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چکیده :
هدف از این پژوهش پیش بینی مهارتهای حلل مسلئله اجتملاعی در دوبعلد سلازرارا ه
و اسازرارا ه براساس ترتیب تولد و سبکهای دلبستگی در دا شلجویان بلود .جامعله ملاری
دربرریر دهدا شجویان دا شگاه علوم و تحقیقات تهران درسلا 1391بودکله بله رلورت
تصادفی خوشه ای ا تخاب شد د .حجم مو ه معاد  389دا شجو ( 155دختلر و(234
پسر بر ورد شد .افراد رروه مو ه پرسشنامه سبکهای دلبستگی هازن وشاور( AAIو فرم
کوتاه پرسشنامه مهارتهای حل مسئله اجتماعی را تکمیل کرد د .بلرای تحلیلل داده هلا از
روش تحلیل رررسیون چندرا ه و  MANOVAاستفاده شلد .تایج شلان داد کله ترتیلب
تولد وسلبکهای دلبسلتگی (ایملن اجتنلابی مضلررب سلهم معنلاداری درپلیش بینلی
مهارتهای حل مسئله اجتماعی سازرارا ه و اسازرازا ه دار د .همچنین میا گین ملره هلای
سبک دلبستگی اجتنابی فرز دان او باالتراز فرز دان خر بلود املا بلین میلا گین سلبک
ایمن و اضررابی در دو رروه تفاوت معنی داری مشاهده شد .همچنین فرز دان او و خر
از ظر مهارت های اجتماعی سازرارا ه و اسازرارا ه تفاوت معنادارینداشتند.
 1استادیار دا شگاه زاد اسالمی -واحد رودهن
 2کارشناس ارشد دا شگاه زاد اسالمی -واحد علوم و تحقیقات تهران
 3استادیار دا شگاه بجنورد
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واژران کلیدی :مهارت حل مسئله اجتماعی در دو بعد سازرارا ه و اسازرارا ه سبک
دلبستگی ترتیب تولد
مقدمه :
در طو تاریخ روان شناسان فالسفه و مربیان تربیتی اظهار داشته ا د که توا ایی برای
حل مسائل یکی از موارد مهمی است که بهزیستی ا سان را تضمین می کند  .به عالوه
ها به تفاوتهایی در حل مسائل در بین افراد مختلف اشاره کردها د .شاید مهمترین
وجهی که توسط مشاهده رران طبیعی مورد توجه قرار ررفته است این است که توا ایی
حل مسئله با شایستگی اجتماعی و بهداشت روا ی وسازراری وحل مشکالت استرس زا
(که رابره قوی با عملکرد شخصی و اجتماعی دارد رابره دارد (دی زوریال 1زو 2مای
دیو -الیوارس. 2002 3
حل مسئله اجتماعی 4یک فرایند رفتاری – شناختی معروف به خود است که در طی
ن فردکوشش میکند راه حل های موثر وسازرارا ه ای را برای موقعیت های مشکل فرین
خاص که در مسیرز دری روزا ه با ها مواجه می شود شناسایی و کشف کند در این
تعریف حل مسئله به عنوان یک فعالیت هدفمند مجدا ه و راها ه در ظر ررفته می شود
و به عنوان یک پیامد شناختی هدفمند یا عملیات موثرتلقی میرردد ( زو دی زوریال و زو
 2005به قل از ابوالمعالی . 1389
دی زوریال و همکاران ( 2002با تلفیق تایج حارل از مرور ظریلههلا و پلژوهشهلای
رذشته در مورد حل مسئله و پژوهشهایی که خودشان ا جام داده بود لد الگلویی از حلل
مسئله اجتماعی را رسترش داد د که روی  5حلوزه ملرتبط متمرکلز ملیشلود .از ایلن 5
حوزه دوتا از متغیرهای جهت ریری هستند -یعنی جهت ریری مثبلت مسلئله (ppo)5و
جهت ریری منفی مسئله ) -6(NPOوسه بعد دیگر مربوط به سبک ها ویلا الگوهلای حلل
مسئله هستند این سه بعد عبارتند از سبک حل مسئله منرقی ( 7 RPSسلبک تکا شلی
/بی دقتی (ICS)8وسبک اجتنابی( .1 ASبله علالوه PPOوRPSابعاد سلاز ده حلل مسلئله
1-D zurrila,T.j
2-Nezu,A.M
3- Maydeu- Olivares.A
4 Social problem solving
5 Positive problem solving
6 Negative problem solving orientation
7 Rational problem solving orientation
8 Impulsivity carelessness style
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هستند درحالی که ICS NPOو ASبه عنوان ابعادی که کارکرد امناسلب دار لد شلناخته
میشو د.
جهت ریری مثبت سبت به مسئله به حل مسئله ا رباقی منجر می شلود .افلرادی کله
جهت ریری مثبت سبت به مسئله دار د به مسائل ز دری روزمره به عنوان فررتی بلرای
پیشللرفت گللاه مللی کننللد سللبت بلله حللل مسللائل خللوش بللین هسللتند و از باورهللای
خودکار مدی برای حل مسائل برخوردا د .جهت ریلری منفلی سلبت مسلئله کلارکردی
غیرا رباقی دارد و افرادی که جهت ریری منفی سبت به حلل مسلئله دار لد سلبت بله
توا ایی خود برای حل مسئله بدبین هستند به مسائل ز دری روزمره به عنوان یک تهدیلد
تگاه می کنند و هنگام مواجهه با مسائل احساس اامیدی و درما دری می کنند.سبک حل
مسئله منرقی یک سبک ساختاریافته است که به عنوان کاربرد منرقی روشلن ملنظم و
ماهرا ه ارلو و تکنیلک هلای حلل مسلئله سلازرارا ه یلا ملوثر تعریلف میشلود .سلبک
تکا شی/بی دقتی یک الگوی حل مسئله دارای کارکرد امناسب است که به وسلیله تمایلل
فرد بلرای بله کلارریری تکنیلک هلا راهبردهلا و کوشلش هلای سلرحی تکا شلی بلی
دقت عجوال ه و اقص مشخص می شود .باالخره سبک اجتنلابی بعلد دیگلری از سلبکهای
حل مسئله است که دارای کارکرد امناسب است و با طفره رفتن ومسامحه منفعل بودن یا
عدم فعالیت و وابستگی مشلخص ملی شلود( دی زوریلال وهمکلاران  2005بله قلل از
ابوالمعالی . 1389
بدون شک یکی از تحوالت بسیارمهم در حوزه روان شناسی معارر ظریه دلبستگی2
بالبی 3است که اهمیت قش تجارب هیجا ی اولیه کودک با مراقب خود را در رشد
هیجا ی و شناختی فرد برجسته می سازد .از ظر بالبی دلبستگی یکی از یازهای بنیادین
ا سان ها است(قربا ی  . 1382دلبستگی عبارتست از پیو د عاطفی هیجا ی سبتا پایداری
که بین کودک و مادر یا افرادی که وزاد در تعامل منظم و دائم با هاست ایجاد می شود
(پاپالیا . 2002 4به د با پژوهشها ی کسا ی از قبیل بالبی و اینثورت سه سبک دلبستگی

