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 چکیده

و بباور ببه دایبای لادلاابه ببیر د گبروا اباببوا ببا ی دلکسبگی  هاسبک مقایسه پژوهش حاضر با هدف      

شبهر  2شامل د گبروا اباببوا مقهقبه  واجام شد. اامعه آماری پژوهش رفگارهای  بدآسیب رساا و لادی

افر وز آاها حبدولل یبکبار رفگبار  ببد  922افر که  222های پژوهش شامل امباه. ببداد 9318تهروا در سال 

افر بدوا سابقه رفگار  ببدارح  ببدابد. امبابه ییبری ببه  922ه ببداد و ارح  غیر  بدکش  رو واجام دود

 کلباسبب  ارح   بد کارکردهای و رفگارها وز مقیاس هادوده. بروی یردآوری شیبه در دسگرس واجام شد

( و 2229) یبب  و  سبال کببس،یل، دولکرت ،(2222) ساتبا و دویلاس لادلااهی ایدا به باور ،(2221یلر ) و

ی ببد که بروی تحلیبل وسهیمقا -وسگفاده شد. پژوهش لل  (9112) سال در دیر قزویکبل  دلکسگی یهاسک 

 سبک  دردوری تفباوت معقب اشباا دود،  هاافگبهوز آزمبا تحلیل ووریااس چقدمگغیری وسگفاده شبد. ی هادوده

و  (>229/2pدورد ) وابد ازدی  ببدا بیر د گروا ابابوا با رفگارهای  بدآسیب رساا و لادی دلکسگی 

ی ووبسگی  و وضهروب  تفاوت معق  دوری مشاهده اشد. مقادیر میبااییر حباک  وز پباییر بببدا هاسک بیر 

ببد. همچقیر وز  د گروا ابابوا با رفگارهای  بدآسیب رساا  اسکت به یروه لادی سک  ازدی  ببدا در

د گبروا اباببوا ببا رفگارهبای ای االادلاابه در ببیر باورهبای دایب مؤلفبهبیر وبعاد باور به دایای لادلااه، تقهبا 

باورهای دایای االادلااه در که میااییر . (>229/2pدود )تفاوت معق  دوری اشاا  بدآسیب رساا  و لادی 

 د گروا ابابوا با رفگارهای  بدآسیب رساا  بالاتر وز یروه لادی ببد.بیر 
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 مقدمه

فرد به شمار   و رووا  مرحله مهم و براسگه رشد و تبامل واگمال ، دوره ابابوا     

-رووا  در ویر دوره، ایاز به وسگقلال، آزودی طلک ، شبل -ی واگمال ها . دیریبارود م

رت  که ویر . در صبدهد مییری شخصیت و پذیرش همسالاا رو در فرو تبسعه 

 صبصیات دوره ابابوا  اادیده یرفگه شباد، با  هر وحگمال  ر دود بسیاری وز رفگارهای 

(. یب  وز 9311؛ میرغفاری شاهد، 9112، 9ااسالم همروه  بوهد ببد )فریبسر و هبروود

های لمدی به  بد های  مااقد آسیبویر رفگارهای ااسالم  هرزو، روی دودا ااهقجاری

شایع در میاا ابابوااا ومروزی وست )حبیم  واگمال  -مله مشبلات رووا وست که وز ا

و تحت  شبد میافت  هافرهقگ( و به میزوا زیادی در همه 9313شبشگری و  اا  پبر، 

ی بدا بدوا لصد آشبار و  بدکش  تعریف شده هابافتلقبوا تخریب لمدی یا تغییر 

وست که با  ی فگارهاوز ر  مل وابوع مخگلفشا، 3رفگارهای  بدآسیک  (.9118، 2فاووزوست )

لمدی به  بی)آس میمسگق یهافردی به شبل ریو ب  های مخگلف روواشقا گهدف

)مااقد رفگارهای  میمسگق ری( و غبوریسر به د دایکبب ، بدا مااقد  بدزا یهابافت

 ریو و شباد ااسازیار  بردا( واجام م یهاسبء مصرف مبود و ولبل، لادت ااه،ی هراب

مبرد   و فرهقی  باشقد و به لحاظ واگمال   بدکش تیبدوا ا ایرفگارها ممبر وست با 

 ریو  مرض  شقاس بی(. در حبزه آس2222، 4)ااك و همباروا سگقدیا تیلکبل وکثر

و گلالات  ژهیبه و  وز و گلالات رووا  بر  یهابه لقبوا اشااه امیولا میرفگارها وز لد

وما در  شداد؛ تبااه در اظر یرفگه م قگرلرشد و و گلال ک ریفرویمرزی، و گلالات  تیشخص

                                                           
1 -Fergusson and Horwood 
2- Favazza 
3- self-injury behaviors 
4- Nock et al 
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که به  ی هاحجم پژوهش شیرفگار و هم وفزو ریو بعیش شیوفزو لیهم به دل ریسالهای و 

   بدارح"با لقبوا اشاایاا   صیطکقه تشخ شقهادیوست، پ افگهیمساله و گصاص  ریو

واد که آسیب العات مخگلف اشاا دودههم. (9312یاس فرد، دوده شده وست ) " ر بدکشیغ

 با سابقه بدرفگاری دوروا کبدک تبواد  هر بدکش  رو وفزویش و م ، لمدی به  بد

های دوروا (. بقابرویر تباه به تجربه9312 اا  پبر، براعل  و فلسف  اژود، )ورتکاط دورد 

یش بیق  و گلالات کبدک  به ویژه رووبط با وولدیر و مرولکاا وولیه کبدك اقش مهم  در پ

