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Abstract
Introduction: With due attention to the importance of attachment experiences and considering conflict as an inseparable part of relationships,
the current study focused on identifying the cognitive, emotional and
behavioral patterns of perceiving family conflicts in adolescent girls according to their attachment styles by a qualitative research method and
thematic analysis.
Methods: This study group consisted of fifteen to eighteen years old
girls in Tehran who were selected from a school by purposeful sampling
method. Adult attachment inventory; for short AAI, and The twentyitem experiences in close relationships — revised — general short form;
for short ECR-R-GSF questionnaires were used to assess the attachment style. By their scores, adolescents were assigned to two categories
of avoidant and preoccupied attachment styles. Among one hundred
and sixty-three adolescents who completed the questionnaires, thirteen
people were selected for the interview. The sample group was saturated
with five people in each preoccupied and avoidant group.
Results: The main essences of avoidant adolescents' cognitions were
dichotomous thinking, representing parents negatively, emphasizing
independence, intellectualizing and emotional disengagement. In the
emotional patterns, they showed avoidance in experiencing emotions
and anger; and in the behavioral patterns, they tried to avoid conflict
situations and enhanced the severity of their aggressive behaviors to
reach their goal. The main essences of preoccupied adolescents' cognitions were representing parents and themselves negatively, attribution
of conflict to the quality of the relationship, seeking integration in the
relationship and need for being cared of. Emotionally, they experienced
anger, fear, sadness, and sympathy for the mother. In the behavioral
aspect, they acted impulsively and aggressively to express their anger,
struggling for their goals and express excessive love to attract and maintain partner love.
Conclusions: By identifying adolescents' cognitive, emotional and
behavioral aspects in conflict situations, the results of this research can
help in preparing parenting package and therapeutic interventions based
on the attachment approach for adolescents.
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چکیده
مقدمه :با توجه به اهمیت تجربههای دلبستگی در روابط بین فردی و با در نظر گرفتن
تعارض بهعنوان بخشی از هر رابطه ،پژوهش حاضر در قالب پژوهشی کیفی از نوع تماتیک
با هدف شناسایی مولفههای شناختی ،هیجانی و رفتاری نوجوانان دختر در مواجهه با
تعارضهای خانوادگی بر اساس دو سبک دلبستگی نا ایمن اضطرابی و اجتنابی انجام شد.
روش :جامعه پژوهش ،نوجوانان دختر پانزده تا هجده ساله منطقه دو شهر تهران بودند.
برای انتخاب نمونه یکی از مدارس آن منطقه بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شد.
با مراجعه به یکی از مدارس ،پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال و پرسشنامه تجربه روابط
نزدیک فرم کوتاه توسط دانشآموزان تکمیل شد و افراد با نمره اضطراب باال و اجتناب
پایین تر از نقطه برش در گروه اضطرابی و نمره اضطراب پایین و اجتناب باالتر از نقطه
برش در گروه اجتنابی قرار گرفتند .در نهایت از بین صد و شصت و سه نفر که تعداد کل
دانشآموزان پانزده تا هجده ساله پایه دهم و یازدهم مدرسه بودند ،تعداد افرادی که در هر
دو پرسشنامه در بعد اضطرابی و اجتنابی برای مصاحبه بهعنوان گروه اضطرابی و اجتنابی
انتخاب شدند که به ترتیب هفت و شش نفر بودند که گروه اضطرابی و گروه اجتنابی هر
کدام با پنج نفر به اشباع رسیدند .دادهها بر اساس روش تحلیل تماتیک کدگذاری و در سه
مولفه شناخت ،هیجان و رفتار مضامین اصلی و زیرمضمونها استخراج شدند.
نتایج :در نوجوانان اضطرابی مضامین اصلی شناختی :بازنمایی منفی از والدین و
خود ،اسناد تعارض به کیفیت رابطه ،توجه و تمامیت خواهی در رابطه ،نیاز به مراقبت؛
در بعد هیجانی ،خشم ،ترس ،غم و دلسوزی برای مادر و در بعد رفتاری ،رفتارهایی چون
باجگیری ،پرخاشگری ،مداخله در محیط ،رفتارهای تکانشی ،تالش برای رسیدن به هدف
و محبت افراطی برای جلب محبت متقابل بودند .در گروه اجتنابی مضامین اصلی در بعد
شناختی :تفکر دوقطبی ،بازنمایی منفی از والدین ،اهمیت خودمختاری ،منطقیسازی و
عدم درگیری هیجانی با موضوع .در بعد هیجان ،اجتناب هیجانی و تجربه خشم و در بعد
رفتاری ،اجتناب از موقعیت و افزایش تدریجی شدت رفتار برای رسیدن به خواسته ،بودند.
بحث و نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش ضمن تبیین محتوای شناختی ،هیجانی و
رفتاری نوجوانان در سبکهای دلبستگی ،میتواند زمینه پژوهشهای بعدی برای تدوین
بستههای آموزشی والد-نوجوان در هر سبک دلبستگی و اجرای مداخالت الزم با هدف
اصالح شناختها ،هیجانات و رفتارهای متناسب با هر گروه را فراهم آورد.

واژگان کلیدی
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مقدمه
همه انسانها در زندگی خود با موقعیتهای چالشزا ،استرس آفرین و مشکالت متعدد روبرو میشوند )1(.تعارض حالت یا
کنشــی است که افکار و منافع و انگیزهها و نیازهای حداقل دو شخص در معارضه با هم قرار میگیرند )2(.پژوهشها نشان
میدهد تعارض را میتوان در ســه بعد شــناختی ،هیجانی و رفتاری بررسی کرد .در بعد شــناختی ،باور یا فهم فرد از اینکه
نیازها ،عالیق و خواســتههایش در تعارض با فرد دیگری هســت یا نه بررسی میشود .بعد هیجانی شامل پاسخهای هیجانی
فرد به موقعیت یا تعاملی اســت که نشــانههایی از عدم توافق و سازگاری دارد .بعد رفتاری راهها و اعمالی است که فرد برای
ابراز هیجاناتش ،مفهومسازی شــناختها و فکرهایش و ارضای نیازهایش بهکار میبندد )1(.در میان موقعیتهای تعارضی
مختلــف ،تعارضات خانوادگی بخش قابــل توجه و اثرگذاری از انواع تعارضات را تشــکیل میدهند .تعارضات خانوادگی
بخشی از مشکالت ارتباطی هستند که بالقوه میتوانند تاثیر مثبت یا منفی بر سالمت روابط والد-فرزندی بگذارند )3(.یکی
از شــایعترین انواع تعارضات خانوادگی ،تعارضات بین والدین و نوجوانان میباشــد .اهمیت دوره نوجوانی از آنجائیست که
نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی با تحوالت فیزیکی و رشد تفکر انتزاعی همراه است )4(.عالوه براین ،نوجوانی
برهه افزایش آســیبپذیری و کاهش سالمت روانی میباشد5(.و )6بنابراین مطالعه هر چه بیشتر این دوره رشدی به افزایش
آ گاهی از این سن و مقتضیات آن ،افزایش سالمت روان و فهم عواملی که باعث سازگاری مثبت نوجوانان میشود ،کمک
میکند7(.و )8نوجوانی دوره رشدی است که ظرفیت شناختی گسترش یافته( )9و در فرد ظرفیت فراشناختی ایجاد میشود که
میتواند دیدگاههای خود را با والدین ،بستگان و همساالنشان مقایسه کند .در طول رشد شناختی ،نوجوانان میتوانند بهصورت
انتزاعیدر مورد تجارب دلبســتگی و روابطشــان فکر کرده و حتی برخالف کودکان آن را به کلمه و مفهوم دربیاورند)10(.
نکتــه قابــل توجه در بحث تعارضهای خانوادگی و فراوانی آنها در برهه نوجوانی ،نوع مقابله با آنها اســت .از آنجاییکه
تعارضها بخش مهم و الینفک زندگی ما میباشند ،نحوه برخورد با آنها نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و تا حد زیادی
تعیین کننده ســامت جسمانی و روانی افراد میباشــد )11(.چنانچه طرفین درگیر در تعارض نحوه مقابله صحیح را بدانند
به رشــد رابطه کمک کرده و چنانچه ندانند به تداوم و کیفیت رابطه آسیب میزنند )12(.برای مثال گروهی از نوجوانان در
مواجهه با موقعیتهای تعارضبرانگیز از راهبردهای مسالهمدار استفاده میکنند که بهطور مستقیم به مشکل پرداخته و سعی
میکنند شیوههای جدید تفکر و عمل را در مساله چالش آفرین بیابند و گروهی دیگر راهبردهای هیجانمدار را الگوی خود
قرار میدهند که در مقابله با استرس به شیوههای کنترل عاطفی و کنترل هیجانات تمسک میجویند)13(.
بنابرایــن ،با توجه به افزایش ظرفیت شــناختی و تجربیات زندگی نوجوانان در مقایســه با کــودکان ،نوع حل تعارض آنان
در زمینه خانوادگی پیچیده و شــایان توجه اســت )14(.لذا برای بررســی نحوه حل مســاله در دوره نوجوانــی باید به ابعاد
شــناختی و هیجانــی و رفتــاری آنها در زمان مواجهــه با تعارض و عوامل مختلف شــکل دهنده این ابعــاد توجه کرد که
یکی از مهمترین عوامل ،ارتباطات و پویاییهای خانوادگی اســت .یکــی از کاملترین نظریههایی که پویاییهای خانوادگی
را به عنوان چارچوبی برای شــناختها و هیجانات و رفتارهای فرد میبیند ،نظریه دلبســتگی میباشــد .نظریه دلبســتگی،
ارائه شــده توســط بالبــی( )15الگوهای افراد را در روابطشــان از تولد تا مــرگ تبیین میکند .مفروضه بالبی این اســت که
همه انســانها نیاز دارنــد تا روابط عاطفی نزدیک با دیگران برقرار کنند .همچنین در حیــن تعامالت اولیهای که کودکان با
دیگران دارند ،مدلهای کاری درونی را شــکل میدهند که الگویی برای رفتارهای بعدیشــان میشــود )16(.این مدلهای
کاری درونی شــامل انتظارات فرد از دیگران در رابطه با خودش میباشــد ،بهطور مثال دیگران را در دسترس و پاسخ دهنده
نســبت به خودش میبیند یا خیر .در واقع الگوی دلبســتگی یک فرد ،الگوی نظاممندی از انتظارات ،عواطف و رفتارهای
مرتبط با رابطه اســت که از درونیســازی تاریخچه شــخصی هر فرد از تجربیات دلبستهمدار شــکل گرفته است17(.و)18
بهطور کلی اهمیت بررســی مدلهای کاری درونی در بســتر نظریه دلبستگی و نحوه مقابله با تعارض در نوجوانان این است
که مدل کاری درونی بهعنوان فیلتری تفســیری عمل میکند که بــه افراد در درک و پیشبینی تعامالت اجتماعی با دیگران
کمک میکند .بنابراین تحلیل مدلهای کاری درونی نوجوانان ،تنوع ظرفیتهایشــان در حل تعارض را نشان میدهد)19(.
بالبی( )16معتقد اســت که ســبکهای دلبســتگی و مدلهای کاری درونی مرتبط با آن که در کودکی شکل گرفتهاند ،در
طول عمر ثابت میمانند .دیدگاهی که فرد نســبت به خود و اطرافیانش شکل میدهد تا نوجوانی و بزرگسالی باقی میماند.
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تجربه مراقبت ،هیجانــات و رفتارهای تنظیم
کننــده هیجانات را شــکل داده بهطوریکه
میتوانــد نحوه حل مســاله و بحث در حین
تعارض را تحت الشعاع خود قرار دهد)20(.
در بین پژوهشهای بســیاری کــه در زمینه
دلبســتگی انجــام شدهاســت ،بارتولومیو و
هورویتــز( )21مــدل دو بعــدی دلبســتگی
بزرگســال را مطرح کردهاند که دلبســتگی را
در دو بعــد اضطراب و اجتناب میســنجد.
بنابراین افراد با نمــره اضطراب و اجتناب هر
دو پایین در سبک ایمن ،نمره اضطراب باال و
اجتناب پایین در ســبک دلبستگی اضطرابی،
نمره اجتناب باال و اضطراب پایین در ســبک
اجتنابــی و با نمــره اضطــراب و اجتناب هر
دو بــاال گروه اضطرابی -اجتنابی را تشــکیل
میدهنــد .با توجــه به اینکه ،دســته اخیر در
گروه بالینی مورد بررســی قــرار میگیرند ،در
پژوهــش حاضر دو گروه اضطرابی و اجتنابی
برای بررسی بیشتر انتخاب شدند .سبکهای
دلبستگی ،بر هر ســه بعد شناخت ،هیجانات
و رفتارهــای افــراد در مواجهه بــا تعارض اثر
میگذارند .ســبکهای دلبســتگی در تعیین
نقشهای اعضای خانواده( )22و راهبردهای
حل مســاله فردی تفاوت ایجاد میکند)23(،
برای مثال افراد با سبک اضطرابی به هیجانات
و عواطــف و اســترسهای درونــی خــود و
تهدیدهــای بیرونــی خیلی توجه کــرده و از
منابع حمایت اجتماعی بهصورت ناکارامدی
اســتفاده میکنند .افراد با ســبک اجتنابی ،بر
خالف اضطرابیها ،به ســرکوب عواطفشــان
و عدم اســتفاده از منابع حمایتی تمایل نشان
میدهند .همچنین ،افراد با ســبک دلبستگی
و راهبردهــای مقابلــهای مختلــف میتوانند
نشانههای آسیبهای روانی،نظیر افسردگی و
اضطراب را از خود نشان دهند25،24(.و)26
بهطــور خالصه ،بهنظر میرســد بین ســبک
دلبســتگی افراد بــا راهبرد حل مســالهای که
اتخاذ میکنند رابطه وچود دارد .نوجوانان ،در
معرض تعارضهــای خانوادگی قرار گرفته و