1Avoidance style
2Attachment theory
3Bowlby,J
4Papalia,D
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ایمن 1دلبستگی اایمن -اجتنابی 2و دلبستگی اایمن -دوسوررا3یا مضررب تشخیص
داده شده ا د (اینثورت 4بلها 5واتر 6و والز. 1978 7
بالبی دلبستگی را در قالب ظریهای بزرگ مفهوم سازی کرد  .ظریه دلبستگی فقط
در رستره حیات یز هست (وایس8
ظریه تحو کودک یست بلکه ظریه تحو
 1994قل از رحیمیان بورر ارغر ژاد و رحیمی ژاد  . 1378تایج پژوهشهای زیادی
استمرار و تداوم سبک دلبستگی را در چرخه ز دری تایید میکند (فریلی  2002 9قالز
رحیمی ا بو رروههمکاران . 1378
هازن و شاور 1987( 10قل شده در مایرز وواترا 2002 11اظهار مود د افرادی کله
سبک دلبستگی ایمن دار د در مقایسه با کسا ی که سبک دلبستگی اضررابی یلا اجتنلابی
دار د تفاوت چشمگیری در شیوه مقابله با مشکالت دار د .براساس دیدراه ان افراد ایمن
در مقایسه با افراد اجتنابی و اضررابی به هنگام مقابله بلا مشلکالت عالئلم روا لی کمتلری
شان می دهند.تجربه یک رابره ایمن و حمایت کننده با مادر در کلودکی افلراد ایملن را
قادر می سازد تا در روابط خود با دیگران عالوه بر اعتماد به دیگران خود یز منبل اعتملاد
و اتکای دیگران باشند.این افراد قادر به پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی هسلتند و
در سختیهاو مشکالت ا عراف پذیر و مقاوم هستند و راه حل هلای مناسلبی را ارائله ملی
دهند(جیالت 12میکولینسر و شیور . 2001 13فوالم 2002(14یز اذعان می دارد افرادی
که دلبستگی ایمن دار د در ارتباطات بلین فردی حلل مشلکالت اجتملاعی رویلارویی بلا
تنیدریها کنتر هیجا ی و درک و همدلی با دیگران بهتر از افراد اایمن عمل میکننلد و
در مجموع از سالمت جسما ی و روا ی بیشتری برخوردار د.

