کننده و رشد دهنده تاب در معرفی عوامل محافظتی ایجاد( 2000)هافمن، مهلینگر و کریوان (. 2009اشتاین )کند  تجربه می

و هماهنگ، کند که روابط صمیمانه امن  اشاره می( 1333)اتر  ر. کنند درون خانواده، به وجود دلبستگی ایمن اولیه و مداوم اشاره می

نشان دادند که ( 1339)هازن و شیور . ای برای ایجاد خودپنداره است دادن وظایف و هسته های زیر بنایی برای موفقیت در انجام مکانیسم

های  بزرگساالن ایمن از اعتماد به نفس، مهارت. شود های دلبستگی در روابط عاطفی نوجوانان و بزرگساالن نیز مشاهده می این سبک

گراها ممکن است عالقمند به  اجتناب. مند هستند عی و توانایی برقراری روابط عاطفی وصمیمی نسبتاًً پایدار و رضایت بخش بهرهاجتما

برقراری روابط عاطفی و صمیمی باشند، اما در هرحال از این نوع روابط ناراضی هستند، تمایلی به برقراری روابط صمیمی درازمدت ندارند، 

دو سوگراها از طرد شدن و ترک شدن نگران هستند، در روابط با دیگران مستعد بی اعتمادی . اند ی اجتماعی بی بهرهها با و از مهارت

های  ای نامناسب به خود آشکارسازی هستند، به رغم مخاطرات روابط صمیمی مشتاق برقراری چنین روابطی هستند و ممکن است به گونه

زنانی که دارای دلبستگی اجتنابی هستند، رفتارهای . های مکرر داشته باشند وند و قهر و آشتیبا یک نگاه عاشق ش. صمیمانه بپردازند

هاوکینز و )دهند، از سوی دیگر دلبستگی ایمن با محافظت در مقابل تجزیه آسیب شناختی در ارتباط است  تری را نشان می ای بیش تجزیه

کند که   آوری خاطر نشان می ، در نتایج پزوهشی خود با عنوان ارتباط بین مفاهیم دلبستگی و تاب(2009)آتوول (. 2009، [رودگرز 

آوری در افراد نیازمند به کمک است،  دلبستگی ایمن یک عامل مهم در به حداقل رساندن شرایط بحرانی و به حداکثر رساندن میزان تاب

تری به جستجوی کمک از سوی دیگران برای  کنند و با احتمال بیش تر تهدیدکننده ارزیابی می استرس زا را کمزیرا افراد ایمن رویدادهای 

 (.1399 هود، و فیشر)  .کنند حل مسایل خویش اقدام می

را تجربه  تاب آوریهای سنجش مختلف نشان دادند که زنان بیش از مردان احساس  با استفاده از ابزار( 1339)آرچرو همکاران       

تر زنان به داشتن  نیز تکرار شده است که ممکن است به دلیل تمایل بیش( 2002)ها در مطالعۀ استروپ و همکاران  این تفاوت. کنند می

نیز متفاوت است،  آموزان دانشمیزان این احساس در میان (.  1391به نقل از بشارت، فرهادی و گیالنی، )روابط اجتماعی با دیگران باشد 

های دلبستگی یکی از متغیرهای مورد  های شخصی و عوامل محافظتی است، سبک ها و مهارت های فردی، توانایی ه تحت تأثیر ویژگیک

ای سالم به عنوان یک عامل  گیری دلبستگی ایمن در خانواده شود، شکل آوری بررسی می بررسی در این پژوهش است که رابطه با تاب

در مطالعات انجام شده . آوری در سنین کودکی، اثرات باال و واالیی در نوجوانی و بزرگسالی به همراه دارد ابمحافظتی برای ایجاد و رشد ت

اند که بین ناایمنی سبک  های دلبستگی توجه شده است، شواهد نشان داده ساز و متغیرهای تأثیرگذار بر پیدایش سبک دربارۀ عوامل زمینه

