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Abstract 
Introduction: Adolescence is one of the most sensitive and most critical stages of human life. An entry in 
this period, most people are faced with numerous problems including low self-esteem stems. This study 
aimed to determine the role of attachment styles and personality characteristics in adolescents' self-esteem 
in Gonabad in 2017. 
Methods: This study is analytical and cross-sectional and correlational study that on 202 adolescents 
studying in high school of Gonabad in 2017 was conducted. The samples were selected by random cluster 
sampling data through Rosenberg Self- Esteem, Collins and Reid attachment styles and NEO Personality 
questionnaires were collected. Then, with linear regression, Pearson correlation coefficient, t-test and 
ANOVA tests were analyzed. P-Value at the less level than 0.05 was considered significant. 
Results: Between secure and insecure attachment styles with self-esteem in a positive and significant 
relationship and between anxious attachment styles with self-esteem negative significant relationship there 
is. In addition to, between the scope of extraversion, agreeableness and conscientiousness with self-esteem 
there is a positive and significant relationship and between self-esteem with neuroticism scope there is 
negative and significant relationship. 
Conclusions: Regarding the results, hence should be using psychologists, counselors and other effective 
professionals, to the education of parents and those involved in the educational system with a focus on "how 
to train children and students with secure attachment styles and personality characteristics positive 
predictor self-esteem" was taken to prevent the formation of some problems this time. 
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مقدمه

مراحل زندگی آدمی  نیتریو بحران نیتردوره نوجوانی یکی از حساس

. در این کندیفراوانی مواجه م است. ورود به این دوره فرد را با مشکالت

و عالیم بلوغ جسمی و روانی یکی  شودیم دوره سازگاری دچار آشفتگی

 و در فرد نوعی غافل گیری مشاهده گرددیپس از دیگری مشخص م

. به سبب بروز مسائل خاص، این دوره با نوعی سر [4, 1] شودیم

. عزت نفس پایین [3] درگمی همراه با کاهش عزت نفس همراه است

موجب انزوا، گوشه گیری و یا پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی 

در پژوهشی نشان داد که افزایش عزت نفس برای  . تری[2] شودیم

ز مشکالتی که ممکن است بر اثر عزت نفس پایین برای پیشگیری ا

طور معمول عزت نفس تا  . به[0] نوجوان بوجود آید ضروری است

 چکیده

از جمله کاهش عزت  یدوره اغلب افراد را با مشکالت نیاست. ورود به ا یآدم یمراحل زندگ نیتریاز بحران یکی یدوره نوجوان مقدمه:

در عزت نفس نوجوانان شهر  یتیشخص یهایژگیو و یدلبستگ یهانقش سبک نیی. پژوهش حاضر با هدف تعکندینفس مواجه م

 انجام شد. 1330گناباد در سال 

ها با انجام گرفت. نمونه 1330در سال  رستانیدر دب لینفر از نوجوانان شاغل به تحص 454 یبر رو یپژوهش مقطع نیا روش کار:

 یهاکنئو و سب یتیشخص یهایژگیعزت نفس روزنبرگ، و یهاپرسشنامه قیها از طرانتخاب و داده یاخوشه یتصادف یریگروش نمونه

 انسیوار زیمستقل و آنال t رسون،یپ یهمبستگ بیضر ،یخط ونیرگرس یهابا آزمون پسشد. س یآورجمع دیو ر نزیکول یدلبستگ

 لحاظ شد. داریمعن 50/5در سطح کمتر از  P-value. دیگرد لیتحل

با عزت  یطراباض یدلبستگ یهاسبک نیمثبت و معنادار و ب یابا عزت نفس رابطه یو اجتناب منیا یدلبستگ یهاسبک نیب ها:یافته

مثبت  یبا عزت نفس ارتباط یشناسفهیتوافق و وظ ،ییگرابرون یهاطهیح نیب نیو معنادار وجود دارد. عالوه بر ا یمنف ینفس ارتباط

 و معنادار وجود دارد. یمنف یبا عزت نفس ارتباط یوررنجروان طهیح نیو معنادار و ب

 تیترب یچگونگ تیبا محور یآموزشدر نظام لیو افراد دخ نیآموزش والد رینظ یمداخالت قیاز طر شودیم هیتوص نتیجه گیری:

 یبرخ یریگکننده مثبت عزت نفس از شکل ینیبشیپ یتیشخص یهایژگیو و منیا یدلبستگ یهابا سبک یآموزانفرزندان و دانش

 شود. یریدوران جلوگ نیمشکالت ا

 یعزت نفس، نوجوان ت،یشخص ،یدلبستگ ها:کلیدواژه
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اما در سن نوجوانی  ابدییرسیدن به سن نوجوانی به تدریج افزایش م