الجــرم نوعی راهبرد برای مقابله بــا آن اتخاذ میکنند که ادراک آنان از
موقعیت تعارضی[شناخت] ،احساسشان از آن موقعیت[هیجان] و نمود
بیرونی راهبردشان[رفتار] راشکل میدهد .اینکه فرد چه فکری میکند،
چه هیجانی را تجربه میکند و دســت به چه رفتاری میزند ،میتواند از
ارتباط شــکل گرفته قبلی با مراقبانش یــا مدلهای کاری درونی و تاثیر
آنها بر مدیریت هیجانات و باورها سرچشمه گرفته باشد.
هــر چند پژوهشهــای متعددی ارتباط بین ســبکهای دلبســتگی و
نحوه حل تعارض را بررســی کردهاند ،ولی بیشتر مطالعات با استفاده از
پرسشــنامه و عمدتا مبتنی بر راهبردهای حل مساله و هیجانمدار انجام
شــده اســت .و تجربه عمیق نوجوانان از موقعیتهــای تعارض برانگیز
بهویــژه با در نظــر گرفتن ابعاد مختلف شــناختی ،هیجانــی و رفتاری
تعــارض و راهبردهــای مواجهه با آن چنــدان مورد توجه قــرار نگرفته
اســت .افزون بر این ،پژوهشهای مختلف بهصــورت جداگانه یا دو به
دو فرآیندهای شــناختی و هیجانی و رفتاری افراد با سبکهای مختلف
دلبســتگی را مورد بررســی قرار دادهاند .در زمینه تفاوتهای شناختی،
شــارف و مایســلس( )27بر مدلهای کاری درونی نوجوانان اجتنابی و
نا ارزندهسازیشــان از دیگران پژوهش کردهاند .هو ،برندون ،هینینگز و
شوفیلد( )28نیز دسترســی نوجوانان با سبکهای مختلف دلبستگی به
حافظه و خاطراتشان را مورد بررسی قرار داده و بیان داشتند که نوجوانان
اجتنابی رویکردی شــناختی به خاطرات منفی گذشــته داشته و هیجان
را از واقعــه منفک میکردند .پژوهشهای دیگری نیز بر شــناختهای
سختگیرانه این افراد مثل “همیشه خوب و کامل باش” متمرکز بودند)29(.
در بعد هیجانی نیز استرن( )30به موضوع هماهنگی هیجانات والد و فرزند
بهعنوان ویژگی والدگری حساس اشاره کرده اندو تامپسون( )31نیزمی
گوید نوجوان اضطرابی طی تعامل با خانواده یاد گرفته است که با اغراق در
ابراز هیجانات توجه مادر رابگیرد و نوجوان اجتنابی نیز با به حداقل رساندن
هیجانــات ،همان رابطهای که وجود دارد را حفظ میکند .پژوهشهایی
نیز بر روایت جزئیگرایانه نوجوانان اضطرابی انجام شــده اســت)32(.
در بعد رفتاری نیز بر ارتباط شناخت و رفتار برای تنظیم هیجان تاکید شده
و اینکــه افراد راهبردهای تنظیم هیجانی را انتخاب میکنند که بتوانند به
گونهای مطابق با مدل کاری درونی آنها با استرس مقابله کنند .درواقع
افراد در هنــگام مواجهه با موقعیتهای استرســزا از راهبردهای رفتاری
نافعالساز و بیشفعال کننده برای تنظیم هیجانات ،افکار و رفتارهایشان
و حفظ رابطه دلبستهمدار استفاده میکنند37،36،35،34،33(.و)38
هدف پژوهش حاضر بررســی این موضوع اســت که آیــا نوجوانان با
ســبکهای دلبســتگی ناایمن اضطرابی و اجتنابــی ،ادراک متفاوت و
هیجانات تجربه شــده مختلفی از موقعیتهای تعارض با والدین داشته
و پاســخهای متفاوتی در برابر موقعیتهــای تعارضی میدهند؟ و اینکه
چرخه شناخت و هیجان و رفتار در هر سبک ناایمن چگونه کار میکند،

شناسایی و مقایسه مولفههای شناختی ،هیجانی و رفتاری ادراک نوجوانان دختر از تعارضهای...

چه تفاوتهایی با هــم دارند و محتوای فکری ،هیجانی و رفتاری آنها
در برابــر موقعیتهای تعارضی چه میباشــد؟ افزون برایــن ،در افراد با
ســبک دلبســتگی مختلف چه فکر و هیجانی منجر بــه چه نوع راهبرد
رفتاری میشود؟ در نهایت اینکه مقایسه بین الگوهای شناختی ،هیجانی
و رفتاری در نوجوانان با ســبکهای دلبســتگی مختلف چه اطالعاتی
راجع بــه فرآیند تبدیل افکار به هیجانات و ســپس رفتارها در نوجوانان
بــا مدلهــای کاری درونی مختلــف میدهد .با توجه بــه اینکه وجود
مداخالتی برای نوجوانان ناایمن ضروریســت ،پژوهش حاضر بر دو بعد
اضطــراب و اجتناب متمرکز شــده تا متناســبترین مداخالت درمانی با
توجه به شــناختها و هیجانات و رفتارهایشــان طراحی شود .از سوی

دیگــر ،پژوهشــی در این خصــوص در ایران
انجام نشده و تعارض میتواند در هر فرهنگی
بــا توجه ارزشها و باورها متفاوت از فرهنگی
دیگر باشد .با توجه به اینکه هدف اصلی این
پژوهش بررســی نحوه تجربــه نوجوان از این
تعارضات در ابعاد مختلف شناختی ،هیجانی
و رفتاری بودهاســت ،پژوهش به روش کیفی
انجام گردید.
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روش
پژوهش حاضر از نوع کیفی استقرایی ،با روش تحلیل تماتیک میباشد .روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت هدفمند
بودهاست .جامعه پژوهش نوجوانان دختر پانزده تا هجده ساله منطقه دو شهر تهران بودند که در پایه تحصیلی دهم و یازدهم
تحصیل میکردند .دانشآموزان پایه دوازدهم به دلیل مشــغولیت تحصیلی برای آمادگی آزمون ورودی دانشــگاهها و زمان
محدودشــان برای مصاحبه وارد پژوهش نشــدند و مصاحبهها با نوجوانان مشــغول در پایه دهم و یازدهم پیشرفت .انتخاب
مدرسه به روش نمونهگیری در دسترس انجام شد ،به این صورت از آنجا که پژوهشگر با سمت مشاور و روانشناس بالینی در
یکی از مدارس تحت پوشش منطقه دو آموزش و پرورش تهران مشغول به خدمت بود ،آن مدرسه انتخاب گردید .شایان ذکر
اســت که تجربه کاری در محیط مدرسه ،فضای امنی را برای خودافشــایی و شناسایی عمیق ادراک نوجوانان از تعارضات
خانوادگیشــان فراهم میکرد .تعداد صد و شــصت و سه نوجوان دختر پانزده تا هجده ساله در مقطع دهم و یازدهم مدرسه
مشــغول به تحصیل بودند که پرسشــنامه بازبینی شــده تجربه روابط نزدیک فرم کوتاه شده عمومی )39(ECR-R-GSFو
پرسشــنامه سبک دلبستگی بزرگسال )40(AAIبه آنها ارائه شــد تا بر اساس سبکهای دلبستگی از هم تفکیک شده و در
هر گروه دلبســتگی با یکدیگر همگن و یکدســت باشند .برای تفکیک نوجوانان بر اساس نمره سبک دلبستگی و افزایش
اطمینان از دقت گروهبندی افراد ،صدک دهم و نودم هر دو پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال و تجربه روابط نزدیک معین
شــده و از تطابق نمرات این دو پرسشــنامه افراد نمونه انتخاب شدند به این صورت که افرادی که بیش از نود درصد و کمتر
از ده درصد نمره را در هر مقیاس اضطرابی و اجتنابی پرسشنامه تجربه روابط نزدیک و مقیاس اضطرابی ،اجتنابی و ایمن در
پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کسب کردهبودند مشخص شدند.
مالک ورود :زندگی با هر دو والد ،برای گروه اجتنابی کسب نمره باالی صدک نود در بعد اجتناب در پرسشنامه سبک
دلبســتگی بزرگســال معادل نمره بیشتر از سیزده و در پرسشنامه تجربه روابط نزدیک معادل نمره بیشتر از پنجاه و برای گروه
اضطرابی کســب نمره باالی صدک نود در بعد اضطراب در پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال معادل نمره بیشتر از سیزده
و در پرسشنامه تجربه روابط نزدیک معادل نمره بیشتر از پنجاه و پنج بود.
در نهایت از میان صد و شصت و سه پرسشنامه ،تعداد افرادی که در هر دو پرسشنامه در بعد اضطرابی و اجتنابی نمره باالی
صــدک نود را دریافت کرده بودند برای مصاحبه بهعنوان گروه اضطرابی هفــت دانشآموز وگروه اجتنابی پنج دانشآموز
انتخاب شــدند .که همه آنان با هر دو والد خود زندگی میکردند .در نهایت دادهها با پنج نفر در گروه اضطرابی و پنج نفر
در گروه اجتنابی و در مجموع ده نفر به اشــباع رســیدند .ویژگیهای جمعیت شناختی ده نوجوان شرکتکننده در مصاحبه
در جدول شــماره یک آورده شده است .در انتهای این دو پرسشنامه برای سنجش فراوانی و ماهیت تعارضهای خانوادگی
نوجوانان ،از شــرکتکنندگان خواســته شد که بیشــترین تعارضی که با والدین خود تجربه میکنند را بنویسند .هدف از ثبت
بیشــترین تعارضات ادراک شده توسط نوجوان ،استفاده از آن برای ساخت سناریوهای تعارضبرانگیز بود .در مرحله بعدی
پر تکرارترین و فراوانترین موضوعات تعارض برانگیزی که نوجوانان در انتهای پرسشــنامه خود نوشــته بودند دســتهبندی
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تحصیالت
پایه
ردیف سبک
پدر
دلبستگی تحصیلی
1