 های سبک  و(. 2002کوپرو همکاران، .)شناختی همبستگی قوی وجوددارد ازگاری و درماندگی روانهای ناس دلبستگی بزرگساالن و شاخص

دنبال آن عدم سازگاری با شرایط را به  و به(. 1334،1339و همکاران یورلینگز) است ارتباط در آوری تاب عدم شکل به ناایمن دلبستگی

  و الروس )گیری از دیگران همراه است  طلبی از دوستان و معلمان و کناره انی در یاریاز سوی دیگر تمایالت اجتنابی با ناتو. آورد همراه می

زا، افراد دارای سبک  های استرس در موقعیت. دهد زاها را نیز تحت تأثیر قرار می سبک دلبستگی، شیوۀ مقابله با استرس(. 2001باربر، 

مدار  ای هیجان تر از راهبردهای مقابله در حالی که دوسوگراها بیش. کنند دلبستگی ایمن، اغلب از راهبردهای یاری طلبی استفاده می

 (.1339میکولینسرو همکاران، )کنند  گری و ایجاد فاصله استفاده می گراها از راهبردهای اجتناب کنند و اجتناب استفاده می

آوری  های دلبستگی ایمن و تاب اند که بین سبک ه، نشان داد(1330)آوری، اکبری، وفایی و خسروی  دربارۀ رابطۀ دلبستگی با تاب    

ایمن  آوری رابطۀ منفی معنادار وجود دارد و بین دلبستگی نا رابطۀ مثبت معنادار وجوددارد و بین دلبستگی ناایمن اجتنابی و میزان تاب

file:///E:/Ø¢Ø±Ø´Û�Ù�%20Ù�Ø·Ø§Ù�Ø¹Ø§Øª%20Ø§Ø¬ØªÙ�Ø§Ø¹Û�%20Ø±Ù�Ø§Ù�Ø´Ù�Ø§Ø®ØªÛ�%20Ø²Ù�Ø§Ù�/Ù¾Ù�Ø´Ù�%2093/Ù�Ù�Ø§Ù�Ø§Øª%20Ø³Ø§Ù�%2093%20Ù�Ø§Ø¨Ù�%20Ú�Ø§Ù¾/Ø²Ù�Ø³ØªØ§Ù�%2093/zanan-zemestan_4_93%20.doc%23_ftn49
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آوری گروه  کننده میزان تاب بینی من پیشو نتیجه گرفته است که سبک دلبستگی ای.دار وجود ندارد آوری رابطۀ معنا اضطرابی و میزان تاب

آوری الزم  کند که دلبستگی ایمن، تاب آوری و پیشگیری بحث می ای تحت عنوان دلبستگی، تاب ، در مقاله(1339)ساونبرگ . نمونه است

شناختی با  دون آسیب روانکند تا در آینده به عنوان یک بزرگسال ب ی ناگوار فراهم می را در فرد برای مقابله با بسیاری از رویدادها

عواطف مثبت و ) آوری  های دلبستگی و عوامل مؤثر بر تاب ، در بررسی رابطۀ سبک(2009)رویدادها مقابله کند نتایج پژوهش گرانرت 

ی دهد که در سبک دلبستگی ایمن میزان باالتری از معناداری برای عاطفۀ مثبت نسبت به سبک دلبستگی اجتناب نشان می( امیدواری 

از آن جایی که هدف این  .کند آوری حمایت می های آن از تمرکز بر فرایندهای مؤثر بر تاب نشان داده شده است، که این مطالعه و یافته

سال اول و  آموزان دانشآوری  های دلبستگی بر تاب پذیری و پیوستگی در خانواده و همچنین سبک پژوهش، بررسی رابطۀ بین انطباق

 وابستگی آوری و همچنین با احساس  بود، شواهد پژوهشی گویای رابطۀ متغیرهای ذکرشده با تاب وابستگیاحساس غم  سپس رابطۀ آن با