. اریکسون معتقد است که اغلب نوجوانان [1] شودیاغلب دچار کاهش م

. [1] کنندیبه خصوص در اوایل نوجوانی کاهش عزت نفس را تجربه م

بسیاری از  چرا که آنها در جستجوی یک هویت ثابت هستند. اما

تغییرات جسمی، شناختی و اجتماعی که در دوران بلوغ اتفاق می افتد 

نوجوان را دچار احساس منفی نسبت به خود نموده و به این نتیجه 

. از جمله عوامل [6] گیری امید دارد که من آنچه باید باشم نیستم

شخصیتی و  یهایژگیروانشناختی مؤثر بر سالمت جسم و روان، و

دوره  . از لحاظ دلبستگی، نوجوانی یک[1] دلبستگی هستند یهاسبک

 یهاتیاز این دوره، نوجوان شروع به فعال یاانتقال است که در برهه

فراوانی در جهت استقالل یافتن و عدم وابستگی به مراقبت از جانب 

. دلبستگی پیوند عاطفی [0] کندیدلبستگی اولیه م یهانگاره

 ندکیبرای افراد خاصی ایجاد م اشینیرومندی است که هر فرد در زندگ

ن که روابط کودک با مراقبا کندی. نظریه دلبستگی بالبی بیان م[3]

تشکیل اولیه زندگی منجر به  یها)مادر یا جانشین مادر( در سال

که مبنای بیشتر روابط بین فردی در  شودیالگوهای روانی خاصی م

. به دنبال خط پژوهش بالبی، آینسورث، واتر و [15] بزرگسالی است

دوسوگرا و  -وال سه سبک دلبستگی را توصیف نمودند: ایمن، اضطرابی

دلبستگی در روابط  یها. نقش این سبک[11] اجتنابی -اضطرابی

مورد پژوهش قرار دادند. دلبستگی نقش به  بزرگساالن را هازان و شیور

نوجوانی  یهای در کمک کردن به نوجوانان در برخورد با چالشسزای

دارد؛ بطوری که الگوهای دلبستگی ناسالم در طی دوره کودکی مشکل 

. نظریه دلبستگی [14] کندیرفتاری و اعمال بزه را در نوجوانی ایجاد م

مبنای نظری قوی را برای درک وجود مشکالت رفتاری و هیجانی در 

. یکی از عوامل احتمالی [15] ار قرار داده استدوران نوجوانی در اختی

افراد است. ویژگی شخصیتی  شخصیتی یهایژگیمؤثر بر عزت نفس و

بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روان شناسی است، از 

زیر بنای نظام روانی و رفتاری افراد را تشکیل  هایژگیآنجا که این و

خاصی از ابعاد روانی  یهاجنبه تواندی، پرداختن به این مقوله مدهندیم

 .[13] مختلف روشن سازد یهانهیوعملکردی افراد را در زم

با دوام و بی نظیر و  یابه صورت مجموعه توانیشخصیت را م

مختلف  یهاتیتعریف کرد که ممکن است در موقع ییهایژگیو

شخصیت، ": کندیدر تعریف خود چنین عنوان م تغییرکند. شلدون

عقلی، عاطفی، انگیزشی و  یهاسازمان یافتگی پویشی جنبه

شخصیتی،  یهایژگی. به طور کلی و[12] "فیزیولوژیکی فرد را گویند

فردی  یهایژگیالگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات، افکار و و

 وانندتیم هایژگی. این وشوندیهستند که موجب تمایز فرد از دیگران م

سه کارکرد داشته باشند: خالصه کردن صفات شخصیتی فرد، پیش 

بینی کردن رفتارهای آینده فرد، تببین رفتارهایی که از فرد سر می 

معتقد است که شخصیت از صفات یا عواملی تشکیل  . کتل[10] زند

ها را به وسیله روش تحلیل عاملی به دست آن توانیشده است که م

. نظریه پنج عاملی شخصیت که پنج عامل بزرگ نیز معروف [16] آورد

است از سوی دو روانشناس ساکن ایاالت متحده به نام کاستا و مک 

میالدی ارائه شد. پنج عامل اصلی عبارتند از:  05کری در اواخر دهه 

، تهنجاری نیز نامیده شده اس یثباتینوروتسیزم که عصبیت یا ب

برونگرایی، باز بودن به تجربه، توافق و وجدانی بودن یا وظیفه شناسی. 

 ،ییجوبه تمایل فرد برای تجربه اضطراب، تنش، ترحم یرنجورروان

. گرددیخصومت، تکانش وری، افسردگی و عزت نفس پایین برم

، به تمایل فرد برای مثبت بودن، جرات طلبی، پرانرژی بودن ییگرابرون

. گشودگی، به تمایل فرد برای کنجکاوی، شودیودن اطالق مو صمیمی ب

عشق به هنر، هنرمندی، انعطاف پذیری، خردمندی و خردورزی اطالق 

، به تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، همدلی، یریپذ. توافقشودیم