زادی ، با  بدکاا در سالهای وولیهو مشبلات رووا  کبدك در آیقده دوشگه باشد. ک

و در حضبر  کققد م وفرودی که با ویشاا در تعامل هسگقد پیباد لاطف  اسکگاً پایدوری برلرور

اامید،  2که بروی وولیر بار ویر روبهه لاطف  رو دلکسگی  9. بالک کققد آاها وحساس ومقیت م

. رووبط کقد معگقد وست که دلکسگی  در کبدک  اقش حیات  رو در زادی  واساا ویفا م

کققده دوشگه باشد  در رووبط بیر فردی آت  اقش  تسهیل تبواد دلکسگی  تبأم با ومقیت م

که در صبرت شبل یرفگر ویر ابع دلکسگی  فرد به اظام ورزش  و ایرش  مثکت و با 

دلکسگی ، رفگار واساا رو وز یهبوره  دییب . بالک  مرسد دییروا م روش مقهق  وز  بد و

 (.2292، 3ساترکقد ) تا یبر مشخص م

: 4ویمردر زمیقة دلکسگی  سه ابع دلکسگی  وز یبدییر مگمایز شده وست. ولبف ب سبک       

وز  وفرود دوروی ویر سک  برویشاا آساا وست که با دییروا روبهة ازدیب  برلرور کققد و

ویقبه به دییروا تبیه کققد و ایز واازه دهقد که دییروا به آاها تبیه کققد، وحبساس روحگ  

کققد. ویر وفرود وز ویقبه دییروا آاها رو ترك کققبد یبا  یلب  ببه آاهبا ازدیب  شباد، م 

                                                           
1- Bowlby 
2- Attachment 
3- Sater 
4- Secure Attachment Style 
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: وفرود دوروی ویر سک  وز ویقبه ببه دییروا 9واگقاب کققد. ب ب سک  وحساس ایروا  ام 

طببر کامبل ببه دییبروا ولگماد  تبواقد بهکققد و ام ازدی  شباد، وحساس ااروحگ  م 

کققد. بروی ویر وفرود مشبل وست که به  بدشاا واازه دهقد که به دییروا تبیبه کققد، 

شبباد و وحساس  بوهد به آاهبا ازدیب  شببد، لبصک  مب بیققد که کس  م ولگ  م 

کققد با  بوهقد بیشگر وز حدی که آاها وحبساس روحگبب  م ب م کققد که دییروا وغلم 

: وفرود دوروی ویبر سبک ، کساا  2دوسبیروآاها صمیم  باشقد. ج ب سک  مضهرب ب 

کققد دییروا مایل ایسگقد آاقدر که آاها دوسبت دورابد بباآاها روبهه هسگقد که وحساس م 

قد کبه همبسرشاا وولعبًا آاهبا رو دوست ها وغلب ایبروا هبسگازدی  دوشگه باشقد. آا

ها مایلقد که با بعض  وفبرود کباملاً یب  ادوشگه باشد که در آیقده با آاها زادی  کقد. آا

 قزویکبلشباد )شباد ول  ویر  بوسگه بعض  وولات بالث ااروحگ  و دوری مردم وز آاها م 

، رسددلکسگی ، به اظر م  فاوتی مگهاسک و پیامدهای  باتباه به تعاریف(. 9114، 3دیر

رساا در دوره ابابوا  اقش دوشگه های دلکسگی  در بروز رفگارهای  بد آسیبسک 

 مقف  یوروبهه، اشاا دود که (9311شاهد ) باشد. هماا طبر که اگایج پژوهش میرغفاری

 دلکسگی  سک  مشاهده شد. در مبرد  بد زا  امره و ویمر دلکسگی  سک  دور میاا معق 

اشد وما  مشاهده  بد به آسیب امره و سک  ویر میاا دوری معق  روبهه دوسبیرو، مضهرب

قدور م بررس ، مبرد امباه در سک  ویر امره وفزویش با واگقاب ، دلکسگی  سک  مبرد در

. همچقیر اگایج پژوهش پیبسگه معق  دوری دوشگه وست وفزویشلحاظ آماری  زا  وز  بد

                                                           
1- Avoidant Attachment Style 
2- Ambivalent Attachment Style 
3- Collins & Read 
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رفگارهای  بدآسیک  در دواش آمبزوا دوروی سک  دلکسگی   ( اشاا دود  هر9312یر )

 ااویمر بالاست.

ی فردی ابابوااا  بدآسیب رساا با ابابوااا هاتفاوتمگغیر دییری که در بررس       

وست. باور به دایای لادلااه به  9لادی، مداظر محقق لرور یرفگه وست، باور به دایای لادلااه

شخص و دایای واگمال  ووست. ویر لروردود بر تعهد اسکت  لقبوا ی  لروردود شخص  بیر

ی به دایای ترلاطعی لادلااه وسگبور وست. هرچه وفرود، باور وبهیشبه لمل و حفظ لمل به 

لادلااه دوشگه باشقد، تلاش و کبشش بیشگری هم بروی لدولت و هم بروی وصلاح یا تبایه 

(. وز 9312، به اقل وز بهشگ  و صابری، 9111 ،2)لرار و سایمباز دهقد مب  لدولگ  به  رج 

چقیر مقظری به طبر  لاصه باور به دایای لادلااه ابل  آمادی  شخص  وست و به طبر 

ی مقصفااه و بروساس وبهیشی دوشگه باشقد  بد به رومقدتریاطکیع ، کساا  که ولگقاد و باور 

کارکردهای روزمره زادی  رو  و در کل ویر باور، رفگارها و کققد ملبولد لدولت رفگار 

وز ب   سرشبار دایبای وز و برلبس باور به دایای االادلااه، واعباسب  دهد ملرور  ریتأثتحت 