آوری و  سال اول، نشان داده است که بین تاب آموزان دانش نفری از 490،در پژوهشی با نمونه (2013)است، خادمی و فرشی اقدم 

سال اول  آموزان دانشزدگی در بین  وابستگیبه بررسی رابطۀ کارکرد خانواده و ( 2013)حسیم .همبستگی معنادار وجود دارد وابستگی

، در پژوهش خود به این نتیجه دست  ( 1391) قنبری و همکاران . کنندۀ رابطۀ معنادار بین این دو متغیراست پرداخته است که نتایج بیان

در نتایج  . کنند تری را تجربه می کم وابستگیایمن احساس  دلبسته نا موزانآ دانشدلبسته ایمن در مقایسه با  آموزان دانشیافتند که 

دارای  آموزان دانشرابطۀ معنادار وجود دارد،  وابستگیهای دلبستگی و میزان احساس  ، بین سبک(1391)پژوهش بشارت و همکاران، 

بنابراین، از  .کنند  را تجربه می وابستگیدوسوگرا احساس های دلبستگی اجتنابی و  دارای سبک آموزان دانشتر از  سبک دلبستگی ایمن کم

 آمیز تعریف شده است آمیز با شرایط تهدید آوری یک فرایند، قدرت و انطباق موفقیت آن جایی که تاب

 :های پژوهش عبارت هستند از فرضیه

 .کند میبینی  آوری را پیش پذیری و پیوستگی در خانواده، میزان تاب های دلبستگی، انطباق سبک .1

 روش پژوهش

جامعۀ آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کرجسی و . ای توصیفی و از نوع همبستگی چند متغیره است پژوهش حاضر مطالعه      

دست آمد، برای پیشگیری  بهبودند،  نفر121 تعداد به ای نمونه متوسطه مقطع  آموزان دانش میان از( 1399)، خویی نژاد (1392)مورگان

 .پرسشنامه بررسی شد 121پرسشنامه توزیع شد و با حذف نقایص  130از افت 

 :ابزارهای پژوهش عبارت هستند از

و پنج (کامالًً نادرست )گویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر 21این پرسشنامه : آوری کانر و دیویدسون پرسشنامۀ تاب -1

اند، همچنین ضریب  گزارش کرده 93/0آوری را  یدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تابکانر و دیو. شود گذاری می نمره( همیشه درست )

او . هنجاریابی کرده است(1394)این مقیاس را در ایران محمدی .بوده است 99/0ای  هفته 4پایایی حاصل از روش بازآزمایی دریک فاصله 

 (1331به نقل از قربانی ، ) را گزارش کرده است 93/0ریب پایایی برای تعیین پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته و ض

وری خانواده طراحی و تهیه شده  این مقیاس به منظور ارزیابی کنش:(FACES-3)پذیری و پیوستگی خانوادگی   مقیاس انطباق -2

 FACE  ن مقیاس که سومین تجدید نظرای. گیری ساختار خانواده است های مورد استفاده برای اندازه است و از پرکاربردترین مقیاس

) خانواده را السون و همکاران « پذیری  انطباق» و « پیوستگی » یعنی« سرکامپلکس »گیری دو بعد اصلی الگوی  است به منظور اندازه

پذیری در  سؤال نیز انطباق 10سؤال آن، پیوستگی و  10سؤال است که  20اند و یک پرسشنامه خود گزارشی، شامل  طراحی کرده( 1391

کند و به  این که خانواده چگونه کنش میو همچنین السون چنین فرض کرده است که تفاوت بین ادراک شخص از . سنجد خانواده را می

بنابراین، این مقیاس به شکلی . آورد گیری مستقیم رضایت از خانواده را فراهم می آل خانواده چگونه بایستی کنش کند، اندازه طور ایده

آورد و محاسبۀ این دو  آلی نظام خانواده را هم به دست و وضعیت ایده( وضعیت فعلی )طراحی شده است که توصیف وضعیت ادراک شده 