و نوع دوستی مربوط است و سرانجام وظیفه شناسی، به تمایل فرد برای 

کارابودن، قابلیت اعتماد، خودنظم بخشی، پیشرفت مداری، منظم بودن، 

 .[11] گرددیبودن برممنطقی بودن و آرام

 یهایژگیکه میان عزت نفس باال و و دهندیپژوهشی نشان م یهاهافتی

شخصیتی مثبت در افراد رابطه وجود دارد، افرادی که عزت نفس باالیی 

چون پختگی روانی، ثبات، واقع گرایی، آرامش،  ییهایژگیدارند دارای و

توانایی باال در تحمل ناکامی و شکست هستند، در حالی که افرادی که 

. [13] برخوردار نیستند ییهایژگیس پایینی دارند از چنین وعزت نف

در همین راستا نتایج برخی از مطالعات نیز حاکی از این است که بین 

تگی با ابعاد شخصیتی ارتباط وجود دارد بطوری که سبک سبک دلبس

دلبستگی ایمن با بعد برون گرایی ارتباط مثبت و سطح دلبستگی نا 

 تواندیایمن با این بعد ارتباط منفی دارد. از آنجا که این دو عامل م

در سالمت روان داشته باشد، بویژه در دوران  یانقش تعیین کننده

 ،شودینفس به صورت چشمگیری مشاهده منوجوانی که کاهش عزت 

در  شخصیتی یهایژگیدلبستگی و و یهابر آن شدیم تا نقش سبک

 عزت نفس نوجوانان شهر گناباد را بررسی کنیم.

 کار روش

که  باشدیمقطعی و از نوع همبستگی م یااین پژوهش، مطالعه

جامعه آماری آن نوجوانان شاغل به تحصیل در مدارس شهر گناباد 

 454بودند. نمونه پژوهش شامل  1330-36در سال تحصیلی 

سال بود که با روش  10تا  13آموز نوجوان در سنین دانش

براساس مدرسه و کالس انتخاب  یاتصادفی خوشه یریگنمونه

دخترانه و دو پسرانه( شدند؛ به طوری که چهار مدرسه متوسطه )دو 

به صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس از هر مدرسه دو کالس به 

منظور انتخاب واحدهای پژوهش در نظر گرفته شدند. حجم نمونه 

(، با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 16الزم بر اساس مطالعه مشابه )

، و با استفاده از فرمول d=  50/5و  P=  3/5درصد با مقادیر  30

 نفر محاسبه شد. 454ر، حجم نمونه، زی

𝑛 =
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

معیارهای ورود به این مطالعه شامل تمایل نوجوان جهت شرکت در 

مطالعه، اشتغال به تحصیل در مدارس دوره متوسطه شهر گناباد و سن 

سال بودند و عدم تمایل به ادامه همکاری در مطالعه از جمله  10تا  13

مطالعه بود. ابزارهای این پژوهش شامل فرم معیارهای خروج از این 

اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه 

ولینز دلبستگی ک یهاشخصیتی نئو و نیز پرسشنامه سبک یهایژگیو

و رید بود. پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل سؤاالتی از جمله سن، 

فرزندان خانواده، سطح جنس، وضعیت تأهل، سن پدر، سن مادر، تعداد 

تحصیالت مادر، سطح تحصیالت پدر، شغل مادر، شغل پدر و سطح 

درآمد خانواده بود. برای تعیین روایی پرسشنامه اطالعات دموگرافیک 

 از روایی محتوایی استفاده شد.
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( 1360عزت نفس از مقیاس عزت نفس روزنبرگ ) سنجش برای

ین . اردیگیرا اندازه ماستفاده شد که عزت نفس کلی و ارزش شخصی 

عبارت کلی است. روزنبرگ باز پدیدآوری مقیاس را  15مقیاس شامل 

گزارش کرده است. ضرایب آلفای  1/5و مقیاس پذیری آن را  3/5

برای  06/5برای مردان و  01/5کرونباخ برای این مقیاس در نوبت اول 

اسبه شده برای زنان مح 01/5برای مردان و  00/5زنان و در نوبت دوم، 

و ضریب همسانی  04/5-00/5است. همبستگی آزمون مجدد در دامنه 

قرار دارد. این مقیاس از  11/5 -00/5درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه 

( برخوردار است. همچنین 11/5روایی داخلی رضایت بخشی )

همبستگی باالیی با پرسشنامه ملی نیویورک و گاتمن در سنجش عزت 

روایی محتوایی آن نیز مورد تأیید است. نمره باالتر از  نفس دارد، لذا

صفر نشان دهنده عزت نفس باال و نمره کمتر از صفر نشان دهنده عزت 

+( نشان دهنده عزت نفس خیلی باال و نمره 15نفس پایین است. نمره )

. بنابراین، هر چه باشدی( نشان دهنده عزت نفس خیلی پایین م-15)

به همان اندازه سطح عزت نفس باالتر خواهد بود و نمره باالتر باشد، 

 .[0] +( قرار دارد15( و )-15برعکس. دامنه نمرات بین )