 شایسگی  ،شباد م وولع کیفر یقاهبباروا مبرد ابای به یقاهااب  آا در که وست لدولگ 

، 3فبراهامیریزاد )م  مجازوت بار زیر وز یقاهباروا و شبددوده ام  پادوش وسگحقاق و

که  شبد م(. بقابرویر باور به دایای االادلااه بالث بدبیق  و مقف  ایری و رفگارهای  2223

. شبد می تغذیه ولادلااهی لالدهوز طریق افع شخص  بدوا وحساس ولزوم و تعهد به هیچ 

ولگمادی و باور به دایای لادلااه حس ولگماد و برلبس باور به دایای االادلااه حس ب  

. ولگ  وفرود دوروی باور به دایای لادلااه باشقد و با ب  لدولگ  کقد مبدیماا  رو فروهم 

                                                           
1- Belief in a just world 
2- lerner & simons 
3- Furnham 
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یا  9با للایم  شکیه به وفسردی  (در شرویه  که اگبواقد مبلعیت رو تغییر دهقد)مبواه شباد 

چقیر مثل سرزاش لرباایاا به ب  لدولگ  به لقبوا کساا  که مسگحق )دلیل تروش  و تبایه 

. وما در مقابل وفرود دوروی باور به دایای االادلااه، ولگ  با دهقد مپاسخ  (ب  لدولگ  هسگقد

با سبییری  دمت به  بد و با بدیماا  و سبء ظر  وحگمالاً شباد مب  لدولگ  مبواه 

ق  باور به دایای لادلااه و االادلااه، باورهای  مکگ(. در وولع 9381یل پرور، دهقد ) مپاسخ 

بر تعلقات لملیرویااه شقا گ  مگفاوت  هسگقد که با تباه به ماهیت  بد، هر ی  تکعات 

 بیقا، و حسیق  آلای ، شاه شاکری،آوراد ) ها به بار مرووا شقا گ  مگفاوت  رو بروی واساا

روواشقا گ   حالاتپیامدهای مثکت بروی باور به دایای لادلااه تجربه  ریتروز مهم. (9312

تر فرد با وفزویش وحساس سلامگ  لمبم ، زادی  رضایت بخش، سازیاری روحت مثکت،

وسگرس و وز پیامدهای مقف  باور به دایای لادلااه، وفزویش  زادی  پس وز تجاوزوت اقس ،

و دلهره، وفسردی  و وضهروب، اارسای  در لملبردهای واگمال  و تمایل به  بدکش  

(. با تباه به 2222 ،3؛ دزوکا و دولکرت2222 ،2فچر هبور، ااکببز و بلس چاك) وست

پیامدهای ااش  وز باور به دایای لادلااه و االادلااه در وبعاد مخگلف زادی ، بررس  و 

کققد با سایر مقایسه ویر مگغیر در بیر ابابوااا  که ولدوم به آسیب لمدی به  بد م 

 ابابوااا مبضبل  ضروری و لابل تباه وست.

  در یذر به ابابوا  ارخ وفبار و رفگارهای  بدارح ، ولملل ریوهشهای ببر وساس پژ     

  پردوزی درباره  بدکش دهیو بعیش ریشگریو ب ابدی م شیوفزو ادییز اریبه صبرت بس

 ،یاس فردبه اقل وز  2222؛ 4بهدوشت  وست )سازماا اهاا  مرببط به وووسط ابابوا

                                                           
1- Depression 
2- Fetchenhauer, Jacobs & Belschak 
3- Dzuka & Dalbert 
4- World Health Organization 
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هسگقد.   رساا بیدر معرض  بدآس  سق یهاروهی ریوز سا شگریب بواااابا ری(. بقابرو9312

  وز ابع  بدارح ژهیابع رفگارها به و ریو بعیدوراد که ش ریوز و تیحبا ریهمچق هاافگهی

های که پژوهش ریو با (.2292شده وست )ااك،  ترعیشا ریدهه و   یدر   بدوا  بدکش

وست و  افگهی شیوفزو رییمیچش زوایبه بعد به م 2222وز سال  ژهیمبضبع به و ریمرتکط با و

رفگار در ابابوااا و بزریسالاا به دست آمده وست، وما  ریدرباره و ادییوطلالات ز

وادك  اریبس  روایدر ابابوااا و رفگارهاابع  ریو  های رووا شقا گ ژییوطلالات درباره و

 یاریبس یو گلاف اظرها DSMو گلال در  ریهقبز درباره طکقه بقدی و ریوست. للاوه بر و

بار  ریبروی وول   بدکش ریغ  با لقبوا اشاایاا  بدارح دیوابد دورد و در اسخه اد

شده  رشمردهب ی هااشاایاا مسگقل مهرح شده وست و ازو و گلال  یمهرح به لقبوا 

حاضر با  پژوهش. برهمیر وساس (9312پبر،   ) اا وست شگریبه مهالعات ب ازیوست که ا

-ریغ  رفگار  بد ارح"رساا در ابابوااا، بیر  بد آسرفگا  ابلشقا ت  تیمحبر

مصهلح وست،  " زاغیت" ایو  "  بدزا"، "ی با باز"چبا:   که با لکاروت "  بدکش

و بروساس هدف پژوهش مکق  بر  باشد. رفگار م ریلبومل مؤثر در بروز و ی به داکال شقاسا

ابابوااا با رفگارهای  بدآسیب ی دلکسگی  و باور به دایای لادلااه بیر هاسک مقایسه 

 مهرح شده وست: رساا و لادی، فرضیه زیر

ی دلکسگی  و باور به دایای لادلااه بیر ابابوااا با رفگارهای  بدآسیب هاسک بیر      

 رساا و لادی تفاوت وابد دورد.
 