1Secure
2Insecure Avoidant
3 Insecure Ambivalent
4Ainsworth,M
5. Blehar, M. S
6. Watter, E
7. Walls, E. S
8Weiss,R.S
9Fraley,R.C
10Hazen ,C.,&shaver ,P
11 MyersL.B.,Vertere, A.
12Gillath,O
13Mikulincer,M&Shaver,P
14Fullam,M
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تللاثیر دلبسللتگی بللر فر ینللدهای شللناختی بللا کیفیللت وکمیللت محرکهللای دریللافتی
فرد از مراقبت کننلده هلا ارتبلاط دارد .در واقل کودکلان ایملن محلیط خلود را بلیش از
کودکللان للاایمن کشللف مللی کننللد .میللزان دریافللت اطالعللات و محرکهللا در للان از
کودکان لاایمن بیشلتر اسلت و ایلن املر باعلو ملی شلود تلا لان بلیش از کودکلان لا
ایمللن از توا اییهللای کالمللی تجسللمی ارتبللاطی وحللل مسللئله برخللوردار باشللند
(ورمیگلی و تو ی. 2004 1
در تحقیقی که توسط دا یل 2006( 2رورت ررفت شان داده شد که سازراری
دا شجویان به طور مثبت با سبک دلبستگی ایمن بزررسالی در ارتباط است و رابره بین
دلبستگی اایمن وسازراری اجتماعی معکوس است  .لن 2002( 3در پژوهش خود شان
دا د که دلبستگی ایمن پیش بینی کننده معناداری برای مهارت حل مسئله اجتماعی در
دا شجویان است .د یز 2005(4درپژوهش خود تحت عنوان تاثیر سبکهای دلبستگی
دا شجویان بر مهارتهای اجتماعی وسروح تنهایی ان دریافت که مهارتهای اجتماعی در
دا شجویا ی که از سبک دلبستگی ایمن برخوردار هستند باالتر از دا شجویا ی است که
سبک دلبستگی ایمن دار د .وفائیان ( 1385به بررسی رابره مهارتهای اجتماعی و
سبک دلبستگی دا ش موزان دوره پیش دا شگاهی شهریزد پرداخت و شان دادکه بین
سبک دلبستگی و مهارتهای اجتماعی رابره معناداری وجود دارد به عبارتی هر چه
مرههای دا ش موزان در سبک ایمن افزایش مییافت بر مهارتهای اجتماعی ان یز
افزوده میشد واز سویی با افزایش مرههای سبکهای اجتنابی و دوسوررا از مرههای
مهارتهای اجتماعی کاسته می شد.
تایج تحقیق بشارت ( 1386یز مؤید رابره معنادار بین سبکهای دلبستگی
وراهبردهای مقابله با تنیدری بود .وی به این تیجه رسید که بین سبک دلبستگی ایمن با
سبکهای مقابله هیجان محورو مسئله محوررابره وجود دارد .تیجه پژوهش کوباک5
هالند 6ریان 7ویلیام 8و و دی 1993( 1شان داد بین دلبستگی اایمن با توا ایی حل
1 -Vermigli,P.&toni,A
2-Daniel
3-Allen,J.P
4-Deniz ,M
5-Kobak,R
6 - Holland, E. C
7 - Rayanne, F
8 - William, S. F

18

پژوهشنامه تربیتی /دا شگاه زاد اسالمی واحد بجنورد/شماره 33

مسئله کمتر وتجربه خشم بیشتر رابره مثبت وجود دارد .پژوهش دیگری با هدف بررسی
رابره بین سبکهای دلبستگی وسبکهای مقابله ای با پرخاشگری در دا شجویان شان داد
که بین سبکهای مقابله ای مسئله مدار با دلبستگی ایمن و سبکهای مقابله ای هیجان
مدار با دلبستگی اایمن (دوسوررا و اجتنابی وپرخاشگری رابره مستقیم وجود دارد
(رفیعی طاری . 1387
لفرد دلر 2روا پزشک استرالیایی هم عصر زیگمو د فروید وکار یو گ بود که بیان
کرده است ترتیب تولد 3بر روی شخصبت افراد تأثیر می رذارد .چون ترتیب تولد موجب
می شود که کودکان در معرض گرشهای متفاوت والدین قرار ریر د وشرایط کودکی
متفاوتیداشته باشند که به شکل ریری شخصیت کمک میکنند .دلر عنوان کرد که
ترتیب تولد تاثیر ثابتی بر شیوه ز دری ( حوه برخورد همیشگی یک فرد با تکالیف ز دری
از جمله دوستی شغل و عشق دارد (سالووی  2001قل از هریس. 2006 4
تایج پژوهشهای ا جام شده در خصوص تفاوت مهارتهای اجتماعی و سازراری فرز دان
او و خر متناقض است .سالووی در سا  1996دریافت که فرز د او بودن با سازراری
(ا عراف پذیری خو گرمی و فداکاری رابره منفی دارد ( قل از هریس  . 2006تایج
پژوهش زائری ( 1382با هدف شناسایی رابره پذیرش رروهی و مهارتهای اجتماعی با
ترتیب تولد در دا ش موزان پسر دوره دبیرستان منرقه  15شهر تهران شان داد که
بین برخورداری از مهارت اجتماعی وجوان با ترتیب تولد رابره معناداری وجود دارد.
پژوهش دیگری یز اظهار میدارد که ترتیب تولد هیچ تاثیر معناداری بر روی ابعاد
مهارتهای اجتماعی دارد(ریگو5و ستوده . 1989 6با توجه به این که شنایی با ویژریهای
روا ی فرز دان براساس سبک تولد ان میتوا د راهنمای والدین در اتخاذ سبکهای
تربیتی مناسب باشد از اینرو مرالعه سهم تربیب تولد در تبیین ویژریهایی همچون
مهارتهای حل مسئله اجتماعی که به وعی معرف میزان سازراری افراد است از اهمیت