مربوط به ارزیابی  یهاکی از جدیدترین پرسشنامهپرسشنامه نئو ی

ساخت شخصیت براساس دیدگاه تحلیل عاملی است. این آزمون به 

عامل اصلی امروزه به عنوان یک مدل فراگیر بر اساس  0لحاظ انعکاس 

و گستردگی کاربرد آن در ارزیابی  شودیتحلیل عوامل محسوب م

 نیتریکی از مناسب تواندیمشخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی 

ابزار ارزیابی شخصیت باشد. پاسخنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس 

تنظیم شده است. در هنجاریابی آزمون نئو که توسط  یادرجه 0لیکرت 

نفر از بین  4555با حجم  یاروی نمونه (1305گروسی فرشی )

ن لوم پزشکی ایع یهاتبریز، شیراز و دانشگاه یهادانشجویان دانشگاه

تا  06/5بعد اصلی را بین  0دو شهر صورت گرفت، ضریب همبستگی 

گزارش کرده است. ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل  01/5

اصلی روان آزردگی خویی، برون گرایی، باز بودن، سازگاری و با وجدانی 

مقیاس  .[10] به دست آمد 01/5و  60/5، 06/5، 13/5، 06/5به ترتیب 

سؤال بوده که با طیف  10دلبستگی کولینز و رید، مشتمل بر  یهاسبک

. نتایج تحلیل عاملی سه زیر شودیسنجیده م یادرجه 0لیکرت 

( نزدیک 4 ی( دلبستگ1: دهدیمقیـاس را در این پرسشنامه نشان م

( اضطراب. ضریب اعتبار این پرسشنامه نیز با استفاده از شیوة 3 دنبو

گزارش گردیده  31/5دختر و پسر در شهر تهران  150بازآزمایی بر روی 

 برای .است. روایی این پرسشنامه نیز مناسب گزارش شده است.

. سئواالت شودیم تهگرف نظر در 2 تا 5 نمرات ترتیب به 0 تا 1 یهانهیگز

، 0سئواالت  .سنجندیم را ایمن دلبستگی 12، 13*، 11*، 0*، 6، 1

 نددهیدلبستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار م 10، *1، 12*، 16*، 4

 را اضطرابی / دوسوگرا 3، 2، 3، 15، 11، 10و سرانجام سئواالت 

 در شود )که گذاری نمره معکوس باید سؤاالت که مواردی . درسنجدیم

 روی بر باید اند(شده مشخص *عالمت با گذاری دستورالعمل نمره

شود.  گرفته نظر در و صفر 2،3،4،1 نمرات ترتیب به 0 تا 1 یهانهیگز

 بدست مقیاس زیر نمره و شده جمع هم با مقیاس هر ماده 6 نمرات

 .[13] دیآیم

الزم با مسئولین  یهایها پس از انجام هماهنگداده یآورجهت جمع

دانشگاه، کسب مجوزهای الزم از اداره آموزش و پرورش شهرستان 

از ( IR.GMU.REC.1394.117گناباد و اخذ کد اخالق در پژوهش )

اخالق در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، پژوهشگران با  یاکمیته منطقه

درس مدارس دوره متوسطه شهرستان و با کسب  یهاحضور در کالس

اطمینان از دارابودن افراد از معیارهای ورود به مطالعه، پس از ارائه 

توضیحات الزم در خصوص اهداف پژوهش، گرفتن رضایت آگاهانه از 

ماندن ان و اطمینان دادن به آنان در خصوص محرمانهکنندگشرکت

ها را توزیع و پس از تکمیل به صورت خوداظهاری، اطالعات، پرسشنامه

ها پس از جمع آوری، کدگذاری و وارد کردند. داده یآورها را جمعآن

ها، تجزیه و تحلیل با نرم رایانه شدند. پس از کنترل صحت ورود داده

ها در دو بخش انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده 41نسخه  SPSSافزار 

آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی 

و ضریب  ANOVA، مستقلیرگرسیون خطی، ت یها)آزمون

همبستگی پیرسون( صورت گرفت. به منظور بررسی تبعیت متغیرهای 

اسمیرنوف استفاده شد. نتایج  کمی از توزیع نرمال از آزمون کولموگروف

لحاظ  داریمعن 50/5آماری در سطح کمتر از  یهاحاصل از آزمون

 گردید.

 هاافتهی

طبق نتایج حاصل از این پژوهش، میانگین سن نوجوانان شرکت کننده 

سال و  60/26±04/6سال، میانگین سن پدر آنان  11/1±03/10

میانگین تعداد فرزندان سال بود.  23/25±53/0میانگین سن مادر 

 33درصد از نوجوانان مؤنث ) 23. باشدینفر م 36/4±15/1خانواده نیز 

 1/33نفر( بودند. از نظر وضعیت تأهل،  153درصد مذکر ) 01نفر( و 

درصد مطلقه  0/5نفر( و  13درصد متأهل ) 2/6نفر(،  100درصد مجرد )

دیپلم بود )به نفر( بودند. سطح تحصیالت اکثر مادران و پدران  1)