تحصیالت
مادر

اضطرابی یازدهم فوق لیسانس فوق لیسانس

2

اضطرابی یازدهم

3

اضطرابی یازدهم

فوق دیپلم

دیپلم

دیپلم

دیپلم

4
5
6

7
8
9

اضطرابی
اضطرابی

دهم
دهم

اجتنابی یازدهم
اجتنابی یازدهم

دکتری

کارمند

دبیر

رئیس شعبه روانشناس
فوق لیسانس
و دبیر
بانک

لیسانس
دکتری

شغل پدر

شغل
مادر

دکتری
لیسانس

دانشجوی دکتری

لیسانس

لیسانس

لیسانس

آزاد

دیپلمات
آزاد

خانهدار
دبیر

خانهدار

استاد دانشگاه معلم زبان
کارمند

خانهدار

اجتنابی یازدهم فوق لیسانس فوق لیسانس

بازنشسته

کارمند

فوق لیسانس فوق لیسانس

بازنشسته

خانهدار

اجتنابی

 10اجتنابی

دهم
دهم

آزاد

خانهدار

تعداد خواهر رتبه زندگی با
و برادر تولد هر دو والد
 1خواهر

1

بله

 1برادر

1

بله

 1خواهر و  1برادر

3

بله

تفکر دو قطبی
لزوم شناخ

 1برادر

1

بله
بله

بازنمایی منفی
دانستن عذرها
تهد

 1برادر
0

2
1

 2خواهر

2

 1خواهر

1

0

 1برادر

1
1

بله
بله
بله
بله
بله

صــورت صوتی ضبط میشــدند .هر مصاحبه بین یک ســاعت تا یک
خودافشــاییاضطرابی
هیجانی نوجوانان گروه دلبستگی
مضامین
جدول()3
اجتنابیطول میکشــید .پس از آن
نوجووان
بسته به
ربع
ســاعت و
هیجانها
کدگزاری شروع شد.
دادهها جمعآوری و ســپس پیاده سازی و مرحله یافته ها
گروه اضطرابی
گروه اجتنابی
غنایفرعی)مصاحبه ،مدت زمان آن و
بســته
برای هر
تعداد کدها
اصلی(بهمضامین
مصاحبهمضامین
مضامین فرعی)
مضامین اصلی(
خشم(تهدید خودمختاری یا نقض خشم از والدین محدودکننده()-
خودافشایی که هر نوجوان در هر سبک دلبستگی داشت ،متفاوت و از
حریم خصوصی و از دست رفتن
عدم درک شدن()-
کد) متغیرغم ازبود.
پنجاه
صد و
هشتاد تا
انجام کاری
ناتوانی در
کنترل-
واسطه والدین
داوطلبانشدن به
مالحظات اخالقی :ترس(طرد
نوشتن نام و نام خانوادگی در
بدون
و همساالن -قضاوت شدن
پژوهشهیجانی(
این اجتناب
یکدوبارهکد اختصاص داده شد و
تجربهه بوه به
اجتناب ازکرد
شــرکت
کداموقوع
هرهمساالن-
واسطه
هیجان -اجتناب از ابراز هیجان)
یافتن تعارض)
در تمامی مراحل پژوهش نیز یا
اســاس کد شــرکتکننده ،مورد
شدت بر
دادهها
دلسوزی برای مادر()-
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .پژوهشــگر فرایند پژوهش را صادقانه برای
نوجوانان توضیح داد و نظر آنها را برای شرکت در مصاحبه جلب کرد.
کتبیتماتیکاز خود نوجــوان ،والدین نیز رضایتنامه
عالوه بر کســب رضایت
نمودار( )2نقشه
نمودار( )1نقشه تماتیک شناختی،
شناختی ،هیجانی و
رفتاریاین پژوهش را امضا کردند .همچنین
فرزندشان در
کتبی مبنی بر شرکت
هیجانی و رفتاری ادراک تعارض در
ادراک تعارض در نوجوانان
نمرات
اعم از
اجتنابی اطالعات مربوط به پژوهش
پژوهشگر متعهد شــد تمامی
اضطرابی
نوجوانان
تفکر دو قطبی-اهمیت
هیجاناترا
مراقبت ازشــده
ســازی
پیاده
پرسشــنامهها ،صداهایحریمضبط
والد-
مراقبت-
شخصی وشــده و دادههای نیاز به
بازنمایی منفی از خود و والدین-نشخوار
خودمختاری-بازنمایی
محرمانه نگهداری کند.
فکری-مقایسه خود با دیگران-توجیه
منفی از والدین-نشخوار
صورت
تمامیتداده
آشناسازی با
خود بامرحله اول
مقایسه در
فکریه-ها:
روش تحلیل داد
اسناد
ها در رابطه-
خواهی
کردن-
رابطه
کیفیت
به
تعارض
منطقی سازی
تحلیل دادهها ابتدا فایل صوتی هر مصاحبه
دیگران-برای
گرفت به این صورت که
کلمات،گزارهها
چندین بار شنیده و بهطور
اجتناب هیجانی
کامل -پیادهسازی شد .سپس خشم-ترس-غم
خشم
و جمالت مهم نشانهگذاری و در کنار صفحه یادداشت شدند.
ابراز اشتباهات
باج گیری-پرخاشگری-مداخله در محیط
کاری-دادههای مصاحبه بود .در این مرحله،
دادن -به
مرحلــه دوم  ،فرآیند کد
پرخاشگری-پنهان
و برانگیختن دیگران-رفتارهای تکانشی و
کلیدی
نکات
گردآوری،
همگون -اطالعات را
ویژگیهای مشــترک و
اجتناب از موقعیت
هدف-
رسیدن به
تالش برای
بچه گانه-
افزایش شدت رفتار برای
مسئولیت
با
درگیری
عدم
افراطی
محبت
دادهها معین و معنایشــان اســتخراج و ســپس کدگذاری شد .در زمان
رسیدن به هدف
خانوادگی
کدگذاری ،هر مصاحبه بر اساس سواالت پرسیده شده مرتبط با افکار و
احساسات و عکس العملها ،به ترتیب در دسته شناختها ،هیجانها و
رفتارها به صورت مجزا طبقهبندی شــدند .سپس کل کدهای مربوط به
تمام افراد یک گروه کنار هم قرار گرفتندو به تفکیک هر سناریو نوشته
شــدند .بنابراین شــناختها و هیجانات و رفتارهای مصاحبه شوندگان
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شد .عالوه براین ،برای داشتن دید جامعتری
بــه موضــوع و ملموســتر بودن ســناریوهای
تعارضبرانگیز برای نوجوانان ،از هشت مشاور
و متخصــص که در مدرســه و کلینیکهای
روانشــناختی بــا مراجعیــن نوجــوان تعامل
داشتند ،خواسته شد فراوانترین تعارضهای
خانوادگی نوجوانان مراجعه کننده را بنویسند.
موضوعات ارائه شــده توســط خود نوجوانان
و متخصصیــن ایــن حیطه در نهایــت به پنج
دسته کلی طبقه بندی شــدند .این پنج دسته
عبارتنــد از مواجهه نوجوان بــا دعوا و بحث
بین والدینی ،ناکامی در رســیدن به خواسته،
روبرویی با محدودیــت جدی و قانونگذاری
از ســمت خانواده ،کمک رسانی به مادر در
امــور منزل ،تعــارض بین آزادیهــای فردی
نوجــوان و محدودســازی خانــواده در زمینه
اســتفاده از تلفن همراه یا اینترنت و در نهایت
مواجهه با چهارچوبهای خانوادگی در مورد
تفریحهای نوجوان و بیرون رفتن با دوســتان.
سپس این پنج مقوله کلی تبدیل به پنج سناریو
شدند .هر کدام از موضوعات تعارض برانگیز
در قالب داستان درآمدند که نوجوان بتواند با
شنیدن آن همزادپنداری کرده و خود را در آن
موقعیت فرض کند.
مصاحبهها در تابســتان و پاییز  1397توسط
پژوهشــگر و در محیط مدرسه محل تحصیل
نوجوان انجام شد ،پس از خواندن هر سناریو
از فرد خواســته میشــد که راجع به سه مقوله
شــناختها ،هیجانها و رفتارهایش صحبت
کند .در زمینه کشف شــناختها از نوجوان
ســواالتی در زمینه خودگوییهــا و افکاری
کــه بــا خــودش دارد ،در مــورد هیجانات
راجــع به احساســاتی که درون خــود تجربه
میکند و درباره رفتارها نیز ســواالت در مورد
عمــل ،واکنش و نمود بیرونــی رفتار وی در
موقعیتهای مختلف پرســیده شد .در طول
جلســه هــم از صحبتهای افراد یادداشــت
برداری میشد هم نشانههای غیرکالمی آنها
توسط پژوهشــگر ثبت میشد .پاسخها نیز به

جدول( )1اطالعات جمعیتشناختی نوجوانان شرکتکننده در مصاحبه

جد

شناسایی و مقایسه مولفههای شناختی ،هیجانی و رفتاری ادراک نوجوانان دختر از تعارضهای...

یافته ها
در این بخش مضامین اصلی و فرعی ابعاد شــناختی ،هیجانی و رفتاری نوجوانان با ســبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به
صورت مقایسهای آورده شده است .با توجه به یافتههای پژوهش ،دید دوقطبی یا صفر و صدی از رایجترین تحریفات شناختی
نوجوانان اجتنابی بود که باعث میشد تفکری انعطاف ناپذیر داشته باشند .آنها خیلی سریع برای هر موضوعی تصمیمگیری
آنــی کرده و آن را بهصورتی افراطی تعمیم میدادند .بهطور مثال اگر با محدودیتی مواجه میشــدند ،والدینشــان را از گروه
والدین خوب به والدین بد منتقل کرده و تصمیم میگرفتند تنبیه ســختی علیهشــان اجرا کنند .همچنین ،آنها باور داشتند که
والدین باید از فرزندشان شناخت کاملی داشته و همه جوانب فرزندشان را بشناسند و اگر والدین در این زمینه ،شناختی نسبی
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در هر ســبک دلبستگی با توجه به ســناریوهای پنج گانه ،به پنج دسته
تبدیل شــدند .در نهایت تمام شــناختها و هیجانات و رفتارهای افراد
مشابه در یک ســبک دلبستگی در هر سناریو جمع شد و به یک دسته
کلی تبدیل گردید .دســته کلی شامل تمامی شــناختها و هیجانات و
رفتارهای افراد موجود در یک ســبک بهطور کلی میباشــد .در مرحله
ســوم کدها بر اساس شباهت معنایی دستهبندی شــده و برای هر دسته
بر اســاس پیام موجــود در آن ،یک کلمه یا عبارت بــه عنوان تم اصلی
انتخاب ،و نقشــه تماتیک آن ترســیم گردید .شــناختها ،هیجانات و
رفتارهــا بهعنــوان مقوله اصلی در نظر گرفته شــدند و مضامین اصلی و
فرعــی حاصل از آن در ذیل قــرار گرفتند .بعد از طی مراحل باال ،بارها
فرایند دســتهبندی کدها در ذیل تم متوقف شده و متناسب بودن کدها
در زیرمجموعه تمها و زمینه اصلی دادهها بررسی شد .سپس همه تمها
گردآوری شده و برای هر کدام نامی انتخاب شد که هم قابل فهم باشد
و هم بهطور خالصه و کوتاه بیانگر آن تم باشــد .برای ســنجش روایی
در این پژوهش از بررســی مجدد توســط مصاحبه شوندگان و همکاران
اســتفاده شــد .پس از اتمام مراحل کدگزاری و طبقهبندی تمها ،نتایج
توســط دو نفر متخصص آ گاه به فرایند پژوهش و روش پژوهش کیفی
دوباره بررسی شــد و اصالحات صورت گرفت .همچنین از پژوهشگر
دیگری نیز درخواســت شد ،تناســب عبارات با کدها و تمها را بررسی
کــرده و یکی از مصاحبهها را بدون اطالع از کدهایی که پژوهشــگر به
آن داده بود ،کدگزاری کند .کدهای پیشــنهادی توسط این همکار در
جلســه با متخصصین مطرح شده و اصالحات انجام گرفت .در نهایت
برای افزایش پایایی دادههای پژوهش از روش ثبت دادهها شــامل ضبط
صوتی و یادداشت برداری همراه با مشاهده مستقیم استفاده گردید.
ســناریوهای تعارضی بین والدین و نوجوانان :ســناریوی
اول مواجهــه نوجوان با دعوا و بحث بین والدینی و بدگویی مادر از پدر
در قالب دردل با نوجوان میباشد .سناریوی دوم در مورد ناکامی نوجوان
در رسیدن به خواستهای که آرزویش را داشته و سناریوی سوم در حیطه
کمک رسانی به مادر در امور منزل طراحی شده بودند .در سناریوی چهارم
نوجــوان با محدودیت جدی و قانونگذاری از ســمت خانواده در زمینه
استفاده از تلفن همراه یا اینترنت مواجه میشد و در سناریوی پنجم ،بین