1 - Wendy, G
2 -Adler, A
3 -Birth order
4. Harris, Judith. R
5 .Riggio, Roland ,E.
6 .& .Sotoodeh, Y

پیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی براساس ترتیب تولدو سبکهای دلبستگی

19

زیادی برخوردار است .توجه به این مسئله می توا د زمینه ساز ارائه توریه های مختلف
به والدین برای اتخاذ شیوه های فرز دپروری مناسب باشد.
عالوه بر اهمیت توجه به ترتیب تولد تأکید بر اهمیت شکل ریری سبکهای
دلبستگی ایمن در دوران کودکی و تداوم ثار ن بر سالمت روا ی و سازراری عاطفی-
اجتماعی تا دوران بزررسالی ا جام پژوهش در این حوزه را ضروری می ماید .از این رو
سؤا اساسی که در این پژوهش این است که یا میتوان مهارتهای حل مسئله اجتماعی
را براساس ترتیب تولد و سبکهای دلبستگی دا شجویان پیش بینی کرد؟
روش:
روش پژوهش جامعه ماری مو ه
این پژوهش از وع همبستگی است ودر ن رابره متغیرهای سلبک دلبسلتگی و ترتیلب
تولد (به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده با مهارتهای حل مسئله اجتملاعی در دوبعلد
سازرارا ه و اسازرارا ه (متغیر مالک مورد بررسی قرارررفته است.
جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل دا شجویان دا شگاه علوم وتحقیقلات تهللران
در سا تحصیلی 90-91بود  .ا تخاب مو ه بله روش تصلادفی خوشلهای رلورت ررفلت.
بدین رورت که خست ازبین کلیه دا شکده های دا شلگاه عللوم وتحقیقلات  4دا شلکده
ا تخاب وسپس از هر دا شکده چند کالس به تصادف ا تخلاب شلد وکلیله افلرادی کله در
کالس بود د مورد زمون قرارررفتند .الزم به ذکر است که سبت ز ان و ملردان درجامعله
تعیین شد سبت ز ان در جامعه 0/398و سبت مردان  0/602بود و این سبت در رلروه
مو ه رعایت شد.
به منظور بر ورد حجم مو ه با در دست داشلتن تعلداد افلراد جامعله حجلم مو له بلا
استفاده از جدو مورران معاد  389فر بر ورد شد که با رعایت سبت هر دو جلنس در
جامعه حجم مو له در رلروه دختلران معلاد  155فلر ودررلروه پسلران معلاد 234
فربر ورد شد .
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فرضیه های پژوهش
ترتیب تولد وسبکهای دلبستگی (ایمن اجتنابی مضررب سهم معناداری درپیش
بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی در دو بعد سازرارا ه و اسازرارا ه دار د.
 بین سبکهای دلبستگی ومهارتهای حل مسئله اجتماعی فرز دان او و خر تفاوت
وجود دارد.
ابزارپژوهش
پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزررساالن (: AAI

این پرسشنامه توسط هزن و شیور ( 1987ساخته شده و در ایران بر روی پرستاران
بیمارستان های دولتی شهر ارفهان هنجاریابی شده است(رحیمیان بورر و همکاران
 . 1383این پرسشنامه دارای  15رزینه است و یک مقیاس خود رزارشی است که بر
مبنای سبکهای دلبستگی سهرا ه ینزورث (ایمن اجتنابی و مضررب تنظیم شده است
و به هر سبک  5رزینه تعلق می ریرد .مره رذاری این زمون در مقیاس لیکرت از
هررز( مره رفر تا تقریبا همیشه( مره 4رورت می ریرد .مره های خرده مقیاسهای
دلبستگی توسط میا گین پنج سئوا هر خرده زمون بدست می ید.بدین رورت که برای
تعیین سبک دلبستگی هر فرد ارزشهای عددی رزینه هامرتبط هر سرح با یکدیگر جم
و بر  5تقسیم میشود .از زمود یها خواسته می شود تا سئواالتی را ا تخاب کنند که
سبک مشخصه ها را در روابط زدیک بهتر توریف میکند .تحلیل عاملیاکتشافی این
پرسشنامه توسط کولینز و رید ( 1990ا جام شد و سه عامل دلبستگی ایمن اایمن و
مضررب را استخراج شد .هزن و شیور پایایی باز مایی کل این پرسشنامه را  %81و پایایی
با لفای کرو باخ را  %78بدست ورد د .کولینز و رید هم همسا ی درو ی این زمون را با
روش لفای کرو باخ معاد  %79به دست ورد د .هزن و شیور (  1987روایی روری و
محتوایی این زمون را و روایی سازه ن را در حد بسیار مرلوب رزارش مود د.
فرم کوتاه پرسشنامه تجدید ظر شده حل مسئله اجتماعی (: SPSI-R