های  درخصوص ویژگی. تر است تر باشد رضایت از خانواده کم هرچه تفاوت این دو بزرگ. آورد دست می نمره، رضایت ازخانواده را به
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گزارش شده است همچنین در پژوهش مظاهری  92/0پذیری  و برای بعد انطباق 99/0سنجی این آزمون، اعتبار برای بعد پیوستگی  روان

به )  به دست آمد 91/0پذیری   و برای بعد انطباق 94/0اعتبار مقیاس حاضر توسط آلفای کرونباخ برای بعد پیوستگی ( 1399)همکارانو

پذیری و پیوستگی در خانواده اقدام  در این پژوهش با توجه به اهداف پژوهش، صرفاًً به بررسی انطباق(. 1399نقل از مظاهری و همکاران، 

 .سنجیده نشده است( براساس وضعیت ادراک شده یافعلی خانواده و وضعیت ایده آلی ) خانواده  شد و رضایت از

به وسیله کولینز و  1330، ابتدا در سال RAAS( تجدید نظر شده ) مقیاس دلبستگی بزرگساالن : مقیاس دلبستگی بزرگساالن -3

مقیاس دلبستگی بزرگساالن که . این آزمون، نظریۀ دلبستگی است مبنای نظری. مورد بازنگری قرارگرفت 1339رید تهیه شد و در سال 

دهندگان دریک  عبارت است که پاسخ 19کند، دارای  های ارتباطی و سبک رابطۀ صمیمانه او را بررسی می چگونگی ارزیابی فرد از مهارت

: این پرسشنامه سه زیر مقیاس دارد. کنند ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هریک از عبارات را بیان می درجه 1مقیاس لیکرت 

دهد، زیرمقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی  وابستگی، که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می

 9ها  ه هریک از زیرمقیاسب. کند سنجد و زیرمقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را ارزیابی می آزمودنی با دیگران را می

ایمن، اضطرابی و : ها بر مبنای نتایج به دست آمده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی آزمودنی.عبارت اختصاص یافته است

، 99/0ترتیب  آزمایی این آزمون برای هریک از سه زیر مقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ضریب پایایی باز. گیرند اجتنابی جای می

در ( A)و اضطراب ( d)،وابستگی (c)های نزدیک بودن  نشان دادند که زیر مقیاس( 1330)کولینز و رید . گزارش شده است 12/0و  91/0

است میزان قابلیت  90/0با توجه به اینکه آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از . ماه پایدار ماندند 9ماه و حتی  2فاصلۀ زمانی 

آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو  –در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با استفاده از روش آزمون . د به دست آمده، باال استاعتما

کنندۀ آن بود که تفاوت  نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دوبار اجرای این پرسشنامه با فاصلۀ زمانی یک ماه از یکدیگر بیان 100اجرا با حجم 

به نقل از بشارت و ) قابل اعتماد است0/  31دار نبوده است و این آزمون در سطح  معناRAAS  در A ،B ،Cها  ی مقیاسبین دو اجرا

، پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (1332)و در پژوهش اخوی ثمرین، نوابی نژاد، ثنایی ذاکر و اکبری ( 1391همکاران،

و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی به  932/0یایی همبستگی درونی از طریق فرمول اسپیرمن براون به دست آمده است و پا 993/0

 .های دلبستگی بررسی شده است در پژوهش حاضر، سبک(. 1332اخوی ثمرین، نوابی نژاد، ثنایی ذاکر و اکبری،)دست آمده است 

 های پژوهش یافته

اده از آزمون کولموگراف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن نمرات متغیرها اقدام شد که نتایج های پژوهش با استف قبل از بررسی یافته     

 همبستگی آماری تحلیل از بود جایز بنابراین،(.  ≤0001P) نشان داد هیچ یک از نمرات متغیرها از منحنی نرمال اختالف زیادی ندارند 

 واریانس تورم عامل و تحمل یا رواداری آماره دو از خطی چندگانگی رسیبر برای همچنین. شود استفاده رگرسیون تحلیل و پیرسون