آزادیهای فردی نوجــوان و چهارچوبهای
خانوادگی در مــورد تفریح و بیــرون رفتن با
دوســتان تعارض ایجاد میشــد .ســناریوی
اول بــرای نمونه در ذیل ارائه شــده اســت.
پدر و مادرت شــب گذشته با هم جر و بحث
کرده و تعارض شــدیدی داشــتهاند .مادرت
فــردا صبح بــه اتاق تــو آمــده و از پدرت و
خانــواده و اقوامش بدگویــی میکند ،حالش
بد شــده و در حین صحبــت گریه میکند و
از تــو انتظار دارد با او همدلی کنی .از طرفی
تو هم پدرت را دوست داری و برایش ارزش
قائلی و دوست نداری مادرت این حرفهای
بد را دربــاره او و خانوادهاش بزند و تا حدی
عصبانی هستی .دیدن غم و ناراحتی شدید و
بیتابی مادرت برایت ســخت است و در این
دوراهی گیرکردی که حرفت را بزنی و چیزی
کــه بهش اعتقاد داری را بگویی یا از مادرت
طرفداری بکنی تا آروم بشــه.بین نیاز مادر به
دلداری گرفتن و نیاز خودت که نمیخواهی
این حرفها را بشــنوی سردرگم ماندهای و یه
جورایی حس میکنی بین این دو گیر کردی.
در چنیــن شــرایطی:چه فکــری از ســر تو
میگــذرد؟ /به چــه فکر میکنــی؟ /چی از
ذهنت میگذره؟  /به خودت چیمیگی؟
چه هیجانی را تجربه میکنی؟ /چه احساسی
درون خودت داری؟ /چه احساســی داری؟
و در نهایــت چــکار میکنی؟ چه واکنشــی
نشــون میدهی؟ چه رفتاری در این وضعیت
ازخودت بروز میدهی؟  /چه میکنی؟

خشم(تهدید خودمختاری یا نقض خشم از والدین محدودکننده()-
حریم خصوصی و از دست رفتن
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اجتناب هیجانی(اجتناب از تجربه
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بله
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بله
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خشم
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سبک با رابطه
ردیف خود
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شغل تعداد خواهر
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عدم تحصیالت
تحصیالت
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سازی و عدم
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مادر
مادر
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مقابل
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رسیدن به هدف
رفتار
شدت
تدریجی
افزایش
خانوادگی
)
تعارض
خانهدار  1خواهر و  1برادر
دیپلمدستکاری آزاد
محیط(تحریف
 3اضطرابی یازدهم فوق دیپلم مداخل و
برای رسیدن به خواسته()-
نیاز به مراقبت()-
اهمیت حریم شخصی()-
 1برادر
والدین) دبیر
دیپلمات
دکتری
 4اضطرابی دهم
دکتریتحریک عاطفی
نقش-
نشخوار فکری()-

مقایسه با دیگران و امکاناتشان()-
نیاز به قوی بودن()-

نشخوار فکری()-

مقایسه با دیگران و امکاناتشان()-
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از هیجانات والد-
و والدین-نشخوار
دیگران-توجیه
در رابطه-اسناد
ت رابطه

خانهدار
آزاد
دیپلم
دیپلم
دهم
رسیدن به
دانشگاه معلم زبان
تالش برایاستاد
لیسانس
دکتری
یازدهم
دانشجوی دکتری هدف(یادآوری -قول گرفتن از
خانهدار
کارمند
لیسانس
یازدهم
والدین -چانه زنی)
کارمند
فوق لیسانس فوق لیسانس بازنشسته
یازدهم
کاری()-
پنهان
تالش و محبت افراطی برای جلب
خانهدار
آزاد
لیسانس
لیسانس
دهم
توجه و محبت دیگران()-
دهم فوق لیسانس فوق لیسانس بازنشسته خانهدار
عدم کنترل خشم آنی /رفتارهای
تکانشی و بچهگانه()-

رتبه
تولد

داشــته باشند یا خطا کنند پذیرفتنی نیســت .بنابراین بایدهای ذهنی این 9
افراد
بســیار زیاد و فراگیر بود .نمونهای از جمالت نوجوانان “چه آدمای بدقولی،
تصورم ازشون به هم ریخت ...مامان و بابام باید بچشونو کامل بشناسن”.
جدول( )4مضامین رفتاری نوجوانان گروه دلبستگی اضطرابی و اجتنابی
جدول( )3مضامین هیجانی نوجوانان گروه دلبستگی اضطرابی و اجتنابی
رفتارهابــا تعارضهای خانوادگی شــناختهای
نوجوانــان اجتنابــی در مواجهــه
هیجانها
یافته ها
باعث مواجههای ناسازگارانه با
گروهخود
تحریف شــدهای از
کهاضطرابی
اجتنابینشــان میدادندگروه
گروه اضطرابی
گروه اجتنابی
)
فرعی
مضامین
(
اصلی
مضامین
)
فرعی
مضامین
(
اصلی
مضامین
تعارض میشد.
این افراد بازنمایی منفی از والدین خود داشته و اعتقاد داشتند مضامین اصلی(مضامین فرعی) مضامین اصلی(مضامین فرعی)
تهدید
:
فعاالنه
(
پرخاشگری
که والدین درکشــان نکرده و پختگی ،استقالل و بزرگی آنها را نمیفهمند .خشم(تهدید خودمختاری یا نقض خشم از والدین محدودکننده()-
کردن -با نیش و کنایه صحبت
حریم خصوصی و از دست رفتن
غم از عدم درک شدن()-
تالفی وقدر کافی پایبند به قول تصــور نکرده و معتقد
منفعالنه:را به
اده//خــود
همچنیــن خانو
کردن/
کنترل -ناتوانی در انجام کاری)
پرخاشگری(فعاالنه :تهدید کردن -با
لجبازی با سکوت ،سرباال
نخریدن-هدیه فرزند میآورند،
ترس(طرد شدن بهواسطه والدین
برایصحبت کردن
مالیو کنایه
بودند اگر والدین عذری مانند فشار نیش
عدم
جواب دادن -اجتناب و
و همساالن -قضاوت شدن
خانوادگی)نبوده و
پذیرفتنی
بهانهای بیش نیســت،
داشتند زدن///
باور فعاالنه -غر
لجبازیهای
حتما دلیل دیگری به جز اجتناب هیجانی(اجتناب از تجربه
حضور در جمعهای
بهواسطه همساالن -وقوع دوباره
سرباال
سکوت،
:
منفعالنه
جوابتعارض ،رفتار والدین هیجان -اجتناب از ابراز هیجان)
درگیر نتیجه هنگام مواجهه با
دارد .در
وجود
آنچه گفته شده
موقعیت و
اجتناب از
یا شدت یافتن تعارض)
دادن ،اجتناب و عدم حضور در
ادراکدرگیر
موضوع(عدم
را نشانه شروع شدن با
دلسوزی برای مادر()-
ذهنی والدین را تهدید
کرده و متقابال ،بهصورت
جنگ
جمعهای خانوادگی -قهر کردن-
کردن خود با مسولیتهای
انان باوالد-گرفتن انتقام و متوجه ســاختن والدین خود نســبت به کاستیهایشان
مدرکاینجمعنوج
کردنگرفتند.
درگیر می
خانوادگین-هاعدمانتقام
و تنبیه کرده و از آ
و علیه
کردن
)
تضادورزی
کردند“ .تو ذهنم تهدیدشون میکنم که از یک سنی به بعد دیگر اینجا زندگی نخواهم کرد”.
خانوادگی//م/ی
موقتا آرام
در آینده ،خود
عدم
خودرابا رابطه
نمودار( )2نقشه تماتیک
جانبداری-وابراز
در عدم
همدلی:
دوره نوج
عالوه براینکه
انی نیاز به خودمختاری و اکتشــاف ،شدت بیشتری مییابد ،نوجوانان این طیف از دلبستگی ،نمودار( )1نقشه تما
شناختی ،هیجانی و رفتاری
)
مقابل
طرف
اشتباهات
کردند .البته میتوان گفت که شاید نوجوانان کمتر هیجانی و رفتاری ادر
مشــغولیت فکری بیشتری نسبت به آن داشته و نیازشان را بیشــتر ابراز می
ادراک تعارض در نوجوانان
عدم درگیر کردن خود با مسئولیت-
نوجوانان اضط
عدم چانه زنی()-
داشــتند که خودشان
خانوادگی(و)-اده برآورده میگردد .نوجوانان اجتنابی تاکیدتفکربردواین
ســمت خان
احســاس میکنند که نیازهایشــان از های
اجتنابی-اهمیت
قطبی
قابل پیشبینی بودن و نیاز به مراقبت-مراقبت ا
شخصی و
شدت رفتار
تدریجی
تصمیمهای افزایش
حریم بر
تحریف دخالتی نکنند .عالوه براین ،تاکید زیادی
محیط(زمینه
در این
بگیرند و والدین
شان را
شخصی
مداخل و دستکاری
بازنمایی منفی از خود و
خودمختاری-بازنمایی
برای رسیدن به خواسته()-
انستند اوضاع را کنترل کنند یا اتفاقی خارج از پیشبینی آنها رخ میداد
عاطفیتو
تحریک نمی
اگر-جایی
والدین)
تحت کنترل گرفتن شرایط داشتند ،نقش
فکری-مقایسه خود با
منفی از والدین-نشخوار
انبش را
وقوع هر چیزی باید راجع به آن فکر کنند ،جو
به شــدت برآشــفته شــده و معتقد بودند قبل از
سنجیده و بتوانند آن کردن-تمامیت خواهی
مقایسه خود با
فکری-
تالش برای رسیدن به
اجتنابی

 10اجتنابی

راک تعارض در

رفتارها

گروه اضطرابی

خشم-ترس

باج گیری-پرخاشگری-م
و برانگیختن دیگران-رفت
بچه گانه-تالش برای رس

شناسایی و مقایسه مولفههای شناختی ،هیجانی و رفتاری ادراک نوجوانان دختر از تعارضهای...
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را پیشبینــی کنند .این افراد نیازهای فردی خود را بر هر چیزی اولویت
میدادنــد و اگر در خانه تعارضــی اتفاق میافتاد ،بیــش از هر چیز از
اینکه به تبع آن تعارض ،امتیازات و امکاناتشان را از دست بدهند آشفته
میشــدند .همچنین باور داشتند که دیگران باید استقالل و توانمندیشان
را ببیننــد و ایــن نیــاز را در طول مصاحبــه بهعنوان یکــی از مهمترین
نیازهایشــان مطرح میکردنــد .بهطور مثال “اگه آرامــش خانواده بههم
بریزه ،امتیازاتی که من تو زندگی عادی داشتم رو نمیتونم داشته باشم”
مهمترین مضمون شــناختی این نوجوانان منطقیسازی و عدم درگیری
هیجانی بود .آنها زندگی را از دریچه صرفا شناختی و منطقی خود نگاه
میکردنــد و در موقعیتهای هیجان برانگیز ،رویــداد را از هیجان جدا
کــرده و بهصورتی منطقی آن را ارزیابی میکردند .همچنین زمانی که با
تخلیه هیجانی فردی دیگر روبرو میشــدند ،حرفهای فرد را از لحاظ
درســتی و غلطی بهصــورت منطقی ارزیابیکرده ،دچار ابهام شــده و
نمیدانستند باید چه واکنشی از خود نشان دهند .در آخر نیز هر گونه ابراز
احساس از سمت این افراد ،بی ارزش شده و نشانه ضعف تلقی میشد.
ایــن افراد به حریم شــخصی خود اهمیت بســیاری میدادند و نزدیک
و صمیمــی شــدن اطرافیان را ورود به حریم خصوصی خود دانســتنه و
احساس خطر میکردند .در نتیجه قائل به وجود مرزهای سفت و محکم
در روابط خود بوده و صمیمی شــدن همســاالن را نشانه از دست دادن
کنترل شــخصی بر زندگی و دســتور دادن والدین را نشانه نقض حریم
شخصیشان برداشت میکردند.
برخــاف ظاهر خنثی و بیتفاوتی که از خود در طول مصاحبه نشــان
میدادند ،نســبت به درگیری ذهنی بسیار آسیبپذیر بوده و میگفتند از
نشخوار فکری زجر میکشند .هر موضوع تعارض برانگیزی تا چند روز
ذهن آنها را به خود مشــغول کرده و راجع بــه وقوع تعارض و اتفاقات
مربوط به آن چندین و چندبار فکر میکردند .مثال “فکرم خیلی زنجیرهوار
عمل میکنه و ســریع موضوعاتو به هــم میپیچه و یاد رفتاراش در قدیم
میافتم که فالن جا هم اون کارو کرد و حکم صادر میکنم که فالنی بد
است و این خشم میشه در درونم ”.عالوه براین ،در مواجهه با تعارض،
از مقایسه خودشــان با دیگران و امکانات و داشتههایشان بسیار استفاده
میکردند و هر بار متذکر میشدند که دیگران و مخصوصا همساالنشان
امکانــات و آزادیهایی دارند که خودشــان از آن محروماند و هر بار با
فکر کردن به این موضوع عصبانی میشدند .بنابراین ،مقایسه کردن نیز
در قالب نشــخواری فکری قرار گرفته و بارها در ذهنشــان میچرخید.
در بعد هیجــان نیز ،اجتناب هیجانی به چشــم میخورد که در دو بعد
اجتناب از تجربه و ابراز هیجان طبقهبندی شد .در بعد تجربه ،نوجوانان
بیان میکردند چیزی دردرونشان حس نمیکردند یا آن را نمیشناختند یا
از آن آ گاه نبودند و در بعد ابراز نیز ،هیجانی نشان نمیدادند یا بی تفاوت
بودند .تنها هیجان تجربه شدهای که از آن یاد کردند خشم بود .با توجه به