نفر(  100درصد مادران خانه دار ) 1/11درصد(.  3/32و  4/35ترتیب 

نفر از  161نفر( شغل آزاد داشتند.  153درصد پدران ) 4/02بوده و 

شان را درحد کفاف، درصد( درآمد خانواده 1/13پژوهش ) یواحدها

نفر( کمتر از  6درصد ) 3نفر( باالتر از حد کفاف و  30درصد ) 3/11

 اند.حد کفاف گزارش کرده

)در حد متوسط( بوده است.  16/0±26/2میانگین عزت نفس نوجوانان، 

شخصیتی و  یهایژگیآمار توصیفی نمرات و یها، شاخص1جدول 

موردبررسی نشان  یهاطهیدلبستگی نوجوانان را براساس ح یهاسبک

سون، ارتباط عزت نفس . براساس آزمون ضریب همبستگی پیردهدیم

 یهاطهیشخصیتی و زیر ح یهایژگیدلبستگی و و یهابا نمره سبک

نتایج آزمون  3جدول آورده شده است.  4جدول انها در نوجوانان در 

. به ازای افزایش هر یک نمره دهدیرگرسیون خطی را نشان م

کاهش و به ازای افزایش  56/5دلبستگی، نمره عزت نفس  یهاسبک

افزایش  05/5شخصیتی نمره عزت نفس  یهایژگیهر یک نمره و

یابد. نتیجه آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد ارتباط آماری می

بین عزت نفس واحدهای پژوهش با درآمد خانواده وجود  یداریمعن

ین عزت نفس نوجوانان به ترتیب (، بطوریکه بیشترP=  54/5داشت )

با درآمد حد کفاف و باالتر از حد کفاف گزارش شد.  یهادر خانواده

همچنین طبق آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بین سن و سبک 

دلبستگی اضطرابی رابطه آماری معکوس و معنی داری وجود دارد 

(52/5=P براساس آزمون تی مستقل، مقایسه میانگین عزت نفس و .)

دلبستگی برحسب جنسیت، رابطه آماری معناداری نشان  یهاسبک

(. مقایسه میانگین نمره ویژگی شخصیتی سازگارانه یا P>50/5نداد )
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توافق برحسب جنسیت رابطه آماری معنی داری نشان داد 

(551/5>P بدین معنا که دختران بیش از پسران ویژگی شخصیتی ،)

 توافقی داشتند.
 

ان دلبستگی نوجوان یهاشخصیتی و سبک یهایژگیانحراف معیار ومیانگین و : 1جدول 

 مختلف یهاطهیشهر گناباد در ح

 میانگین ±انحراف معیار  ریمتغ

  شخصیتی یهایژگیو

 45/6 ± 03/43 نروزگرایی

 66/0±04/35 برون گرایی

 10/2±26/40 باز بودن به تجربه

 35/2±46/41 توافق

 66/6±23/34 وظیفه شناسی

 23/14±21/133 کل

  یدلبستگ یهاسبک

 60/14±11/3 ایمن

 03/14±26/4 اجتنابی

 33/11±46/0 اضطرابی

 40/31 ± 40/6 کل

 

ا ها بآن یهاطهیشخصیتی و ح یهایژگیدلبستگی، و یهارابطه بین سبک :2جدول 

با استفاده از آزمون ضریب همبستگی  1330عزت نفس نوجوانان شهر گناباد در سال 

 پیرسون

 r P متغیر

 <551/5 -04/5 نروزگرایی

 <551/5 30/5 برون گرایی

 23/5 -52/5 باز بودن به تجربه

 551/5 42/5 توافق

 <551/5 30/5 وظیفه شناسی

 550/5 41/5 )کل( یشخصیت شناس یهایژگیو

 553/5 41/5 ایمن

 51/5 11/5 اجتنابی

 <551/5 -31/5 اضطرابی

 32/5 -51/5 )کل( یدلبستگ یهاسبک

 

شخصیتی در عزت نفس نوجوانان  یهایژگیدلبستگی و و یهانقش سبک :3جدول 

 شهر گناباد

 B β SE P متغیر
 41/5 50/5 -50/5 -56/5 ی دلبستگیهاسبک

 56/5 56/5 -13/5 -14/5 اضطرابی

 52/5 53/5 13/5 45/5 ایمن

 40/5 14/5 51/5 12/5 اجتنابی

 550/5 54/5 44/5 05/5 ی شخصیتیهایژگیو

 551/5 56/5 -40/5 -41/5 نوروز گرایی

 54/5 56/5 11/5 12/5 برون گرایی

 31/5 56/5 -551/5 -551/5 باز بودن به تجربه

 21/5 51/5 50/5 50/5 توافق

 11/5 50/5 14/5 50/5 وظیفه شناسی

 بحث

 یهایژگیدلبستگی و و یهاتعیین نقش سبک"پژوهش حاضر با هدف 

انجام  "1330شخصیتی در عزت نفس نوجوانان شهر گناباد در سال 

دلبستگی ایمن، اجتنابی و  یهاگرفت. در پژوهش حاضر از بین سبک

 پژوهش بیشترین مقدار یدوسوگرا؛ نمره سبک دلبستگی ایمن واحدها

 به خود اختصاص داده است. این میزان با نتایج تعدادی از مطالعاترا 

 [44] ولی با نتایج حاصل از پژوهش احدی همخوانی داشته [13-41]