 روش

شهر  2 برییراده ابابوااا د گر مقهقه در آماری ی و اامعهوسهیمقاروش پژوهش لل       

افر وز آاها حدولل  922افر که  222های پژوهش شامل امباه. ببداد 9318تهروا در سال 
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افر بدوا سابقه رفگار  922یبکار رفگار  بد ارح  غیر  بدکش  رو واجام دوده ببداد و 

 که وست حیتبض به لازم.  بدارح  ببداد. امباه ییری به شیبه در دسگرس واجام شد

 (.9312دلاور، باشد ) م یروه هر یبرو افر 32 یوسهیمقا - لل قاتیتحق یبرو امباه حدولل

رفگارها و  اسیمقبروی امباه ییری، وبگدو در بیر مدورس د گرواه مقهع دبیرسگاا، 

، وبزور  بد یزورش  وست  ی( که 2221)9و یلر  کلباسب   بد ارح یکارکردها

س ویر مقیاس دوروی حدولل یبکار رفگار افر که بروسا 922وارو شد، سپس وز بیر آاها تعدود 

 بد ارح  غیر  بدکش  ببداد و بروی شرکت در پژوهش رضایت دوشگقد، به لقبوا 

افر دواش آمبزوا  بدوا رفگار  بدارح  غیر  بدکش  به  922امباه وول واگخاب شداد و 

ور به باو   دلکسگی یهاسک های لقبوا امباه یروه لادی واگخاب شداد. سپس پرسشقامه

و پس وز تبمیل اهت تجزیه و تحلیل آماری وورد  در بیر دو یروه وارو شد دایای لادلااه

تجزیه و تحلیل وطلالات وبگدو به صبرت تبصیف  ببده که شداد.  SPSS-25وفزور ارم 

وز آزمبا تحلیل  هاهیشامل میااییر، واحروف معیار و... و در بخش دوم بروی آزمبا فرض

 .یره وسگفاده شدووریااس چقد مگغ

 

 ابزار پژوهش

 و کلباسب  ویر مقیاس تبسطجرحی:  خود کارکردهای و رفتارها مقیاس -1

 یرفگارها لملبرد و فروووا  که وست یزورش   بد وبزور ی  طروح  شده و (2221یلر )

 وول بخش. دورد بخش دو سیاهه ویر. کقدم  ورزیاب   بدکش  رو غیر  بدارح 

( آیاهااهلمدی ) صبرت به که رو ارح   بد یرفگارها مگفاوت ابع 92 فروووا  پرسشقامه

                                                           
1- Klonsky & Glenn 



 02/   نیای عادلانه بین دخترانی دلبستگی و باور به دهاسبکمقایسه  

 سبزوادا، یرفگر،یاز  زدا،/کببیدا: شامل شباد م واجام کش   بد لصد به اه وما

 سهبح به پبست مالیدا مبکق ،  بد، یرفگر ایشیبا ز م، دسگباری بریدا،  الببب ،

 رو  هرااك شیمیای  مبود  بردا و بدا در سبزا فروکردا شدید،  ارش  شر،

 رساا آسیب یرفگارها تبصیف  یها ژییو بر   پرسشقامه همچقیر. کقد م غربالیری

 رساا  آسیب  بد به ولدوم ادیدتریر تاریخ و ولدوم وولیر تاریخ: مااقد یرو کش   بد غیر

 رساا آسیب  بد رفگارهای لملبرد پرسشقامه دوم بخش. کقد م ورزیاب  رو

 رساا آسیب  بد یرفگارها لملبرد 93 بخش ویر. کقد م ورزیاب  ور یرو-غیر بدکش 

 کقد م ورزیاب واد یرفگه لرور دییتأ مبرد اظری لحاظ وز و تجرب  مهالعات در که رو

 یواد: کارکردهاشده بقدی طکقه کل  لامل زیر دو به لملبرد 93 ویر(. 2222 کلباسب ،)

( تقکیه   بد و پریشاا  اشاا کش ، بد  ضد یسسگی ، ضد لاطف ، تقظیمفردی ) دروا

 به ووبسگی  فردی، بیر ریتأث فردی، بیر یهامیحر وسگقلال،) فردی بیر یکارکردها و

 لیبرت صبرت به هاقهی(. یزسرسخگ  و  بوه  هیجاا  بد، وز مرولکت واگقام، همسالاا،

)کاملاً  2 و( کطمرت تاحدی) 9 ،(مرتکط غیر)کاملاً  2 وز که وست شده تدویر یوقهییز سه

 یذوری امره 1 تا 2 وز هااسیمق  رده وز ی  هر ویر بقابر. وست شده بقدی دراه( مرتکط

 تعدود بر هااسیمق  رده امروت امع وز کل  یهااسیمق امره میااییر همچقیر. شباد م

 کم دست که دواشجب 232 روی بر مقیاس ویر روواسقج  پژوهش در. دیآ م دست به آاها

 فردی دروا لبومل) لامل  دو سا گار دوشگقد،  بدکش  بدوا  بدارح  سابقه ربا ی 

 بیر و فردی دروا لبومل بروی کرواکاخ آلفای. شد وسگخروج آا بروی( فردی بیر لبومل و

 کققدیاا شرکت امره وست. شده دوده اشاا و آمد دست به 82/2 و 88/2 ترتیب به فردی

 وفسردی   بدکش ، مرزی، شخصیت هایاشااه سقجش بالیق  هایمقیاس با مقیاس ویر در
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پبرو همبارواش  اا  پژوهش در(. 2299 یلر، و کلباسب ) دورد همکسگی  وضهروب و

 .وست شده یزورش 14/2 آزمبا ویر کل امره کرواکاخ آلفای ضریب (،9312)