بنابراین، پدیدۀ . ر از دو استت کم واریانس تورم عامل میزان و یک به نزدیک رواداری میزان داد نشان نتایج و شد  استفاده متغیرها

  .چندگانگی خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد

 آوری های دلبستگی، انطباق پذیری، پیوستگی و تاب استاندارد متغیرهای سبک میانگین و انحراف: 1جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار واریانس میانگین متغیرها

 33/4 93/2 11400/0 294/0 49/3 سبک اضطرابی

 22/3 92/1 3341/0 119/0 303/2 سبک اجتنابی

 1/4 2 10999/0 213/0 39/3 سبک ایمن

 100 30 102/19 293/213 23/93 ریآو تاب

 10 10 043/9 133/39 33/23 انطباق پذیری

 11 13 191/9 24/43 03/39 پیوستگی
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 .کند بینی می آوری را پیش پذیری و پیوستگی در خانواده میزان تاب های دلبستگی، انطباق سبک  :فرضیۀ اول

 آموزان دانشبی در میان های دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضطرا میانگین سبک:1نمودار 

 (آوری تاب) با متغیر مالک  ( های دلبستگی سبک) بین  همبستگی بین متغیرپیش: 2جدول

 همبستگی پیرسون دلبستگی ایمن دلبستگی اضطرابی دلبستگی اجتنابی

 میزان همبستگی 100/0 -233/0 -772/0

 سطح معناداری 414/0 411/0 00001

آوری و زیرمقیاس دلبستگی  داده شده است با توجه به سطح معناداری و جهت همبستگی بین تابنشان  2طور که در جدول  همان

 دانش آوری طوری که این رابطه معنادار و معکوس است به عبارتی با افزایش دلبستگی اجتنابی، تاب اجتنابی رابطۀ معناداری وجود دارد به

) با متغیر مالک ( سبک دلبستگی اجتنابی )بینی کننده  ابطۀ بین متغیر پیشداربودن ر و به جهت معنا. یابد نیز کاهش می آموزان

 .شود  ، این رابطه وارد مدل رگرسیون گام به گام شده است که در جداول ذیل ارائه می(آوری تاب

 خالصه مدل رگرسیون گام به گام: 3جدول

Model ار برآوردخطای معی مجذورهمبستگی تعدیل شده مجذورهمبستگی ضریب همبستگی 

1 992/0 131/0 199/0 9039/3 

% 19دهد مدل مورد استفاده  است که نشان می= r2  00199تعدیل شده  rشود، مقدار مجذور  مشاهده می 3طورکه درجدول  همان 

 .را به حساب آورده است( آوری تاب) بینی شونده  تغییردر نمرات مالک یا پیش

 (اجتنابی دلبستگی سبک)کننده بینی پیش و(  آوری تاب) کمال متغیر بین واریانس تحلیل  :4جدول 

 معناداری سطح Fمحاسبه شده میانگین مجذورات درجۀ آزادی مجموع مجذورات مدل

 00001 390/32 032/3043 1 032/3043 رگرسیون  

     193/34 22 133/2091 باقی مانده یا خطا

       23 921/1120 کل

دارای سبک دلبستگی اجتنابی  آموزان دانشآوری  شود، مجموع مجذورات رگرسیون تاب مشاهده می 4طور که در جدول  همان

بنابراین، سبک (. Fob>Fer. )تر است جدول بزرگ Fاز مقدار  22و  1با درجۀ آزادی  320390محاسبه شده  Fو مقدار 30430032

 با را دختر آموزان دانش آوری تاب توان می و(  £P 0001)شود  میآوری مؤثر است و معناداری کل مدل تأیید  دلبستگی اجتنابی در تاب