اهمیت خودمختاری و پیشبینیپذیری که در
بخش شناختی به آن اشاره شد ،افراد از اینکه
کنترلشان بر شرایط را از دست بدهند یا کسی
خودمختاری آنها را تهدید کند و وارد حریم
خصوصیشــان بشــود خشــمگین میشدند.
همچنین اگر در موقعیتــی حس میکردند از
عهــده کاری برنمیآینــد و نســبت به انجام
آن بیکفایتند ،این خشــم را تجربه میکردند.
تفکــرات و هیجاناتی که گفته شــد منجر به
بــروز رفتارهایی برای حل تعارض میشــود.
در راســتای منطقیســازی ،درگیــر نشــدن
هیجانی با موضوع و ارزیابی درستی و غلطی
حرفهای گوینده ،نوجوانان در مقابل تخلیه
هیجانی و درددل طرف مقابلشان ،اشتباهات
او را بــه وی گوشــزد میکردند و بــه دور از
رفتاری همدالنه مشــکالت رفتاریش را بیان
میکردند .پرخاشگری منفعالنه و لجبازی از
رفتارهای مقابلهای غالب این افراد بود .بدین
صــورت که خانــواده را از حضور فیزیکی و
روانی خود محروم کرده ،در جمع خانوادگی
حاضر نمیشــدند ،طوالنی مدت ســکوت
اختیار میکردند یا با خانواده تضادورزی کرده
و ســرباال جوابشــان را میدادنــد .در مقابل
پرخاشــگری فعاالنهتــری نیز از خود نشــان
میدادند ،برای مثال ،والدینشــان را در مقابل
محدودیت اعمال شده تهدید میکردند .مانند
تهدید به درس نخواندن ،فرار ،مستقل شدن و
از تهدید بهعنوان راهبردی موثر برای رســیدن
به خواستههایشــان اســتفاده میکردند .دیگر
راهبرد آنها با نیش و کنایه حرف زدن بود.
عالوه بر راهبردهــای فوق الذکر ،نوجوانان
برای رســیدن به خواستههایشــان و در مقابل
محدودیت وضع شده از سوی خانواده پنهان
کاری میکننــد .بنابرایــن بــدون اینکه برای
رسیدن به خواستههایشــان اصرار کنند پنهان
کاری میکنند .نوجوانان در مواجهه با موقعیت
تعــارض برانگیز به شــدت اجتنــاب کرده و
از درگیر شــدن با موضوع دوری میکنند .نه
تنها از موقعیت تعــارض برانگیز ،که از رابطه

سیده بهاران قوامی و همکاران
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صمیمی و نزدیک نیز اجتناب میکنند .آنها
خود را با مســوولیتهای خانوادگی و کمک
به مادر درگیر نکرده و در امور منزل مشارکت
نمیکنند .همچنین ،در دعواها و تعارضهای
خانوادگــی جانب کســی را نگرفتــه ،کامال
خنثی عمــل کرده و وارد ماجرا نمیشــوند.
همانطور که در باال نیز اشــاره شد ،چون از
لحاظ شــناختی تصور میکنند چانه زنی یعنی
زیرپا گذاشــتن غرور ،از آن استفاده نکرده و
بنا به گفته خودشــان “ابزار قدرت را به دست
والدینشان نمیدهند ”.در گام آخر ،نوجوانان
بــرای رســیدن بــه خواستههایشــان شــدت
رفتاریشان را افزایش میدادند .یعنی اجتناب
و سکوتشان را طوالنی مدتتر کرده و گاهی
آنقــدر در اتاقشــان میماندند کــه والدین را
مجبور به کوتاه آمدن کرده و کنترل اوضاع را
به دست میگرفتند.
نوجوان اضطرابی هــر تعارضی را به رابطه و
مسالههای آن اســناد داده و با وقوع تعارض،
کل رابطــه را زیــر ســوال میبرنــد .بنابراین
چــون ایجاد اختالف نظر همــه ابعاد رابطه را
مخدوش میکند ،جبران ناپذیر بهنظر میرسد.
درواقع نوجوان نمیتواند این را بپذیرد که دو
نفر میتوانند در تعارض باشــند ولی همچنان
همدیگر را دوست داشته باشند .آنها دعوای
والدین را به دوســت نداشــتن یکدیگر اسناد
داده و معتقدند اگر عالقهای بین دو نفر باشد
هیــچگاه اختالفی پیش نمیآیــد و اگر بیاید
نباید آن را در ظاهر نشان دهند .این نوع طرز
فکر باعث میشــود نوجوان وقوع تعارض را
وحشــتناک ،خطرنــاک و غیرقابل حل دیده
و از وقــوع آن به هراســد .بهطــور مثال “اون
دفعــه گفتم نکنه اینا همو دوســت ندارن که
سر همه چی دعوا میکنن .چیزی هم نبودا...
ینی فردا بابا اومد خونه اینا با هم اوکی شــدن
ولی بعدش همش فکر میکردم نکنه مشــکل
بزرگتــر پیش بیاد ...و بگن ما نمیتونیم دیگه
با هم زندگی کنیم .ولی میدونستم اینطوری
نمیشه .ولی یه لحظه ترسیدم”.

پیرو نگاه رابطه محور این نوجوانان در رابطهشان با والدین و همساالن
تمامیتخواه بــوده و تمام توجه طرف مقابل را طلب میکردند .بنابراین
اگر تصور کنند که طرف مقابلشــان به آنهــا توجه کافی نمیکند یا در
اولویت فرد مقابل نیستند ،خود را طردشده و رابطه را خراب میانگارند.
از طرف دیگر نگاه تمامیت خــواه آنها ،طرف مقابل را کالفه کرده و
باعث ایجاد فاصله میشد .بنابراین آنها همیشه شواهدی حاکی از طرد
شدن در رابطه با همساالن در دسترس داشتند.
نوجوانان اضطرابی از اینکه خشمشــان را نشــان دهند و مادرشــان را
عصبانی کنند یا غم ابراز کرده و بدین وسیله مادرشان ناراحت شود هراس
داشتند .گویی مسوولیت تنظیم هیجانات والد بر عهده فرزند است و از
اینکه مادرش هیجانی را نشان دهد که نتواند آن را مدیریت کند ترسیده
و فاجعه انگارانه به قضیه مینگــرد“.من خیلی وقتا مجبورم حسهامو
نگــم که خب مامانم عصبانی نشــه دیگه ”.با اینکه بهنظر میرســد در
نوجــوان اضطرابی هم نوعی اجتناب از ابراز هیجان دیده میشــود ،اما
هدف هر کدام متفاوت اســت .نوجوان اضطرابی در نقش والد میرود
و برای حفاظت از هیجانات مادر خود ،اجتناب میکند،به این خاطر که
اگر مادر ابراز هیجان کند ،بیشتر میترسد و با دیدن چهره دلبستگیاش
کــه ابــراز هیجان منفــی دارد ،بیشــتر احســاس عدم کنتــرل میکند.
یکــی از نیازهای این افــراد ،نیاز به مراقبت بودکــه در خالل مصاحبه
چندیــن بار بیان کردند که نیــاز دارند مورد مراقبت و توجه قرار گیرند.
چه به واسطه تمامیت خواهی در رابطه ،چه احساس ناتوانی و ضعف در
مقابل خانواده ،نوجوانان نیاز داشتند که در اولویت مراقبتی والدین خود
باشــند .بازنمایی این نوجوانان از والدینشان نیز منفی بود .آنها همچون
نوجوانان اجتنابی عذر و بهانههای پدر و مادرشان را غیرمنصفانه دانسته
و معتقد بودند اگر والدینشــان چیزی که قول داده بودند را نمیخرند و
فشــار مالی را دلیل میآورند ،بهانهای بیش نیست .همچنین باور داشتند
که والدینشــان درکشان نکرده و به ایشــان اعتماد ندارند .این بازنمایی
منفی ،فقط مختص والدین نبود و دیگران هم هدف این ناارزندهســازی
قرار میگرفتند .این دیگران میتوانســت هر کسی که در محدود کردن
نوجوان موثر بوده ،باشد.
نوجوان اضطرابی برخالف اجتنابی ،در مواجهه با هر موقعیت تعارض
برانگیزی بازنمایی منفی از خود داشــته ،خود را بیاهمیت و طردشدنی
دانســته ،یا فکر میکند دیگران این تصــورات را از او دارند“ .اینکه برام
کادو نمیخــرن ینی منو کم ارزش میشــمرن .میگن ارزش اینو نداره
کــه یه آیفون بخریم براش ”.عــاوه براین ،خودش را در مقابل خانواده
ناتــوان و بیکفایت میدید و باور داشــت در مقابــل منبع قدرت والدین
همواره شکست میخورد .آنها نوعی درماندگی آموخته شده در مقابل
والدینشــان داشــتند .همچنین ،در موقعیتهای مختلــف نوجوان بیش
از ســهم واقعی خودش به ماجــرا نگاه میکــرد و در موقعیتهایی که
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تعارض بین والدینی پیش میآمد او خودش را مقصر دانسته و اسنادهای
درونی زیادی را بیان میکرد .در راســتای اسنادهای درونی ،او خودش
را به قدرکافی قابل اعتمــاد نمیدید تا دیگران بتوانند به او خودمختاری
و اســتقالل بدهنــد .بنابراین همــواره در خودش نقصی پیــدا میکرد.
این افراد نیز همچون نوجوانان اجتنابی نشخوار فکری گزارش دادند ،با
این تفاوت که محتوای فکری نوجوان اجتنابی با اضطرابی فرق داشت.
درگیــری فکری نوجوانان اضطرابی بیشــتر در محــور تفکرات ترس و
اضطرابآور ناشــی از طــرد ،قضاوت منفی و وقــوع دوباره تعارض و
احســاس ناامنی در خانواده بــود .بخش قابل توجهی از نشــخوارهای
فکــری آنــان ،در محور وقــوع دوباره تعــارض و ترس ازدســتدادن
اعضــای خانواده ،امنیت و طردشدنشــان قــرار دارد .آنها نیز همچون
نوجوانان اجتنابی ،نداشــتهها و محدودیتهای خودشان را با داشتهها و
امکانات و امتیازات دیگران مقایســه کرده و از کمبودهای خودشــان،
بهجای خشمگینشــدن همچون افراد اجتنابی ،غم را تجربه میکردند.
در نهایت اینکه این نوجوانان هر کجا در مصاحبه احساس میکردند که
تحت قضاوت پژوهشگر قرار گرفتهاند با توجیه کردن و عقالنیسازی به
حرفهای خود اعتبار میبخشیدند و مصادیقی از افراد دیگر میآوردند
که شبیه خودشان باشند تا حرفها و طرز فکرشان را عادیسازی کنند.
“مامانای بقیه هماینجورین“ ”.از دوســتام که پرســیدم میگفتن اونا هم
حس کردن که سرراهی بودن”.
هیجاناتــی که در پی تفکراتشــان میآمد در وهله اول دلســوزی برای
مــادر بود .مکررا هر کدام تکرار میکردند که مادرشــان در این زندگی
سختی بسیار کشیده ،وظایف سنگینی بر دوش دارد و مستحق دلسوزی
میباشــد .گویی خودشــان را مسوول سختی کشــیدن مادر میدیدند.
عذاب وجدان گرفته و دلشان به حال مادر میسوخت .با این حال ،فرد
با وجود آنکه از سختی کشیدن مادر ابراز ناراحتی میکرد ،خود را درگیر
مسوولیتهای خانوادگی نکرده و مشارکتی در امور منزل نداشت .گویی
مادر همه وظایف را بر عهده گرفته و اجازه ورود به فرزندانش نمیدهد.
غــم و خشــم در این افراد همراه با هم تجربه میشــد ،خشــم و غم از
والدینی که محدودشــان کردهاند و درکشــان نمیکنند آنها زمانی که
غمگین میشــدند ،در خود فرو رفته یا ســکوت میکردند .در واقع این
افــراد قادر به تفکیک این دو هیجان از هم نبودند و اذعان داشــتند هر
دو را توامــان با هــم تجربه میکنند .البته قابل ذکر اســت که آنها قادر
به تمایز اولیه و ثانویه بودن هیجاناتشــان نبودند و طبیعتا تصور میکردند
ایــن دو با هم حضور دارنــد .در پژوهش حاضر نیز صرفــا به همراهی
این دو هیجان اشــاره شده و نمیتوان قضاوتی از اولیه و ثانویه بودن هر
کدام از هیجانات داشــت .ترس نیز که هیجان غالب تجربه شــده این
افراد میباشــد ،شامل ترس از طرد شدن بهواسطه والدین و یا همساالن،
ترس از قضاوت منفی توســط دیگران و ترس از وخیم شــدن تعارض و