( 9112) سال در دیر قزویکبل تبسط پرسشقامه ریوی: دلبستگ یهاسبک پرسشنامه -0

طیف امره یبیه وست.  98 شامل و کرد وصلاح رو آا( 9111) سال در قزیکبل که شده هیهت

؛ 4؛ مبوفقم 3؛ اظری ادورم 2؛ مخالفم 9بر وساس لیبرت )کاملاً مخالفم،  سؤولاتیذوری 

 و  بررس رو اامه پرسش ریو 9382 سال در دومر پاك روایو در ( وست.2کاملاً مبوفقم 

 مشخص وست، ماده 1 شامل اسیمق هر که اسیمق ریز 3 ومل،لب لیتحل با .کرد ی روو

 ولگماد یرواید به ها آزمبدا که رو  زوایم(: D)  ووبسگی :وز لکارتقد اسیمق ریز 3.شبد م

 واد، دسگرس لابل لزوم مبولع در ایآ که صبرت ریو. به شباد م  مگب آاها به و کققد م

 روبهه در شیآسا زوایم(: C) ببدا  یازد .باشد م 98و  91 ،94 ،2 ،2 ،2 یهاسؤول شامل

و  93 ،92 ،8 ،1 ،9 یهاسؤول شامل .کقد م یریی وادوزه رو  جاایه  بیازد و متیصم با

 ،92 ،1 ،4 ،3 یهاسؤول شامل. سقجد م رو روبهه دوشگر وز ترس(: A)  وضهروب .باشد م 92

 در کرواکاخ یآلفا قبهیو به تباه با ،(9112) دیر و قزیکبل پژوهش در. باشد م 92و  99

 یسب وز. وست بر بردور ی بالا ولگکار وز آزمبا. وست 82/2 وز شیب ای یمساو مبورد  تمام

 به مجدد آزمبدا وز وسگفاده با آزمبا ولگکار زوایم( 9382) پاکدومر پژوهش در یرید

 مبرد در( RAAS) اامه پرسش ریو. وست شده مشخص وارو دو ریو ریب  همکسگی صبرت

. دییرد وارو ببداد شده واگخاب  تصادف طبر به که رسگاایدب دوم کلاس پسر و د گر 922

 اایریب یر،یبدی وز ماه  ی  زماا یفاصله با اامه پرسش ریو یوارو دوبار وز حاصل جیاگا

 ،23/2: بیازد اسیمق ریز ی ای. پاوست ولگکار یدورو 12/2 سهح در آزمبا ریو که ببد آا

 یهااسیمق ریز ریب  همکسگی بیضر. آمد دست به 24/2:وضهروب و 18/2: ووبسگی



 01/   نیای عادلانه بین دخترانی دلبستگی و باور به دهاسبکمقایسه  

 و -393/2 بیترت به 229/2 معقادور سهح در  ووبسگی و وضهروب وضهروب، و  بیازد

 مقدور 294/2 معقادور سهح در  ووبسگی و  بیازد ریب  همکسگی بیضر و باشد م-331/2

 لیتحل وز پرسشقامه سازه ی روو  بررس یبرو(. 9382دومر، پاكآمد ) دستبه  241/2

 چر ش با ، وصل یهامؤلفه روش به لبومل لیتحل که شد وسگفاده یدییتأ  لامل

 لبس)  واگقاب ،(ببدا  یازد) مریو  دلکسگی سک  لامل 3 وابد دیمب ماکسیوور

 32 لامل سه ریو. ببد پرسشقامه( در  وضهروب سک ) دوسبیرو و(  ووبسگی  دلکسگی سک 

. وست دییتأ مبرد پرسشقامه ریو سازه ی روو ریبقابرو کققد، م رییتک رو کل اسایوور درصد

 جیاگا و شد وسگفاده یدییتأ  لامل لیتحل وز پرسشقامه سازه ی روو  بررس یبرو ریهمچق

  واگقاب ،(ببدا  یازد) مریو  دلکسگی سک  لامل سه یدورو پرسشقامه ریو که دود اشاا

 ی روو ریبقابرو و وست(  وضهروب سک ) دوسبیرو و(  ووبسگی  دلکسگی سک  لبس)

 (.9312 ببیفگار،یا) وست دییتأ مبرد پرسشقامه ریو سازه

(؛ 2222)9ویر پرسشقامه تبسط ساتبا و دویلاس پرسشنامه باور به دنیای عادلانه: -3

  ضیلر( طروح  شده وست و تبسط یل پرور و 2229)2دولکرت، لیبکبس، سال  و یب 

 4ببده و  سؤول 22ویر پرسشقامه  سؤولاتو ولگکاریاب  شده وست. تعدود  ( ترامه9382)

، باورهای دایای 8تا  9 سؤولات رده مقیاس، باورهای دایای لادلااه بروی  بد شامل 

 سؤولات، باورهای دایای لادلااه لمبم  شامل 91تا  1 سؤولاتلادلااه بروی دییروا شامل 

. طیف کققد م( رو وادوزه ییری 22تا  24 سؤولاتاه شامل و باورهای دایای االادلا 23تا  92

؛ مبوفقم 3؛ اظری ادورم 2؛ مخالفم 9بر وساس لیبرت )کاملاً مخالفم،  سؤولاتامره یذوری 

باشد، باورهای  24تا  22( وست. در صبرت  که امروت پرسشقامه بیر 2؛ کاملاً مبوفقم 4

                                                           
1- Sutton & Douglas 
2- Dalbert, Lipkus, Sallay & Goch 
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باشد، باورهای دایای لادلااه در سهح  89تا  24دایای لادلااه در ویر اامعه ضعیف؛ بیر 