به منظورارزیابی توا ایی حل مسئله اجتماعی شرکت کنندران ازفرم کوتاه  25سؤالی
زمون دیزوریال زوومایدیو -الیوارسکه توسط تقی لو ( 1388استا دارد سازی شده
است استفاده شد .این پرسشنامه  5خرده مقیاس دارد .1 :جهت ریر ی مثبت سبت به
مسئله  .2جهت ریری منفی سبت به مسئله  .3سبک حل مسئله منرقی  .4سبک
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تکا شگری  /بیدقتی  .5سبک اجتنابی در مرالعه ای که تقی لوا جام داد ضرایب لفابرای
هر یک ازعاملهای جهت ریری مثبت سبت به مسئله جهت ریری منفی سبت به
مسئله حل منرقی مسئله سبک اجتنابی وسبک بیدقتی /پرخاشگری را به ترتیب 0/68
 0/68 0/68 0/62 0/75وضریبآلفای کل ابزار را  .0/69به دست مد( .تقی لو  . 1388سه
مقیاس جهت ریری منفی سبت به حل مسئله سبک بی دقتی/تکا شی و سبک اجتنابی
معرف روشهای اکار مد و اسازرارا ه برای حل مسئله هستند و دو مقیاس جهت یابی
مثبت سبت به حل مسئله و سبک منرقی معرف روشهای کار مد و سازرارا ه برای حل
مسئله هستند (ابوالمعالی . 1389
یافته ها:
در این تحقیق متناسب با متغیرهای مورد مرالعه و وع داده های جم وری شلده بله
منظور توریف از شاخصهای میا گین ا حراف معیار و توزی مره ها (کجلی و کشلیدری
استفاده شد.
جدو  :1خالره شاخص های توریفی مره های کل شرکت کنندران در زمون های سبک
های دلبستگی(  3مولفه و مهارت های حل مساله اجتماعی ( سازرارا ه و اسازرارا ه (
=N389
ا حراف معیار

کجی

کشیدری

متغیرها

میا گین

-0/041

-0/270

سبک دلبستگی ایمن

3/29

0/592

0/068

سبک دلبستگی
اجتنابی

2/73

0/715

0/214

سبک دلبستگی
مضررب

2/62

0733

0/163

-0/562

حل مسئله سازرارا ه

3/50

0/649

-0/286

-0/143

حل مساله اسازرارا ه

2/24

0/583

0/635

0/278

همان رو ه که در جدو فوق شان داده می شود توزی همه متغیرهای مورد مرالعه به
سمت رما میل می کند و مقادیر کجی و کشیدری در همه موارد در فارله  +1و -1
قرار دارد .از میان سبک های دلبستگی میا گین سبک ایمن و از میان دو روش حل
مسئله حل مسئله سازرارا ه از میا گین بیشتری برخوردار است.
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برای تحلیلل داده هلا بله منظلور اسلتنباط ملاری بلا توجله بله ماهیلت مقیلاس
ا دازهریری که از وع فارلهای است و فرضلیه هلای تحقیلق بلرای تحلیلل دادهها حسلب
مورد از روش تحلیل رررسیون چندرا ه  MANOVAاستفاده شد.
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فرضیه او  :ترتیب تولد وسبکهای دلبستگی (ایمن اجتنابی مضررب سهم معناداری درپیش بینی مهارتهای حل مسئله اجتماعی در دو
بعد سازرارا ه و اسازرارا ه دار د.برای بررسی این فرضیه از روش رررسیون چندرا ه به روش همزمان استفاده شد.
جدو : 2خالره تحلیل رررسیون همزمان برای پیش بینی مهارت های
حل مساله اجتماعی سازرارا ه و اسازرارا ه اساس سبک های دلبستگی ایمن اجتنابی مضررب و ترتیب تولد (N= 389
حل مسئله سازرارا ه