ازدستدادن روابط نزدیکشان میباشد.
شــناختها و هیجانات بیان شــده منجر به
بروز رفتارهایی میشــود همچــون باجگیری
و مشروطســازی .ایــن افــراد بعــد از مدتی
از باجگیــری بهعنــوان حربهای بــرای کنترل
والدیــن خود اســتفاده میکنند .پــدر و مادر
هم به مشروطســازی فرزندشان جواب مثبت
داده و باعــث افزایــش وقوع آن میشــدند.
همچنین ،نوجوانان خشــم تجربه شدهشان را
بهوسیله پرخاشــگری فعاالنه و منفعالنه ابراز
میکردند .از انواع پرخاشگری فعاالنه میتوان
به رفتارهای لجبازانه اشــاره کــرد که معتقد
بودند حــرص مادرشــان را در میآورند ،هر
چنــد او چیزی بروز ندهد .بنابراین در محیط
مداخله کرده و فعاالنه برای ابراز پرخاشگری
خود وارد میشــدند .با نیش و کنایه صحبت
کردن نیز راهبرد رایج مورد اســتفاده در تمام
طیفهای دلبســتگی میباشد .تهدید کردن
هم تم رفتاری مشــترک بــا نوجوانان اجتنابی
بود ،با این تفاوت محتوایی که تهدید به مستقل
شدن در اجتنابیها به چشم میخورد ولی در
اینجا تهدیــد به درس نخواندن ،غرزدن و قهر
کردن بیان میشد .از جمله پرخاشگریهای
منفعالنه میتوان به تضادورزی اشاره کرد که
مختص ایــن افراد میباشــد .یعنی بهصورت
فعاالنه نســبت به دستورات خانواده مخالفت
کرده ،انجــام نمیدادند یاخالف آن را انجام
میدادنــد .همانطور که دیده میشــود نوع
پرخاشگریهای منفعالنه این افراد در مقایسه
بــا دیگران بیشــتر مداخلــه گرایانه اســت و
نوعی دســتکاری محیطی محسوب میشود.
در حالیکــه نوجوانان اجتنابی با ســکوت و
اجتنابشــان محیــط را کنتــرل میکردند .در
همین راســتا ،آنهــا علیه والدینشــان مدرک
جمــع میکردند تا به وقت مناســبش آن را به
پدر و مادر خود گوشــزد کنند و یادآور شوند
که ابزار کنترل را در دست دارند .با این حال
مدرک جمع کــردن الگویی در خانواده بوده
و خــود والدین نیز از این حربــه برای کنترل

سیده بهاران قوامی و همکاران
فرزند خود اســتفاده میکردند .سکوت ،قهر
کــردن و اجتنــاب از حضــور در جمعهای
خانوادگی نیــز با نوجوانان اجتنابی شــباهت
دارد ،امــا در مدت آن ،با هــم تفاوت دارند.
نوجوانان اضطرابی بیان داشــتند که قهر و در
اتاق ماندنشــان طولی نمیکشــید و در نهایت
باید خودشــان از والدینشان منتکشی کنند.
گویی قهر کردن راهبردی کارآمد برای آنها
نیست و برای ارضای نیازهای دلبستگی خود
و مراقبت شــدن ،به پیوندجویــی مجدد نیاز
دارند .این نوجوانان ،در شــرایط عادی نیز به
دنبال دســتکاری محیط و برانگیختن دیگران
بودنــد .بنابراین بهنظر میرســد همواره برای
بهوجود آمــدن تعارض زمینهســازی کرده و
بــا برانگیختن اعضای خانواده ،شــرایط را از
حالت متعادل خارج میکنند .گویی شــرایط
تعارض برانگیز میتواند زمینهساز فعالیتهای
مداخله گرایانه آنها شود .آنها جایگاه خود
را تا حد والدین ارتقا داده ،مثلثسازی کرده
و بــرای حل تعارض بــا برانگیختگی دیگران
تــاش میکنند .همچنیــن رفتارهای بچهگانه
و تکانشــی نیــز از جمله رفتارهــای بارز این
افراد میباشــد .آنها خودشــان نیز معتقدند

آنی پرخاشــگری میکنند ،رفتارهایشان پخته نیست و بهصورت تکانشی
از کــوره در میروند .نوجوان تنظیم هیجانــی و کنترل رفتار ندارد و با
کوچکترین محرکی برونریزی شدیدی از خود نشان میدهدو رفتارهایش
را بیفکری میداند و ســپس پشیمان میشــود .بهطور مثال نمونهای از
دســتکاری محیطی یک نوجوان“ :میرم تو اتاق داداشــم ...اون داره
بازی میکنه ...بعــد میگم بیا با منم بازی کن ...بعد اون کوچیکترین
چیــزی که به من میگه که حس میکنم االن داره به من زور میگه اگه
عصبانی باشــم به شدت ســرش خالی میکنم ...داد میزنم سرش”...
ایــن نوجوانان برخــاف افراد اجتنابی برای رســیدن به هدفشــان تالش
میکردند .این تالش از مســیرهای مختلفی رخ مــیداد که یکی از آنها
یادآوری بود .آنها کامال فعاالنه قولی راکه والدینشان به آنها داده بودند،
مکررا تکرار کرده و به آنان یادآوری میکردند که قولشان را عملی کنند.
اگر والدین قولشــان را زیر پا میگذاشتند ،به هر نحوی تالش میکردند
قــول دوبارهای از والدینشــان بگیرند یا از والدین قــول جدیدی بگیرند.
درنهایت آنها از راهبرد چانهزنی و اصرار نیز برای رســیدن به خواستهشان
یکردند .نوجوانان در حین چانهزنــی از غرزدن و تکرار کردن
اســتفاده م 
مکرر حرفشان کمک میگرفتند تا جایی که طرف مقابل خسته شده و به
نقطه تسلیم برسد .افزون بر این ،نوجوان برای جلب توجه و محبت طرف
مقابلش و ارضای نیازهای دلبســتگی ،خود پیش قدم شــده و او را غرق
یکند تا فرد را به رابطه پایبند کند.
محبت م 

31

پاییز  ،1398دوره  ،8شماره  ،3پیاپی 29

] [ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-14

بحث و نتیجه گیری
بــا توجه به یافتهها ،الگوهای نوجوانان اجتنابی را میتوان در بســتر نظریه دلبســتگی و پژوهشهای این حوزه تببین نمود.
مطالعات قبلی نشــان داده که افراد در این پیوســتار دلبســتگی ،از کودکی یاد میگیرند که به بعد شناختی بیشتر از هیجانی
ارزش بدهند و نوعی ســازمان یافتگی شناختی را از خود نشــاندهند )29(.نوجوانان شرکتکننده در پژوهش ،تصویر فردی
منطقی و بیش از حد عقالنی را از خود نشان میدادند که در هر موقعیت تعارض برانگیزی ،مسائل را از بعد منطقی تحلیل
کــرده و نســبت به این تحلیل صرفا منطقی خــود میبالیدند .همچنین خود را فردی پخته میدانســتند که میتوانند فارغ از
احساسات به بررسی نقاط قوت و ضعف مسالهها و افراد بپردازند.
اگر از این افراد خواســته شــود که راجع به تجربیاتشــان صحبت کنند ،رویکردی شــناختی به اتفاقات زندگیشان دارند و
بخش احساســی و عاطفی تجربیات را از خاطرات خود حذف کرده و نهایتا اینکه خاطرات را بهصورت شــناختی پردازش
میکنند .پردازش شــناختی نشــان داد که این افراد در پاسخ خود در موقعیتهای مختلف و زمانی که با ابراز هیجانی طرف
مقابل روبرو میشــدند دچار ابهام شــده و نمیدانســتند باید چه رفتاری نشــان دهند ،همچنین روابط نزدیک و صمیمی را
آسیبرســان تلقی کرده و رفتارهایی دفاعی و اجتنابی از خود نشــان میدهند .بهطور مثال خودافشایی کمتری نسبت به بقیه
دارند و همدلی هیجانیشــان زمانی که دیگران را در موقعیت آشــفتهای میبینند پایین اســت .بنابراین بیسوادی در همدلی
هیجانی در موقعیتهایی که نیاز به همدلی اســت به وضوح به چشــم میخورد .در نتیجه تالش میکنند ،بحث را از حالتی
که ابهام در پاســخدهی دارد منحرف کنند .این ابهام در پاســخدهی متناسب ،باعث خشمگین شدنشان میشود و در نتیچه
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پاسخی متناسب با خشماز خود نشان میدهند و فردی که برای دریافت
همدلــی به آنها مراجعه کرده اســت رفتاری نامتناســب با هیجان ابراز
شــدهاش میبیند و پاســخی همدالنه دریافت نمیکند .بنابراین دیگران
آنهــا را افرادی حمایت کننده در موقعیتهای هیجانی نمیشــمارند،
گویــی نوعــی برش از فضــای هیجانــی خانــواده وجــود دارد)28(.
بهطــور مثال زمانی که مادرشــان نیاز به همدلــی دارد و با هیجان غم و
خشم به آنها مراجعه کرده ،گریه میکند و از همسرش بدگویی میکند،
نوجوانان به این موضوع فکر میکنند که منطقا انجام چه کاری در اینجا
صحیح اســت ،گویی خود را از لحاظ هیجانی از ماجرا جدا کرده و از
بعد منطقی به بررســی و واکاوی هیجــان میپردازند .در گام بعدی نیز
صحت و ســقم حرفهای مادر خود را ارزیابی میکردند و در صورتی
که به این نتیجه میرســیدند حرفهای مادر صحیح نیست ،به انتقاد از
او دســت زده و نقاط مثبت و منفی والدین را به آنها گوشزد میکردند.
این نوجوانان از منطق برای خواندن احساســات ،عواطف و مســالههای
رابطهای استفاده میکنند و عقالنیسازی یکی از مهمترین ابعاد شناختی
آنها برای تفسیر موقعیتها و مخصوصا موقعیتهای هیجانی است.
تاکیــد بر تفکر و پیامدهای علی و معلولی ،باعث میشــود نوجوان به
رفتارهایی غیر منعطف و چارچوبمند با ســاختارهایی خشک بچسبد.
آنهــا بــه افکارخود بیــش از هیجاناتشــان اعتماد دارند چــون فکر و
برخورد شناختی با مســالهها ،آنان رامحافظت میکند .ابراز هیجانات،
بهخصــوص هیجانهای منفی ،آنــان را در معرض خطر دوری از چهره
دلبستگیشــان قــرار میدهد ،چون مراقــب پاســخگوی هیجانات آنان
نیســت )28(.بنابراین ،زمانی که یکــی از نوجوانان ،خاطره روزی راکه
اقدام به خودکشی کرده بود ،بازتعریف میکرد ،بهصورتی کامال خنثی،
بیتفاوت و روزنامهوار وقایع را توضیح میداد .تفکیک هیجان از رویداد
در زمان بازســازی خاطره به چشــم میآمد .بهطور کلی هیچ کدام از
نوجوانان شرکتکننده در پژوهش زمان ابراز نظراتشان در حین سناریوها،
حتی وقتی که از خشم نام میبردند ،بروز هیجانی ،چه بهصورت کالمی
و چه غیرکالمی نداشتند و اتفاقات را بهصورتی خنثی تعریف میکردند.
فــردی با دلبســتگی اجتنابی به راهبردهای نافعالســاز بــرای مقابله با
استرس تمســک میجوید که شــامل نادیده گرفتن افکار و اطالعات
مرتبط با هیجانات و سرکوب ابراز هیجانات میباشد37(.و )38کودکان
با ســبک ناایمــن اجتنابی در رابطه با مراقب اولیهشــان یاد گرفتهاند که
ابراز اســترس و نزدیکی جویی در موقعیتهــای اضطرابآور ،احتماال
با رد و عدم پذیرش مراقبشــان همراه اســت .بنابرایــن آنها برای حفظ
خودشــان از این عدم پذیرش احتمالی ،از رفتارهای دلبســتهمدار ،مانند
ابــراز هیجانات منفی یــا نزدیکی جویی ،اجتنــاب میکردند .نوجوانان
اجتنابی ،دیگران را بهعنوان افرادی غیر قابل اعتماد دیده و در عین حال
از خود ،پندارهای بهطور غیرواقعبینانه مثبت میسازند و بهصورت افراط