باشد، باورهای دایای لادلااه بسیار  بب  89ی مگبسه  و در صبرت  که امروت بالا

( پایای  سقج  کرده و آلفای کرواکاخ 9382پرور و لریض  )باشد. ویر پرسشقامه رو یلم 

و بروی باورهای دایای لادلااه بروی دییروا  22/2آا بروی باورهای دایای لادلااه بروی  بد 

ها ی ویر پرسشقامههمزماا و سازهیزورش شده وست. در لیر حال شبوهدی وز رووی   84/2

( ایز مقیاس باورهای دایای 2229واد. بروساس یزورش دولکرت و همباروا )وروئه کرده

باشد و ت  لامل  ببدا آا ایز وز طریق م  88/2لادلااه لمبم  دوروی آلفای کرواکاخ 

( ایز ویر 9382تحلیل لامل  تأییدی مبرد تأیید لرور یرفگه وست. سجادیاا و یل پرور )

واد و پایای  آا رو لابل لکبل و مهلبب در پرسشقامه رو در پژوهش  بد وسگفاده امبده

مرببط به باورهای دایای  سؤولاتواد. ویر محققاا در مبرد یزورش کرده 1/2حدوود 

، ضرویب یاتمر 214/2برووا آا رو  -، ضرویب وسپیرمر239/2االادلااه، آلفای کرواکاخ رو 

واد. دولکرت یزورش امبده 24/2و ضریب بازآزمای  آا رو با )فاصله دوماهه(  214/2آا رو 

رو بروی  34/2تا  33/2، شا ص همساا  12/2تا  11/2(، آلفای کرواکاخ 2229و همباروا )

 واد.یزورش امبده سؤولاتویر 

 

 هاافتهی

 نهی دلبستگی و باورهای دنیای عادلاهاسبک : میانگین و انحراف معیار1جدول 

 واحروف معیار میااییر یروه هامؤلفه

 22/3 92/92  بد آسیب رساا وضهروب 

 24/3 23/91 لادی

 38/3 14/92  بد آسیب رساا ازدی  ببدا

 23/3 32/98 لادی



 31/   نیای عادلانه بین دخترانی دلبستگی و باور به دهاسبکمقایسه  

 22/3 21/92  بد آسیب رساا ووبسگی 

 42/3 22/92 لادی

 12/1 22/32  بد آسیب رساا باورهای دایای لادلااه بروی  بد

 29/2 98/39 لادی

 49/1 92/39  بد آسیب رساا باورهای دایای لادلااه بروی دییروا

 32/1 12/32 لادی

 23/1 28/22  بد آسیب رساا باورهای دایای لادلااه لمبم 

 28/1 92/21 لادی

 21/3 12/94  بد آسیب رساا باورهای دایای االادلااه

 82/3 21/92 لادی

 

به ترتیب بروی سک  دلکسگی   میااییر و واحروف معیار، (9)شماره طکق اگایج ادول      

(، 24/3، 23/91) یلادو در وفرود  (22/3و  92/92رساا )وضهروب  در وفرود  بد آسیب 

 یلادو در وفرود  (38/3و  14/92رساا )سک  دلکسگی  ازدی  ببدا در وفرود  بد آسیب 

و در  (22/3، 21/92رساا )د  بد آسیب (، سک  دلکسگی  ووبسگی  در وفرو23/3، 32/98)

 بد در  بروی لادلااه دایای باورهای مؤلفه( وست. همچقیر بروی 42/3، 22/92) یلادوفرود 

 دایای (، باورهای29/2، 98/39) یلادو در وفرود  (12/1و  22/32رساا )وفرود  بد آسیب 

، 12/32) یلاددر وفرود  و (49/1و  92/39رساا )دییروا در وفرود  بد آسیب  بروی لادلااه

و در  (23/1و  28/22رساا )لمبم  در وفرود  بد آسیب  لادلااه دایای (، باورهای32/1

رساا  بد در وفرود  بد آسیب  بروی االادلااه دایای (، باورهای28/1، 92/21) یلادوفرود 

 (، وست.82/3، 21/92) یلادو در وفرود  (21/3و  12/94)
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نوجوانان دختر با رفتارهای خودآسیب ی دلبستگی هاسبکبین : یه اولفرض

 تفاوت وجود دارد. رسان و عادی

 هاانسینتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری وار: 0جدول 

 سهح معقادوری دراه آزودی دوم دراه آزودی وول F مگغیر

 129/2 918 9 229/2 ووبسگی 

 499/2 918 9 128/2 وضهروب 

 339/2 918 9 129/2 ازدیب 

حاصل وز ادول لبیر  Fبا تباه به  واجام یرفگه و %12 یویر آزمبا در سهح معقا دور     

و ( 128/2) وضهروب  (، سک 129/2و سهح معقادوری )( 229/2) ووبسگی  بروی سک 

، همساا  (339/2) ی( و سهح معقادور129/2) ازدی  ببدا(، 499/2سهح معقادوری )

 .شبد م دییتأ هاااسیوور

 بر روی (مانوا)نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره : 3جدول 

 دلبستگی یهاسبک

 
بدست  f، با تباه به مقدور ووبسگی در  صبص سک   (،3بروساس وطلالات ادول )     

( اگایج تحلیل ووریااس اشاا 222/2( و ضریب وتا )882/2(، سهح معقادوری )222/2آمده )