 .کرد بینی پیش ها آن اجتنابی دلبستگی سبک به توجه

 ( پذیری و پیوستگی در خانواده انطباق) بین  همبستگی بین متغیرپیش: 5جدول

 (آوری تاب) با متغیر مالک 

 همبستگی پیرسون انطباق پذیری پیوستگی

 ان همبستگیمیز 099/0 044/0

 سطح معناداری 139/0 317/0
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پذیری و پیوستگی در خانواده، رابطۀ  آوری و انطباق نشان داده شده است با توجه به سطح معناداری بین تاب 1طور که در جدول  همان

 0001)شود  ی کل مدل تأیید نمیآوری مؤثر نیست و معنادار ، در تاب پذیری ، پیوستگی و انطباق بنابراین(. Fob>Fer.)معناداری وجود ندارد

P£ )بنابراین، به جهت . بینی کرد ها پیش پذیری و پیوستگی در خانواده آن به انطباق توجه با را دختر آموزان دانش آوری تاب توان نمی و

، این رابطه وارد (آوری تاب )با متغیر مالک ( پذیری و پیوستگی در خانواده انطباق) بینی کننده  داری همبستگی متغیر پیش عدم تأیید معنا

 .مدل رگرسیون نشده است

 گیری بحث و نتیجه

آوری رابطۀ معنادار معکوس وجود دارد و سبک  دهد که بین سبک دلبستگی اجتنابی و میزان تاب های این پژوهش نشان می یافته       

نشان داد که بین   (1330)اکبری و همکاران . تهای ذیل همسو اس که با یافته. آوری است بینی برای تاب دلبستگی اجتنابی پیش

نشان دادند که در سبک اجتنابی،   (1339)دار وجوددارد، هازن و شیور  آوری رابطۀ منفی معنا دلبستگی نا ایمن اجتنابی و میزان تاب

اراضی هستند، تمایلی به برقراری گراها ممکن است عالقمند به برقراری روابط عاطفی باشند، اما در هر حال از این نوع روابط ن اجتناب

نشان دادند که بین ناایمنی سبک   (2002)پر و همکاران،  کو.بهره هستند های اجتماعی بی روابط صمیمی درازمدت ندارند و از مهارت

یورلینگز و همچنین همسو با نتایج . شناختی همبستگی قوی وجوددارد های نازسازگاری و درماندگی روان دلبستگی بزرگساالن و شاخص

ها نشان  است که نشان دادند ناایمنی سبک دلبستگی، عدم سازگاری با شرایط را به همراه دارد و همچنین، آن( 1334،1339)همکاران، 

نتایج این فرضیه در این پژوهش، با . باشد در ارتباط می وابستگیآوری، با احساس  های دلبستگی ناایمن به شکل عدم تاب دادند که سبک

گیری از دیگران همراه  طلبی از دوستان، معلمان و کناره که نشان دادند تمایالت اجتنابی با ناتوانی در یاری( 2001)ج الروس و باربر، نتای

گری و ایجاد فاصله  گراها از راهبردهای اجتناب اجتناب  باشد که نشان دادند همسو می( 1333)است و نتایج میکولینسر و همکاران، 

، گویای این است که در صورت وجود سبک دلبستگی اجتنابی در افراد،  های مذکور لذا نتایج این پژوهش و پژوهش. نندک استفاده می

سال اول با شرایظ جدید دانشگاهی و خوابگاهی  آموزان دانشبنابراین، بر اساس یافتۀ موجود، سازگاری . ها پایین خواهد بود آوری آن تاب

گیری  اساتید و کناره  طلبی از دوستان و و در راستای حل مشکالت خود، با توجه به ناتوانی در یاری. د بودهای موجود ضعیف خواه و چالش

شناختی  ها، ممکن است راهبردهای مؤثری را انتخاب نکرده و دچار درماندگی روان آوری ضعیف در مواجهه با چالش از دیگران، و تاب

بین بودن این سبک از دلبستگی بر  آوری و همچنین پیش بین سبک دلبستگی اجتنابی و تاببنابراین، فرضیۀ اول دربارۀ رابطۀ . شوند

  .شود  بررسی و تأیید می آموزان دانش آوری میزان تاب
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