گونهای باور دارند کــه میتوانند به تنهایی از
پس مشکالت خود برآیند )36(.پس نوجوان
اجتنابی برای حفظ رابطه و دریافت حمایت از
والدینش از راهبردهای دوریگزینی استفاده
میکند .او در طول زمــان درمییابد که ابراز
هیجاناتش دیده نمیشود ،بنابراین ابراز ترس،
خشــم و غم خود را به حداقل میرســاند تا
مطمئن شــود همان مقدار حمایت را از چهره
دلبســتگیاش دریافــت خواهد کــرد)35(.
بنابراین افراد اجتنابی از این راهبردها استفاده
میکننــد تا سیســتم دلبستگیشــان را غیرفعال
نگــه دارند ،زیــرا فعالســازی این سیســتم
باعث یادآوری تجارب اســترسآور گذشته و
حال میشود )37(.همراســتا با این یافته ،در
پژوهش حاضر نیز درگیری هیجانی نا ارزنده
شــده و نوجوانان این گروه خود را از خانواده
و محیط و افرادی کــه در حال تجربه و ابراز
هیجاننــد ،تفکیک میکننــد )35(.این افراد
نگرش رابطهای ندارند و خودشــان را درگیر
آن نمیکننــد تا رابطــه دلبســتهمدار را حفظ
کنند ،همانطور که در مضامین بهدست آمده
از این پژوهش نیز دیده شــد ،نوجوان در برابر
تعارض تجربه شــده بیان میکــرد ،نمیدانم
چه احساســی دارم .در واقــع او برای حفظ
رابطه دلبســتگی تجربه و ابــراز هیجاناتش را
بــه حداقلیتریــن حالت ممکن میرســاند.
همسو با این دادهها شــارف و مایسلس()27
نیــز معتقدنــد ایــن افــراد در موقعیتهــای
مختلــف تحصیلی و کاری میتوانند بســیار
موفق باشــند و تا درجات باالی علمی برسند،
بیشترین مشــکالت این افراد در برقرار کردن
روابــط صمیمی و نزدیک با دیگران اســت.
همانطــور که نیمــی از نوجوانــان مصاحبه
شــده در ایــن طیــف رتبه اول مدرســه خود
بودنــد ولی خودشــان قائل به ایــن بودند که
در روابط صمیمی دچار مشــکل میباشــند.
در این افراد اهمیت دلبســتگی و نیاز به افراد
دیگر کم شمرده میشــود ،بنابراین استقالل
اجتماعــی و تکیه بر خود از لحاظ عاطفی در
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این افراد دیده میشــود .اهمیت عاطفه را کم
میدانند یا آن را نادیده میگیرند ،همانطور که
نوجوانان این گروه در مصاحبههای خود بیان
کردند که “نشــون دادن هیجان نشونه ضعفه”
و “همیشــه از اینکه احساســی باشــم خوشم
نمیاد” بنابراین خود را درگیر رابطه نمیکردند.
عالوه بر این ،حتی اگر برانگیختگی هیجانی
رخ بدهــد ،درک و پــردازش و تنظیــم آن را
ســخت میبینند .نوجوانان شــرکتکننده در
مصاحبــه در موقعیتهای مختلــف ،ناتوانی
خود را در درک و ابراز هیجانات میدانستند.
بنابراین وقتی از آنها راجع به هیجانات تجربه
شدهشان پرسیده میشد ،یا سکوت میکردند
یا این جمالت بیان میشــد“ :سخته چقدر!”
“واقعــا نمیدونــم اون لحظه چه احساســی
دارم“ ”.هیچی راجع به احساسام یادم نمیاد”.
این افــراد والدین یا مراقبان را ایدهآ لســازی
کرده و بــا واژههایی همچون بهترین و خیلی
خوب توصیف میکنند .با وجود آنکه ممکن
اســت بعدها بگویند پدرشان زیادی قانونمند
بود .یا مادرشــان آنچنان که بایــد گرم نبود،
اما توصیفاتشــان ایدهآل گرایانه اســت)27(.
در این رابطــه ،نوجوانان گروه اجتنابی اذعان
داشــتند که والدینشــان باید شناخت کامل و
بــدون نقصی از فرزندشــان داشــته و بر همه
نیازهای نوجوان خود واقف باشــند .حال در
صورتی که نوجوان تصور کند والدینش بهطور
صددرصدی او را نمیشناســند ،شــروع به نا
ارزندهسازی آنها میکند .در پژوهش حاضر
از تفکر دوقطبی بــرای توصیف نگاه صفر و
صدی نوجوانان استفاده شد .افکار خشک و
انعطافناپذیر همراه با دوقطبی گرایی ،خوب
یا بد ،درســت و غلط از ویژگیهای شناختی
ایــن افراد میباشــد .در راســتای ایــن تفکر
غیرمنعطف ،در مقابل تعارض با والدین حکم
کلی برای والدین صــادر میکردند و آنها را
از جایگاه ایدهآل خود به پایین میکشیدند.
در راستای تفکرات کمال گرایانه نوجوانان
اجتنابی )29(،پژوهش حاضر بهطور مســتقیم

به این نوع تفکر از سوی نوجوانان اشاره نکرد ولی این افراد قوانین سفت
و ســختی برای خود قائل بودند و ایدهآ لها و انتظارات باالیی داشــتند.
بهطــور مثال “مراقب باشــم خودم بعدا از ایــن کارا نکنم” جملهای بود
که یکی از نوجوانان بعد از شــنیدن ســناریوی آشــفتگی مادر و نیاز به
همدلی گرفتن ابراز کرد .عالوه بر خود ،برای کامل نگه داشتن دیگران
نیز اســتانداردهای باالیی وضع میکردنــد“ ،یک پدر و مادر باید کامل
بچشو بشناسه” جمله ایست که همگی باالتفاق ابراز میکردند .این نوع
تفکر انعطاف ناپذیر ،تحریف شناختی تفکر دو قطبی را در آنها شدت
میبخشید.
خودپنداره بهطور غیرواقعبینانه مثبت این نوجوانان()36باعث میشــد
که وقتی روایتگر خاطرات گذشته بودند ،خود را مستقل ،قوی ،متمایز و
آسیبناپذیر در مقابل احساسات میدیدند .با توجه به مقتضیات رشدی
دوره نوجوانی ،نوجوانان این گروه همگی خود را به اندازه کافی مستقل
و پخته میدانستند که خودشــان برای خود تصمیم بگیرند یا والدینشان
در مورد آنها با کســی مشورت نکنند و خواهان دیده شدن بزرگی خود
بودند .در زندگی روزمره نیز این افراد از وجود یا ابراز احساســات قوی
خودشــان یا دیگران معذب شده و ممکن است درظاهر سرد و خشک
بهنظر برسند .خودافشایی و خود را در معرض آسیب قرار دادن همچنین
در این افراد کم بوده و در عین حال ابراز میکردند که از نداشتن روابط
گرم و صمیمی و اینکه به کســی وابسته نیستند احساس راحتی میکنند.
مدل کاری درونی این گروه به این صورت تعریف میشود که خود مثبت
و قوی و دیگران غیردســترس و طردکنندهاند .بنابرین نا ارزندهســازی
دیگران به کرات در صحبتهای آنها شــنیده میشــد )27(.همانگونه
که وقتی در مقابل والدین خود ناکام میشــدند اینگونه راجع به والدین
خود صحبت میکردند“ :رو حرفشــون دیگه حســاب نمیکنم“ ”.چه
آدمای بدقولی“ ”...تصورم ازشون به هم ریخت”.
بنابر گفته کریتندن( )33این افراد برای کســب تایید و تحسین دیگران
مهمشان به شدت رفتارهای خود و دیگران را رصد کرده و با هم مقایسه
میکنند تا مطمئن شــوند ،کارهایشــان از ســمت دیگران تایید میشود
و تایید شــدن یعنی دوست داشــتنی بودن .نتیجتا این افراد بیشتر درگیر
پاســخدهی به نیازهای دیگران میشوند تا نیازهای دلبستهمدار خودشان
و تبدیل به مشــاهدهگرانی حســاس میشــوند که در صورت عدم تایید
رفتارشان از سوی دیگران ،آن را به سمت گرفتن تایید مثبت ازبقیه تغییر
میدهند .این مشــاهده دقیق رفتارها و عکسالعملهای دیگران باعث
میشود بینش کمتری به وضعیت عاطفی و هیجانی خود داشته و توجه
شــناختی بیشتر به سمت بیرون معطوف باشــد تا درون( )28با اینکه در
پژوهش بهصورت صریح نوجوانان از تمایلشان به تایید گرفتن از دیگران
حرفی به میان نیاوردند ،و البته بهصورت آ گاهانه تایید گرفتن را نشــانه
ضعف میدانســتند اما این پوستهای صرفا ظاهریســت و میتوان علت
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ناآ گاهی یا ســرکوب هیجانی را بنا بر گفته کریتندن( )33به دلیل تمرکز
آنهــا بر بیرون از خــود و رفتارهای دیگران به جــای درون تبیین کرد.
همچنین پیشــرفت تحصیلی و درس خواندن شــدید را میتوان بهعنوان
مصداقهایــی از تایید گرفتن و توجه به بیرون از خود برای کســب این
تایید نام برد.
خودمختاری به قدری مولفه مهمی در این افراد میباشد که تهدید آن
باعث اجتنــاب این افراد از تجربه هیجانی منفی مربوط به آن میشــود
و بازنماییهای آن در هر ســه مولفه شــناختی و هیجانی و رفتاری دیده
میشــود .فرد از نظر شــناختی نیــز حریم خصوصــی محکمی به دور
خود پیچده و صمیمی شــدن دیگران را نشانه ورود به حریم شخصی و
امــری خطرناک تعبیر میکند .چون دیگران میتوانســتند کنترل زندگی
او را از دســتش خارج کنند .عالوه براین ،از اینکه دیگران تصور کنند
خودمختاری آنها زیر ســوال رفته یا خودشــان این فکر را داشته باشند
هیجاناتی منفی ،تجربه میکردند ،اما زودگذر و سطحی )29(.در همین
راستا ،یکی از شــناختهای افراد اجتنابی “مشــکالت زیاد است ولی
من همــه چیز را پیشبینی کرده و تحت کنترل خودم درآوردم” اســت
که همســو با نتایج این پژوهش نیز میباشد .پیشبینیپذیر بودن زندگی
و برنامهریــزی برای اتفاقــات آینده از مهمترین نکاتی بــود که در این
نوجوانان ابراز شــد“ .اگه کنترل زندگیم از دســتم خارج بشــه عصبانی
میشــم .یعنی باید بتونم وقایع رو پیشبینی کنم ”.این جمله ایســت که
نوجوانــان بیان میکردنــد و معتقد بودند با پیشبینــی وقایع میتوانند بر
زندگی خود کنترل داشته باشند.
ناهماهنگی و ناهمخوانی مراقبت دریافت شــده از سوی والدین به این
معناســت ،زمانی که کودک گریه میکند و مراقب او را نادیده میگیرد
ویا با ســردی به سراغش رفته او را در آغوش میگیرد و تالش میکند او
را ســاکت کند اما نشــانههای گریه کودک را درک نمیکند .مثال اگر
کودک بهخاطر اینکه ترســیده گریــه میکند و به آرامش و حمایت نیاز
دارد ،به جایش به او غذا میدهد .نشــان دهنده ناهمخوانی بین نیازهای
کودک با رفتاری اســت که از مراقب دریافت میکند .بهعبارت دیگر،
بین ذهن مراقب و تجربه کودک شکاف قابل توجهی وجود دارد .یعنی
بین کاری که والدانجــام میدهد و آنچه که واقعا اتفاق میافتد تفاوت
قابــل مالحظهای وچوددارد .فرزندانی که درچنین محیطی رشــد کنند
بعد از مدتی یاد میگیرند که تظاهرات احساســات منفیشــان مثل گریه
و پرخاشــگری و حتی حس چسبندگی و اتکایشان را محدود کنندزیرا
بروز این هیجانات ،آنان را پریشان تر میکند)28(”.
بنابراین فرد متوجه میشود که مراقبانش توانایی برآورده کردن نیازهای
عاطفیش را ندارند و تالش برای جســتجوی صمیمیت بیفایده است و
حتی نزدیکی ممکن اســت اوضاع را بدتر کند ،بنابراین کودک راهبرد
فاصلــه جویانه را اتخــاذ میکند .بــه گونهای که از احساســات منفی