ابابوااا د گر با رفگارهای  بدآسیب رساا ووبسگی    دلکسگی دود که بیر میااییر سک 



 33/   نیای عادلانه بین دخترانی دلبستگی و باور به دهاسبکمقایسه  

، با تباه به وضهروب سک  ادورد. همچقیر در  صبص تفاوت معق  دوری وابد  و لادی

( اگایج تحلیل 223/2( و ضریب وتا )432/2(، سهح معقادوری )124/2بدست آمده ) fمقدور 

ابوااا د گر با رفگارهای ابوضهروب   دلکسگی  ووریااس اشاا دود که بیر میااییر سک 

، با ازدی  ببداسک  ادورد. وما در تفاوت معق  دوری وابد   بدآسیب رساا و لادی

( 919/2( و ضریب وتا )222/2(، سهح معقادوری )282/38بدست آمده ) fتباه به مقدور 

ابابوااا ازدی  ببدا  دلکسگی  اگایج تحلیل ووریااس اشاا دود که بیر میااییر سک 

با تباه به  دورد.تفاوت معق  دوری وابد  ا رفگارهای  بدآسیب رساا و لادید گر ب

( و در 14/92)یروه  بدآسیب رساا  درازدی  ببدا میااییر سک   مقادیر میااییر،

ابابوااا  ازدی  ببداببدا میااییر سک   پاییرکه اشاایر  ( وست32/98) یروه لادی

 .روه لادی وستد گر با رفگارهای  بدآسیب رساا اسکت به ی

دختر با رفتارهای خودآسیب  نوجوانانباور به دنیای عادلانه  بین: یه دومفرض

 تفاوت وجود دارد. رسان و عادی

 هاانسینتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری وار: 4جدول 

 سهح معقادوری دراه آزودی دوم دراه آزودی وول F مگغیر

باورهای دایای لادلااه 

 بروی  بد

121/3 9 918 228/2 

باورهای دایای لادلااه 

 بروی دییروا

921/2 9 918 119/2 

باورهای دایای لادلااه 

 لمبم 

222/2 9 918 822/2 

 باورهای دایای

 االادلااه

228/2 9 918 818/2 
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حاصل وز ادول لبیر  Fبا تباه به  واجام یرفگه و %12 یویر آزمبا در سهح معقا دور     

باورهای  (،228/2و سهح معقادوری )( 121/3)  بد بروی لادلااه دایای باورهای بروی مؤلفه

باورهای دایای لادلااه (، 119/2و سهح معقادوری )( 921/2) دایای لادلااه بروی دییروا

و سهح ( 228/2) باور دایای االادلااه و (822/2و سهح معقادوری )( 222/2) لمبم 

 .شبد م دییتأ هاااسی(، همساا  وور818/2معقادوری )

 باورهای دنیای عادلانهبر روی  (مانوا)نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره : 2جدول 

مجمبع  مگغیر ووبسگه مقکع تغییر

 مجذوروت

دراه 

 آزودی

میااییر 

 مجذوروت

F   سهح معق

 دوری

 ضریب وتا

باورهای دایای  مدل

 لادلااه بروی  بد

322/912224 9 322/912224 432/3214 222/2 142/2 

باورهای دایای 

 لادلااه بروی دییروا

422/912821 9 422/912821 822/4222 222/2 112/2 

باورهای دایای 

 لادلااه لمبم 

229/939342 9 229/939342 232/3412 222/2 141/2 

باورهای دایای 

 االادلااه

182/32122 9 182/32122 283/2132 222/2 132/2 

باورهای دایای  یروه

 لااه بروی  بدلاد

828/22 9 828/22 421/2 292/2 222/2 

باورهای دایای 

 لادلااه بروی دییروا

219/94 9 219/94 322/2 224/2 222/2 

باورهای دایای 

 لادلااه لمبم 

922/21 9 922/21 228/9 293/2 228/2 
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باورهای دایای 

 االادلااه

222/283 9 222/283 122/91 2222/2 212/2 

ای دایای باوره  ها

 لادلااه بروی  بد

221/92193 918 129/23    

باورهای دایای 

 لادلااه بروی دییروا

242/8232 918 284/42    

باورهای دایای 

 لادلااه لمبم 

221/2299 918 138/32    

باورهای دایای 

 االادلااه

922/2823 918 492/94    

، با تباه به ی دایای لادلااه بروی  بدباورهادر  صبص  (،2بروساس وطلالات ادول )     

( اگایج تحلیل 222/2( و ضریب وتا )292/2(، سهح معقادوری )421/2بدست آمده ) fمقدور 

در ابابوااا د گر با  باورهای دایای لادلااه بروی  بدووریااس اشاا دود که بیر میااییر 

همچقیر در  صبص ادورد. تفاوت معق  دوری وابد  رفگارهای  بدآسیب رساا و لادی

(، سهح 322/2بدست آمده ) f، با تباه به مقدور باورهای دایای لادلااه بروی دییروا

( اگایج تحلیل ووریااس اشاا دود که بیر میااییر 222/2( و ضریب وتا )224/2معقادوری )

در ابابوااا د گر با رفگارهای  بدآسیب رساا و  باورهای دایای لادلااه بروی دییروا

، با تباه به باورهای دایای لادلااه لمبم  مؤلفهادورد. در فاوت معق  دوری وابد ت لادی

( اگایج تحلیل 228/2( و ضریب وتا )293/2سهح معقادوری ) ،(228/9بدست آمده ) fمقدور 

ابابوااا د گر با  باورهای دایای لادلااه لمبم  درووریااس اشاا دود که بیر میااییر 

ادورد. وما در باورهای دایای تفاوت معق  دوری وابد  و لادی رفگارهای  بدآسیب رساا
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( و ضریب وتا 222/2(، سهح معقادوری )122/91بدست آمده ) f، با تباه به مقدور االادلااه

باورهای دایای االادلااه در ( اگایج تحلیل ووریااس اشاا دود که بیر میااییر 212/2)

با  دورد.تفاوت معق  دوری وابد  و لادی ابابوااا د گر با رفگارهای  بدآسیب رساا

یروه  بدآسیب رساا  در باورهای دایای االادلااهمیااییر  تباه به مقادیر میااییر،

باورهای دایای ببدا میااییر  بالاترکه اشاایر  ( وست21/92) یروه لادی( و در 12/94)