حل مسئله اسازرارا ه
ضرایب
استا دارد شده

t

Sig

ضرایب
شده

استا دارد ضرایب
استا دارد شده

-

4/616

0/000

1/581

-

-0/063

-0/062

-0/764

0/446

-0/036

-0/037

0/568 -0/572

سبک دلبستگی اجتنابی

0/118

0/150

1/768

0/079

0/108

0/128

0/052 1/953

دلبستگی

0/144

0/173

2/107

0/037

0/213

0/276

0/000 4/428

0/010

0/008

0/107

0/915

-0/139

-0/121

0/054 -1/933

ضرایب استا دارد
شده
1/761

عدد ثابت
سبک دلبستگی ایمن

سبک
مضررب
ترتیب تولد

Sig t
0/000 4/916
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 F =4/433p <0/05 p <,010؛  R 2 = 0/034تعدیل شده ؛  R 2 =0/044؛
 R=0/210سازرارا ه
 F =10/550p <0/05 p <,0/01؛  R 2 = 0/090تعدیل شده ؛ R 2 =0/099

؛  R=0/315اسازرارا ه
به دست مده به ترتیب برای
همان طور که در جدو باال مشاهده میشود مقدار
مهارت های حل مسئله در دو بعد سازرارا ه و اسازرارا ه معاد ( 0/044و(0/099
است یعنی  4/4و 9/9دررد از واریا س متغیر مهارتهای حل مساله اجتماعی
(سازرارا ه و( اسازرارا ه توسط  4متغیر سبک های دلبستگی ایمن اجتنابی مضررب
و ترتیب تولد تبیین می شود .سبت  Fمحاسبه شده ( 4/433و( 10/550در سرح
اطمینان حداقل  99دررد معنادار است و مقدار  Rمشاهده شده ( 0/210و (0/315
معنیدار است میتوان تیجه ررفت که بین سبکهای دلبستگی ایمن اجتنابی مضررب
و ترتیب تولد و متغیر مهارتهای حل مساله اجتماعی (سازرارا ه و ( اسازرارا ه
همبستگی معنادار وجود دارد و مد رررسیون خری حاضر می توا د برای پیش بینی
استفاده شود.
عالمت ضریب بتای به دست مده در جدو فوق شان می دهد که متغیر سبک
دلبستگی اجتنابی با مهارت های حل مساله اجتماعی (سازرارا ه همبستگی منفی و
معنادار دارد و هر دو متغیر سبک دلبستگی اجتنابی و مضررب با مهارت های حل مساله
اجتماعی ( اسازرارا ه همبستگی مثبت و معنادار دار د.در هایت با توجه به این
توضیحات و ضرایب به دست مده می توان معادله رررسیون را بر اساس ضرایب
رررسیون استا دارد شده به رورت زیر تدوین کرد:
(سبک دلبستگی اجتنابی ( Y = 3/718 - 0/101مهارتهای سازرارا ه حل مساله
اجتماعی (سبک دلبستگی مضررب ( +0/189سبک دلبستگی اجتنابی + 0/110
(Y = 1/648مهارت های اسازرارا ه حل مساله اجتماعی

فرضیه دوم :بین سبکهای دلبستگی ومهارتهای حل مسئله اجتماعی فرز دان او و خر
تفاوت وجود دارد.
به منظور مقایسه فرز دان او و خر از لحاظ متغیرهای سبک دلبستگی (  3سبک
دلبستگی اجتنابی ایمن و مضررب و با توجه به برقراری مفروضه های تحلیل واریا س
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چند متغیره (شرط همسا ی کواریا سها و واریا سها از زمون تحلیل واریا س چند متغیره
( MANOVAاستفاده شد.
جدو  :3خالره زمون های چندمتغیری
اثرات

زمون ها

مقادیر

F

جنسیت

ویلکز المبدا

0/980

1/843

درجه
زادی
3

درجه زادی
خرا

P

مجذور
ایتا

273

/140
0

/020
0

با توجه به مقدار زمون ویلکز المبدا ( 0/980و  Fمحاسبه شده ( 1/843با درجه
زادی  273و  3می توان فرض رفر را رد کرد .به عبارت دیگر تفاوت میا گین مره های
سبک دلبستگی (  3سبک دلبستگی ایمن اجتنابی و مضررب به طور همزمان بین
فرز دان او و خرمعنادار یست و میتوان براساس سبک دلبستگی ( 3سبک دلبستگی
ایمن اجتنابی و مضررب فرز دان او و خررا از هم تفکیک کرد .ا دازه اثر اختالف با
توجه به مقدار مجذور ایتا (  0/041در حد بسیار ضعیف است .در ادامه زمون اثرات
بین زمود ی برای مقایسه هر یک از سروح متغیر وابسته در رروهها مورد استفاده قرار
ررفته است.
جدو  : 4خالره زمون های اثرات بین زمود ی ها
مناب