 به دلیل تفاوت جامعه تواندیمطابقت نداشت. احتماالً این ناهمسویی م

ها باشد. از آنجا که نظریه دلبستگی، داده یآورمورد مطالعه و ابزار جمع

روابط با همساالن در دوران نوجوانی  فصل مشترک روابط خانوادگی و

است لذا عوامل مرتبط با فرهنگ جامعه مورد پژوهش در زمینه 

به عنوان عوامل  تواندیتربیتی آن جامعه م یهاارتباطات و نیز سبک

دلبستگی نقش تعیین کننده داشته باشند، در  یهامؤثر بر سبک

وان خرده شهرهای کوچک این چنین عواملی که شاید بتوان به عن

حاکم بر آن جامعه نام برد در مقایسه با شهرهای بزرگ که  یهافرهنگ

با سرعت بیشتری به سمت مدرنیته شدن در حال حرکت هستند و 

تربیتی و عوامل فرهنگی مذهبی از دامنه تغییرات وسیعتری  یهاسبک

 به عنوان یکی از دالیل این تناقض باشد تواندیبرخوردار است م

حاصل از این مطالعه، باالترین نمره مربوط به نمره  یهاافتهیمطابق 

 شخصیتی یهایژگیو یهاطهیوظیفه شناسی در میان سایر ح طهیح

بود. پژوهشگران در مطالعات خود به نتیجه مشابه با نتیجه ما دست 

 و چالمه [43] . اما نتایج حاصل از پژوهش امیرآزودی[45, 10] یافتند

میانگین نمره  ییگراتوافق و برون یهاطهیکه به ترتیب در ح [42]

پژوهش خود  یویژگی شخصیتی واحدها یهاطهیباالتری از دیگر ح

 هاتهافیما مطابقت ندارد. علت تفاوت این  یهاافتهیاند، با گزارش نموده

تفاوت در ابزار، گروه مورد مطالعه و حجم نمونه  توانیبا مطالعه ما را م

عنوان کرد. دالیلی چون محیط بومی و فرهنگ غالب ساکن در جامعه 

پژوهش با توجه به تاکید بر سبک فرزندپروری غالب در شهرستان 

 توجیه کننده این تناقض باشد. تواندیم

باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، میانگین نمره عزت نفس در واحدهای 

 یهاافتهیحاصل با  جهی. نتباشدیپژوهش در حد متوسط و رو به باال م

خوانی دارد. در عین هم [40-43, 13] هابدست آمده از برخی پژوهش

 بدست آمده از مطالعه احدی جهیحاصل از پژوهش با نت جهیحال نت

که میانگین نمره عزت نفس متوسط و رو به پایین را برای  [44]

پژوهش خود گزارش نموده است، مطابقت ندارد. این  یهایآزمودن

مشابه با پژوهش  یهاداده یآوراستفاده از ابزار جمع رغمیعلاختالف 

حاضر به احتمال فراوان به دلیل تفاوت در میانگین سنی واحدهای 

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که  پژوهش بوجود آمده است.

دلبستگی ایمن و اجتنابی با عزت نفس همبستگی مثبت  یهابین سبک

دوسوگرا با عزت نفس همبستگی  -ابیو بین سبک دلبستگی اضطر

، [44] حاصل از پژوهش احدی یهاافتهیمنفی وجود دارد. این نتایج با 

. باشدیهمسو م [46]، هاشتینگر و لوکن [13]ایزدی و همکاران

ارتباط  [40] برخالف نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مؤیدفر و همکاران

منفی و معناداری را بین سبک دلبستگی اجتنابی با عزت نفس گزارش 

 نمودند.

 دلبستگی یهاپژوهش حاضر در خصوص ارتباط بین سبک یهاافتهی

و  ه بارتولومیوبراساس دیدگا توانیایمن، اجتنابی و دوسوگرا را م

این چنین تبیین نمود که افراد دلبسته ایمن و دلبسته ناایمن  هورویتز

 یهادرونی مثبتی از خود دارند، در حالی که مدل یهااجتنابی مدل

 دوسوگرا از خویشتن منفی -عملی درونی افراد دلبسته ناایمن اضطرابی

ان را این امک است. بنابراین داشتن الگو و تصویر انتزاعی مثبت از خود

 -که در مقایسه با افراد اضطرابی دهدیبه افراد ایمن و اجتنابی م
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. همچنین افراد با سبک [41] دوسوگرا عزت نفس بیشتری داشته باشند