 .وه لادی وستابابوااا د گر با رفگارهای  بدآسیب رساا اسکت به یر االادلااه در

 

 نتیجه گیری

ی دلکسگی  تقها سک  هاسک فرضیه وول پژوهش، وز بیر ی حاصل، هاافگهبروساس ی     

-ازدی  ببدا بیر دو یروه ابابوااا د گر با رفگارهای آسیب رساا و لادی تفاوت معق 

دوری وابد دورد. به طبری میزوا دلکسگی  ازدی  ببدا در یروه  بدآسیب رساا 

واد که آسیب لمدی به هالعات مخگلف اشاا دودهدر ویر روسگا موز یروه لادی ببد.  رترییپا

( هماا 9312 اا  پبر و همباروا، ورتکاط دورد ) با سابقه بدرفگاری دوروا کبدک   بد

 دور میاا معق  مقف  یوروبهه، اشاا دود که (9311شاهد ) طبر که اگایج پژوهش میرغفاری

مشاهده شد. همچقیر اگایج پژوهش پیبسگه یر   بد زا  مرها و ویمر دلکسگی  سک 

( اشاا دود  هر رفگارهای  بدآسیک  در دواش آمبزوا دوروی سک  دلکسگی  9312)

( همسب 2222همباروا )و  9های دوویلامااویمر بالاست. اگیجه به دست آمده با اگیجه پژوهش

که به  کقد موی ابابوااا مهیا دلکسگی  ویمر، پاییاه مسگحبم  بر دهد مببده و اشاا 

. وحساس ویمق  لازمه دهقد می سازیارواه تری به محیط وطروف  بد هاپاسخووسهه آا 

                                                           
1- Davilam 
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تحبل سالم و غیر مرض  در فرد وست و همااقد تبیه یاه  محبم ابابوا رو بروی مقابله با 

یمر (. ابابوااا و9312، پیبسگه یر، 9182بالک ، کقد ) ممشبلات زادی  آماده 

و  9)چپمر وادآمب گهها و مشبلات زادی  رو وز وولدیر  بد روهکردهای مقابله با تقش

(. به همیر دلیل ویر ابابوااا در مقابل مسائل و مشبلات به طبر کار 2222همباروا، 

ی زادی   شم هایدشبورو در مبولع  کققد مآمدتر و با تبوا حل مساله بالاتری بر برد 

، و ویر ویژی  وحگمال بروز هر ابع رفگار دهقد مقگرل شده اشاا  بد رو به طریق ک

 .برد مرو وز بیر  هاآای دشبور زادی  در هاتیمبلعتبااش  و  بد آسیب زاقده در 

یافگه دییر پژوهش اشاا دود، میزوا باور به دایای االادلااه در د گروا با رفگارهای  بد      

ادی وست. بروساس مهالعات پیشیر وز پیامدهای مقف  آسیب رساا بیشگر وز وفرود یروه ل

وسگرس و دلهره، وفسردی  و وضهروب، اارسای  در باور به دایای لادلااه، وفزویش 

فچر هبور، ااکببز و بلس چاك، ) لملبردهای واگمال  و تمایل به  بدکش  وست

  و مقف  ایری و (. در باور به دایای االادلااه بالث بدبیق2222 ؛ دزوکا و دولکرت،2222

ی لالدهشبد که وز طریق افع شخص  بدوا وحساس ولزوم و تعهد به هیچ رفگارهای  م 

. باور به دایای لادلااه حس ولگماد و برلبس باور به دایای االادلااه شبد می تغذیه ولادلااه

لااه باشقد . ولگ  وفرود دوروی باور به دایای لادکقد محس ب  ولگمادی و بدیماا  رو فروهم 

با للایم  شکیه به  (در شرویه  که اگبواقد مبلعیت رو تغییر دهقد)و با ب  لدولگ  مبواه شباد 

مثل سرزاش لرباایاا به ب  لدولگ  به لقبوا کساا  که )وفسردی  یا دلیل تروش  و تبایه 

ایای . وما در مقابل وفرود دوروی باور به ددهقد مپاسخ  (مسگحق چقیر ب  لدولگ  هسگقد

با سبییری  دمت به  بد و با  وحگمالاًشباد االادلااه، ولگ  با ب  لدولگ  مبواه م 

 (.9381یل پرور، دهقد ) مبدیماا  و سبء ظر پاسخ 

                                                           
1 - Chapman 
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با تباه به اگایج پژوهش، مکق  بر اقش سک  دلکسگی  در بروز رفگارهای  بد آسیب      

ی امع ، به هارسااهزش  در مدورس و های آمبیردد، براامهرساا  ابابوااا پیشقهاد م 

فرزاد و به تکع آا کقگرل و پیشییری وز رفگارهای  -مقظبر بهکبد کیفیت رووبط وولد

ی لادلااه هاهیرو بدآسیب رساا  در ابابوااا، وارو یردد. همچقیر وز طریق به کارییری 

ادلااه در ابابوااا و مقصفااه در محیط اامعه و دروا  اابوده، به کاهش باورهای دایای اال

-روش وز ی بعدیهاپژوهشوست در  بهگر پرسشقامه هایمحدودیت با تباهکم  شبد. 

 مگغیرهای  همچقیر، .یردد وسگفاده ایز سا گار ب  و دور سا گار مصاحکة مااقد دییر های

شخصیگ  و سلامت  واگمال ، ولگصادی وولدیر، لبومل بیبلبژیب ، ویژییهای طکقه) اظیر

کقگرل و وز روش امباه ییری تصادف  مگقاسب با ابومع آماری دییر ( ابوااارووا اب

 وسگفاده شبد.
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