متغیرهای وابسته

SS

1
df

df 2

MS

F

مجذور
ایتا

ترتیب
تولد

سبک دلبستگی
اجتنابی
سبک دلبستگی ایمن
سبک دلبستگی
مضررب

2/321

1

275

2/321

4/617

0/017

0/084
0/144

1
1

275
275

0/084
0/144

0/225
0/253

0/001
0/001

 معنادار در سرح 0/05
با توجه به تایج زمون های اثرات بین زمود یها و شاخص های محاسبه شده میتوان
تفسیرهای زیر را ارایه کرد:
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درخصوص سبک دلبستگی اجتنابی مقدار  Fمحاسبه شده (  4/617با درجه زادی
(  275و  1شان میدهد که بین میا گین فرز دان او و خر از ظر سبک دلبستگی
اجتنابی تفاوت معنادار وجود دارد ( . p<0/05مقدار مجذور ایتا ( 0/017شان دهنده
ارتباط بسیارضعیف بین سبک دلبستگی اجتنابی و ترتیب تولد است.در مورد دو متغیر
سبک های دلبستگی ایمن و مضررب مقادیر  Fمحاسبه شده با درجه زادی (  275و
 1شان می دهد که بین میا گین فرز دان او و خر از ظر دو متغیر سبک های
دلبستگی ایمن و مضررب تفاوت معنادار وجود دارد.
تایج زمون تعقیبی بنفرو ی شان می دهد که میا گین مره های سبک دلبستگی
اجتنابی فرز دان او باالتر از فرز دان خر است.
به منظور مقایسه فرز دان او و خر از لحاظ از لحاظ مهارت های حل مسئله اجتماعی
در دو بعد سازرارا ه و اسازرارا ه یز از زمون  MANOVAمرابق جدو زیر استفاده
شده است.
جدو  : 5خالره زمون های چند متغیری
F

اثرات

زمون ها

مقادیر

جنسیت

ویلکز
المبدا

/648 0/981
2

درجه
زادی

درجه زادی P
خرا

2

274

0/073

مجذور
ایتا
0/019

با توجه به مقدار زمون ویلکز المبدا ( 0/981و  Fمحاسبه شده(  2/648با درجه
زادی  274و  2می توان فرض رفر را رد کرد .به عبارت دیگر تفاوت میا گین مره های
مهارتهای سازرارا ه و اسازرارا ه به طور همزمان بین فرز دان او و خرمعنادار یست و
میتوان براساس مهارتهای سازرارا ه و اسازرارا ه فرز دان او و خررا از هم تفکیک
کرد .ا دازه اثر اختالف با توجه به مقدار مجذور ایتا (  0/019در حد بسیار ضعیف است.
در ادامه به منظور مقایسه مهارت های حل مسئله اجتماعی در دو بعد سازرارا ه و
اسازرارا ه تایج زمون اثرات بین رروهی رزارش شده است.
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مناب
ترتیب تولد

جدو  :6خالره زمون های اثرات بین زمود ی ها
MS
2 df 1
SS
متغیرهای وابسته
df
مهارت های سازرارا ه