به دلیل انتظارات و توقعات منفی که از دیگران دارند، دلبستگی اجتنابی 

ولی این افراد حس باالی خود  کنندیاز برقراری روابط نزدیک اجتناب م

ارزشمندی را از یک طرف با انکار دفاعی اهمیت داشتن روابط نزدیک 

این . بنابرکنندیو از طرف دیگر با تأکید بر اهمیت استقالل حفظ م

 دوسوگرا عزت نفس -اد با سبک دلبستگی مضطربافر رودیانتظار م

 .[44] بیشتری نشان دهند

یتی شخص یهایژگیطبق نتایج حاصل از تحقیق، مشخص گردید که و

 یاسشنفهی، توافق و وظییگرابرون یهاطهینوجوانان شهر گناباد در ح

به طور مثبت و معناداری با عزت نفس در ارتباط بوده و آن را 

 یرنجورروان طهی. همچنین مشخص گردید که حکندیم ینیبشیپ

به صورت منفی و معناداری با عزت نفس ارتباط دارد. نتایج پژوهش 

, 41] حاصل از مطالعه ساشما و همکاران یهاافتهیحاضر با برخی از 

، به تمایل فرد برای ییگرا. برونباشدیهمسو م [43] ، امیرآزودی[40

بودن اطالق مثبت بودن، جرات طلبی، پرانرژی بودن و صمیمی 

، به تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، یریپذ. توافقشودیم

همدلی، و نوع دوستی مربوط است و سرانجام وظیفه شناسی، به 

تمایل فرد برای منظم بودن، کارابودن، قابلیت اعتماد، خودنظم 

وجه با ت گرددیبودن برمبخشی، پیشرفت مداری، منطقی بودن و آرام

ن سه حیطه شخصیتی صفات مثبت فراوان به چشم به اینکه در ای

قابل توجیه است که در سن نوجوانی که زمان شکل گیری  خوردیم

هویت آنان است برخورداری از چنین صفاتی که منجر به تشویق و 

بر  نقش به سزایی تواندیم شودیتقویت مثبت از جانب بزرگساالن م

رزشمند بودن در عزت نفس آنان داشته باشد. از طرفی احساس ا

دوران نوجوانی از لحاظ روانی نقش موثری بر عزت نفس نوجوانان 

 دتوانیدارد و بطور کلی هر عاملی از جمله تشویق وتقویت مثبت م

این احساس را در نوجوان رشد داده و منجر به ارتقای عزت نفس 

 ها شود.آن

 را بین یدارینتایج حاصل از پژوهش حاضر، ارتباط آماری مثبت و معن

عزت نفس واحدهای پژوهش با درآمد خانواده نشان داد. این نتایج با 

که به بررسی جو عاطفی، خودپنداره،  [43]مطالعه نجارپور  یهاافتهی

هویت جوانان  یریگه اقتصادی اجتماعی بر شکلعزت نفس و پایگا

. برخورداری از امنیت مالی و اقتصادی باشدی، همسو مپرداختیم

جهت برآوردن نیازهای اساسی با توجه به اینکه یکی از نیازهای اصلی 

بر ابعاد روانی دارد از آنجا که  یاهرم مازلو است نقش تعیین کننده

احساس سالمت جسم و بدنبال آن روح  تواندینیازهای اصلی م نیتأم

 را بدنبال داشته باشد.

مطالعه حاضر رابطه آماری منفی و  یهاافتهیهمچنین براساس 

معناداری بین سن واحدهای پژوهش و سبک دلبستگی اضطرابی 

حاصل از پژوهش نویدیان و  یهاافتهیوجود دارد. این نتیجه با 

که در پژوهشی با جامعه هدف بیماران مبتال به  [35] همکاران

نارسائی قلبی انجام گرفت، همخوانی دارد. با توجه به اینکه استقالل 

ن که در سنین طلبی در دوران نوجوانی بویژه در مرحله آخر این دورا

اینچنین گفت که سبک فرزندپروری  توانیم شودیباالتر دیده م

غالب در منطقه که برگرفته از فرهنگ بومی آن است پذیرش کمتر 

 و همین دهدیوالدین را در برابر حس استقالل طلبی نوجوان نشان م

 .دلیل احتمالی این یافته پژوهشی باشد تواندیامر م

گی بین ویژ یداریپژوهش، ارتباط آماری مثبت و معنبا توجه به نتایج 

شخصیتی وظیفه شناسی و شغل پدر واحدهای پژوهش بدست آمد. 