0/557

1

مهارت های اسازرارا ه

0/838

1

27
5
27
5

/557
0
/838
0

F

Sig

1/227

0/269

2/359

0/126

 معنادار در سرح 0/05
با توجه به تایج زمون های اثرات بین زمود ی ها و شاخص های محاسبه شده می
توان اظهار داشت که بین میا گین فرز دان او و خر از ظر مهارت های سازرارا ه و
اسازرارا ه تفاوت معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری:
یافتههای پژوهش حاضر بیا گر رابره معنادار بین ترتیب تولدوسبک های دلبستگی
ایمن اجتنابی مضررب و متغیر مهارت های حل مساله اجتماعی (سازرارا ه است.ازبین
این 4متغیرتنها سبک دلبستگی اجتنابی با مهارت های حل مساله اجتماعی (سازرارا ه
همبستگی منفی و معنادار داشت.در این راستا پژوهشهای زیادی موید همایندی سبکهای
دلبستگی ایمن و مهارتهای اجتماعی اسلت ( لن 1وهمکاران  2002د یز (2005
دا یل 2006( 2وفائیان ( . 1385تایج این پژوهشها شان داد که رابره مثبت
ومعناداری بین سبک دلبستگی ایمن و مهارتهای حل مسئله اجتماعی وجود دارد .تایج
حارل از این پژوهش با تایج پژوهش های ا جام شده توسط کوباک وهمکاران (1993
وهمچنین پژوهش رفیعی طاری یز ( 1387همخوا ی دارد.
به ظر می رسد که سبک دلبستگی اایمن موجب شکل ریری مهارتهای مقابله ای
ضعیف و در تیجه مهارتهای حل مسئله اجتماعی اکار مد می شود .شاید بتوان رفت
افرادی که از سبک دلبستگی ا ایمن برخوردار د از مهارتهای ارتباطی و خودپنداری
ضعیف تری برخوردار د به عبارت دیگر شناخت اجتماعی ضعیفی دار د .شناخت
اجتماعی مستلزم مهارتهای شناختی مختلف وپردازش دقیق اطالعات اجتماعی است
1Allen,J.P
2Daniel
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که به منظور حل مسئله اجتماعی یعنی مسائل مرتبط با شرایط کنو ی و پاسخ رویی به
تقاضاهای درو ی وبیرو ی به کار ررفلللته میشود (ابوالمعالی  . 1389از این رو افرادی
که از سبک دلبستگی اایمن برخوردار د مهارتهای حل مسئله اجتماعی سازرارا ه را
کمتر به کار میریر د.
تایج این پژوهش شان داد که بین فرز دان او و خر از لحاظ سبک دلبستگی
اجتنابیتفاوت وجود دارد به عبارت دیگر فرز دان او بیشتر از روش اجتنابی استفاده
می کنند .تایج این پژوهش می توا د همسو با ظریات دلر باشد .دلر معتقد بود که تمام
فرز دان او ضربه تغییر جایگاه خود را در خا واده احسللاس می کنند ولی نهایی که
بیشازحد ازپرورده بار مده ا د بیشتر لرمه می بینند .به طور کلی هر چه فرز د او
هنگامی که فرز د دوم وارد می شود بزررتر باشد عز کمتری را احساس خواهد کرد.
دلر دریافت که فرز دان او معموال به سمت رذشته ررایش دار د حسرت رذشته را
میخور د و سبت به ینده بدبین هستند(شولتز ترجمه سید محمدی . 1387
همچنین سالووی درسلا  1996دریافلت کله فرز لد او بلودن باسلازراری (ا عرلاف
پذیری خو گرمی وفداکاری رابره منفی دارد( قل از هریس . 2006تولد یک خلواهر یلا
یک برادر کوچکتر در فرز د اوالضرراب و دلواپسی در مورد احتملا بلی تلوجهی واللدین
سبت به ها را ایجاد می کند.برهمین اساس سلالووی ظلر داد کله فرز لد او بلودن بلا
پایداری عاطفی (امنیت خلوش خلقلی سلودری وفراغلت رابرله منفلی دارد.در هایلت
سالووی دریافت که فرز د او بودن با زادی (بافرهنگ بودن با معلومات بودن وخالقیلت
رابره منفی دارد(شیلینگ 2001 1ترجمه رین  . 1378بنابراین می تلوان تلایج ایلن
پژوهش را اینگو ه توجیه کرد که چون طبق ظر دللر بلا ورود کلودک دوم بله خلا واده
توجه والدین به کودک او کمتر می شود بنابراین احتما شکل ریری سلبک دلبسلتگی
اایمن -اجتنابی در فرز د او افزایش می یابد.
برخی از یافتههای تحقیقی حاکی از نلد کله فرز لدان ارشلد عموملا بیشلتر مسلتعد
اضرراب ا د که ممکن است بازتلابی باشلد از بلی تجربگلی و علدم اطمینلان از چگلو گی
برخورد والدین با فرز د خود(کریمی  . 1383و ایلن بلی تجربگلی ملادر در برخلورد بلا

1Schilling,R.M
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کودک او شاید یکلی از دالیلل شلکل ریلری سلبک دلبسلتگی لاایمن (اجتنلابی ویلا
دوسوررا باشد .
همچنین تایج شان داد که بین فرز دان او و خر از لحاظ متغیرهای مهارتهای حل
مساله اجتماعی (سازرارا ه و اسازرارا ه تفاوت وجود دارد.یافته های این پژوهش همسو
با پژوهشی است که توسط زائری ( 1382و ریگو و ستوده( 1989رورت ررفت.
چللون ایللن پللژوهش از للوع همبسللتگی اسللت متغیرهللای کنتللر شللده زیللادی از
جمللله سللبک تربیتللی والللدین ویژرللی هللای شخصللیتی و میللزان تحصللیالت للان
ممکللن اسللت تللایج پللژوهش را تحللت تللاثیر قللرار داده باشللند از ایللن رو پیشللنهاد
میشود پژوهشگران بعدی این متغیرها را کنتر کنند .
با توجه به تایج ایلن پلژوهش کله سلبکهلای دلبسلتگی لاایمن مهلارتهلای حلل
مسلئله اجتملاعی اسلازرارا ه را پلیش بینلی ملیکننلد و بلا توجله بله اهمیلت تجلارب
هیجللا ی دوران کللودکی در تحللو وشللکل ریللری قابلیتهللای هیجللا ی از یللک سللو و
مارهللای روز افللزون مشللکالت ز للدری از سللوی دیگللر پیشللنهاد مللیشللود دوره هللای
موزشللی بلله منظللور ارتقللای سللرح رللاهی مللادران در خصللوص قللش للان در ایجللاد
سللبک دلبسللتگی ایمللن و للاایمن و اهمیللت دو سللا او ز للدری روشللهای درسللت
تعامل با فرز دان به کار ررفته شود.
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