که به  [31] این نتیجه با یافته حاصل از پژوهش جمشیدی و همکاران

 سدری، همسوست. اینطور به نظر مپردازدیپیش بینی فرار دختران م

نقش بسزایی بر شکل گیری شخصیت نوجوان  تواندیکه شغل پدر م

در حیطه وظیفه گرایی داشته باشد. در دوران نوجوانی الگو برداری از 

لذا توجه به اهمیت شغل  خوردیقه به چشم ممورد عال یهاتیشخص

 ریأثت تواندیشغل پدران بر سبک تربیتی م ریپدر در این دوران و تأث

چون منظم بودن،  ییهایژگیچشم گیری در برخورداری نوجوان از و

 منطقی بودن و خودنظم بخشی و پیشرفت گرایی داشته باشد

بدست آمده بین میانگین عزت نفس و  یهاافتهیهمچنین براساس 

جنسیت واحدهای پژوهش تفاوت آماری معناداری وجود ندارد. این 

نیز همخوانی  [42] نتیجه با یافته حاصل از پژوهش شفیعی و صفاری نیا

ردید که بین میانگین سبک دارد. در پژوهش حاضر مشخص گ

 یداریدلبستگی ایمن و جنسیت واحدهای پژوهش تفاوت آماری معن

در پژوهشی نشان  [34]وجود دارد. این در حالی است که ممبینی نیا 

دلبستگی ناایمن تفاوت ایجاد نموده است  یهادر سبکداد؛ جنسیت 

اما در سبک دلبستگی ایمن گزارشی مبنی بر تفاوتی معنادار بین دو 

نشان  [33] عارفی و همکاران یهاافتهی. همچنین شودیجنس یافت نم

رد. ها ندانقشی در نوع سبک دلبستگی آن هایداد که جنسیت آزمودن

 به دلیل تفاوت در میانگین سنی، سطح تواندیاین ناهمخوانی در نتایج م

نتایج حاصل از  تحصیالت و فرهنگ افراد حاضر در جامعه آماری باشد.

نمره حیطه سازگاری )توافق( پسران مطالعه حاضر نشان داد میانگین 

ویژگی شخصیتی  یهاطهیدر مقایسه با دختران و مجموع نمرات ح

و باالنری دارد ولی  داریدختران در مقایسه با پسران تفاوت آماری معن

ویژگی شخصیتی برحسب جنسیت  یهاطهیمیانگین نمره دیگر ح

است که  . این در حالیکندیتفاوت آماری معناداری را گزارش نم

نشان داد دانشجویان دختر در مقایسه  [32] مطالعه شکری و همکاران

و  یرنجوربا دانشجویان پسر در عوامل سازگاری )توافق( و روان

، ییگرادانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر در عوامل برون

 یداریو پذیرش )باز بودن به تجربه( به طور معن یشناسفهیوظ

لیل به د تواندیباالتری گزارش کردند. این تفاوت در نتایج م یهانمره

تفاوت در میانگین سنی و تحصیالت افراد باشد. گرچه که نقش سبک 

 ت.نادیده گرف توانیفرهنگ بومی غالب در منطقه را نیز نم تربیتی و

 گیرینتیجه

بیان نمود که با توجه به  توانیمطالعه حاضر م یهاتیدر رابطه با محدود

عمیق با توجه به  یهااینکه استفاده از پرسشنامه ممکن است نتواند راه

با استفاده از  شودیبنابراین پیشنهاد م ها و عقاید افراد را فراهم کند.نگرش

به  ترقیمطالعات ترکیبی کمی و کیفی و مصاحبه چهره به چهره بطور دق

شخصیتی و میزان عزت نفس  یهایژگیدلبستگی، و یهاابعاد سبک

پرداخته شود. باتوجه به نتایج این مطالعه و الگوپذیری دوره نوجوانانی، تمایل 

همساالن با طرز  دوستان و یهاو عضویت در گروه یطلببه استقالل

ها از کانون خانواده، این عوامل در متفاوت و همچنین دورشدن آن یتفکرها

 یهاصورت عدم اتخاذ تصمیمی صحیح و اصولی، زمینه ساز سبک

شخصیتی ناکارآمد و در نتیجه عزت نفس  یهایژگیدلبستگی ناایمن، و

امعه خواهند دامنه دار آن بر روی خود فرد و ج یهابیپایین نوجوانان و آس
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شد. از این رو باید با استفاده از روانشناسان، مشاوران و دیگر کارشناسان 

مؤثر در این حوزه، با تأکید بر امر آموزش والدین و افراد دخیل در 

با  یآموزانبا محوریت چگونگی تربیت فرزندان و دانش یآموزشنظام

 یریگلشخصیتی مثبت از شک یهایژگیدلبستگی ایمن و و یهاسبک

 مشکالت رفتاری این دوران جلوگیری به عمل آید.

 سپاسگزاری

( IR.GMU.REC.1394.117پژوهش حاضر با کد اخالق در پژوهش )

 1330در سال  اخالق در دانشگاه علوم پزشکی گناباد یااز کمیته منطقه

از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه  لهیوسنیبه انجام رسید، بد

دانش  کلیه نیچنعلوم پزشکی گناباد، کمیته تحقیقات دانشجویی. هم

آموزان و مسئولین محترم آموزش و پرورش شهر گناباد که با پژوهشگران 

در جهت هر چه بهتر به سرانجام رساندن پژوهش حاضر همکاری نمودند، 

 .گرددیتقدیر و تشکر م

 منافعتضاد 

انجام این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی را به دنبال 

 نداشته است.
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