خودشان و نزدیکی به دیگران فاصله میگیرند.
در پاسخ به رفتارهای ناهمخوان و ناهماهنگ
مراقبــان ،کودک یاد میگیــرد که هر رفتاری
پیامد خاص خودش را دارد و فرد یاد میگیرد
که فکر کردن و بهطور خاص ،فکر کردن به
روابط علت و معلولی ،برای بقا ضروری است
و این موضوع به درستی علت مشغولیت بیش
از حد نوجوانان این طیــف را به منطقی فکر
کردن و ارزیابی خشــک و ســفت و سخت
از مســالههای به دور از هر هیجانی،به درستی
تبیین میکند.
بــا توجه به یافتهها ،ابعاد شــناختی ،هیجانی
و رفتــاری نوجوانان اضطرابــی را میتوان در
بستر نظریه دلبستگی و پژوهشهای این حوزه
تببین نمود .در بعد شناختی نیز افراد این طیف
از ســبک دلبســتگی ،برخالف گروه با نمره
اجتنابی باالتــر ،بر اطالعات درونی و هیجان
محور بیشــتر از اطالعات شناختی متمرکزند.
ایــن راهبردهــا از تجربیات اولیــه کودک با
مراقبانش شــکل میگیرد ،زمانی که مراقبت
والدیــن هم غیرقابــل پیش بینــی و هم گاها
ناهمخــوان و ناهماهنگ بــا نیازهای کودک
اســت .گاهی خوب پاســخ میدهند ،گاهی
دیر و گاهی کودک را بیپاسخ میگذارد .این
رفتار (الگوی مراقبتی) که میتواند به ناشــی
از افســردگی ،بیماری ،ناآ گاهی ،خستگی،
مشــغولیت بــا نیازهای خــود و درگیری والد
بــا فرزندان دیگر باشــد ،بــرای کودک گیج
کننده است ،زیرا ابراز هیجانات منفی ،ترس
و غم و خشــم ،گاهــی حمایــت و مراقبت
الزمــه را ارائــه میدهد برخــاف کودکان
طیــف اجتنابی ،نشــانههای بیرونــی اعم از
زمان ،مکان ،زنجیره اتفاقات ،علت و معلول
نقــش ناچیزی در ایجــاد امنیت و آرامش در
این کودکان دارنــد .بنابراین کودک به درون
برگشــته و دلمشغول احساســات و عواطف
اضطرابی خود میشــود اینکه چه زمانی قرار
اســت این هیجانات مورد مراقبت و حمایت
قرار بگیرنــد )28(.کــودک اضطرابی چون
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نمیتواند رفتــار دیگران را پیشبینی کند و از
آن اطالعاتی بهدســت آورد ،در دنیای ذهنی
خود متوقف میشــود .از تفکر راجع به ذهن
دیگران دست بر میدارد .برخالف نوجوانان
طیــف اجتنابی ،نســبت به فکر کــردن مثل
اندیشیدن به روابط علت و معلولی ،بیاعتماد
میشود .چون الگویی پیشبینیپذیر و واحد
از آن بهدست نمیآورد .به احساسات بیشتر از
شناختهایش اهمیت میدهد چون با شدت
بخشــیدن به ابراز آنها میتواند نیازهای خود
را برطرف کــرده و مراقبت والد را بهدســت
آورد .از همیــن رو ،نوع رفتارهای مشــاهده
شــده در این افراد بیشتر تکانشی ،بدون فکر،
بچهگانه و با تظاهرات رفتاری زیاد است)27(،
همانطورکه در این پژوهش نیز دیده شد.
از آنجاییکــه ایــن افــراد در طــرز تفکر و
احســاس خود گیــر کرده و برخــاف افراد
طیــف ایمن نمیتوانند از زاویه دید دیگران به
قضایا نگاه کنند ،به تاثیر رفتارشان بر دیگران
آ گاه نیســتند و نمیتوانند منشــا هیجانات و
علــت و چگونگــی بهوجود آمــدن آنها را
شناسایی کنند .همچنین هیجانات در این افراد
چندپاره میشود ،در یک لحظه خشم پدیدار
میشــود در حالیکه ترس و نیــاز به مراقبت
فرونشــانده میشود و فرد نشــانههای رفتاری
خجالت را از خود نشان میدهد .در لحظهای
دیگــر ترس و نیاز بــه مراقبت ابراز میشــود
در حالیکه خشــم پنهان شــده اســت)27(.
در پژوهــش حاضــر نیــز تبدیــل و همراهی
هیجانات در بین نوجوانان اضطرابی مشاهده
میشد ،بهخصوص دو هیجان غم و خشم که
تفکیکش برای خود نوجوانان نیز دشوار بود.
زمانی که از غم صحبت میکردند نشانههای
بیرونــی خشــم را بیان میکردند و خودشــان
نیز معتقــد بودند ایــن دو هیجــان غالبترین
احساسات تجربه شدهشان میباشد.
آنها وقتی از خاطراتشــان صحبت میکنند
میتوانــد یــک فــرد واحــد در زمانهــای
مختلــف ،خیلی خــوب یا خیلی بــد ،خیلی

دوست داشتنی یا خیلی منفور باشد )28(.نوجوان در عین حالکه نسبت
به مــادرش عصبانی بــود ،دلش هم به حالش میســوخت که وظایف
ســنگینی بــر دوش دارد ،و در همان حال کــه کار مراقبش را نا ارزنده
میکند ،نســبت به او دلش ســوخته و ارزنــدهاش میکند و در لحظهای
دیگر دوباره بازنمایی منفی از او ارائه میدهد .بنابراین دوســوگرایی در
شناختهای این افراد وجود دارد .تمرکز بر هیجانات و نشانههای منفی
در این افراد باعث میشــود که بین تجارب منفیشان ارتباط برقرار کرده
و یــک فکر منفی به زنجیرهای از افکار منفی منتهی شــود )38(.چنین
فردی در چرخه نادرســتی میافتد که توجهش به اطالعات منفی منجر
به افکار منفی و نشــخوار فکری شــده و نتیجتا احساس اضطراب را در
این فرد شــدت میبخشــد و پس از آن دوباره توجه فرد را به سرنخها و
اطالعات منفی جلب میکند .در پژوهش حاضر نیز نشــخوار فکری از
ویژگیهای شــناختی نوجوانان اضطرابی بهشمار میآمد .هر تعارضی تا
روزها فکرشان را درگیر میکرد و هیجاناتشان را برمیانگیخت.
قابل ذکر است که بنا بر پژوهش فوشا( )32نوجوانان اضطرابی برخالف
اجتنابــی ،وقتی از تجــارب دردناک گذشتهشــان صحبــت میکنند،
کوچکترین جزییات را نیز یادآور شده و بهطور تفصیلی بیان میکردند.
این تمرکز بر جزییات به این دلیل اســت کــه مدل کاری درونی ،توجه
آنهــا را از بعــد دردناک هیجانی خاطــره دور کرده و بــر ابعاد کمتر
آســیب زننده و کمتر دردناک ماجرا متمرکز کرده اســت .هم راستا با
این پژوهش ،نوجوانان مصاحبه شده اضطرابی ،هر سناریویی که تجربه
کرده بودند را با درگیــری هیجانی باال همراه با بیان جزییات اتفاق بیان
میکردند تا حدی که پژوهشگر از یکی از آنها خواست به اصل مطلب
پرداخته و از بیان حواشــی و پرداختن به جزییــات دوری کند .بنابراین
همســو با پژوهشهای پیشــین پرداختن به حواشی عاملی حفاظتی برای
فــرد بوده و او را از پرداختن به اصل ماجرای دردناک دلبســتهمدار دور
میکنــد .همچنین ،یکی از نوجوانان زمانــی که از درد دلهای مادرش
با خود صحبت میکرد ،در همان لحظه مصاحبه شــروع به گریه کرد و
میزان باالیی از نشــانههای هیجانی غم را بروز داد .فردی دیگر به قدری
از تعریف کردن تعارضات گذشته هیجان زده شد که گویی همان لحظه
در حال تجربه کردن آنها بوده است .آشفتگی و هیجانی شدن در زمان
مصاحبــه و تعریف خاطرات ،یکی از مهمتریــن مولفههایی بود که این
گروه را از گروه دیگر متمایز میکرد .بعضی از این نوجوانان فکر میکنند
هیچگاه نمیتوانند انتظارات والدینشان را برآورده کنند .همچنین تعریف
واضح ،محکم و مســتقلی از خود ندارند و خودشان را در بستر عکس
العملهای دیگران میبینند.ابعاد دلبستهمدار اتفاقات در صحبتهایشان
بهصورت برجســتهای مطرح میشــود و از دریچه دلبستگی به مسالهها
نگاه میکنند )29(.همســو با این مورد ،در پژوهش حاضر نیز نوجوانان
به تعارض ،معنای رابطهای داده و وقوع بحث را نشــانه نقص کل رابطه
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میدانستند .بهطوری که هنگام بروز تعارض به عالقه طرفین به یکدیگر
شــک کرده ،میترسیدند و رابطه را در خطر میدیدند .پنداره این افراد
در کودکی از خود بهعنوان فردی درمانده و دوست نداشتنی و از دیگران
بهعنوان افرادی قابل اعتماد میباشد .بهگونهای که خود بهصورت منفی
و با وابســتگی زیاد و دیگران بهصورت مثبت بازنمایی میشوند ،نتیجتا
بیش از حد به دیگران وابستهاند )36(.این خودپنداره منفی در نوجوانی
نیز ادامه مییابد همانطور که در افراد مصاحبه شــده نیز بازنمایی منفی
از خود بهعنوان مضمونی اصلی یافت شد .با این حال در پژوهش حاضر
نوجوان هم خود را نا ارزندهسازی میکرد هم دیگران را .با اینکه خود را
محتاج توجه و مراقبت کامل دیگراندیده و به نشــانههای طرد از سوی
والدین و همســاالن نیز حســاس بود ،در زمان ادراک ناکامی بهواسطه
دیگران ،آنها را نا ارزنده و محکوم میکرد .بهنظر میرسد بهدلیل اهمیت
خودمختاری در دوره نوجوانی ،ورود دیگران به این حریم شخصی ،جدا
از ســبک دلبستگی باعث ایجاد خشم و نا ارزندهسازی دیگران میشد.
با توجه به اینکه دیگران ممکن است همیشه حاضر و در دسترس نباشند،
این نوجوانان انرژی هیجانی مضاعفی برای درگیر و پاسخگو نگه داشتن
آدمها بوســیله رفتارهای دلبســتهمدار شــدید خرج میکنند .در پی آن،
دوستان و شریکهای عشقی خود را نیز با این رفتارها زود خسته میکنند
نوجوانان این گروه به شدت نسبت به قضاوت دیگران حساس بوده و خود
را در ذهن دیگران منفی بازنمایی میکردند .عالوه براین تصور میکردند
دیگران بهطور مداوم در حال قضاوت منفی آنها هستند .این خودآ گاهی
تا حدی از تفکر نوجوان میآیــد که به آن اندازه که خودش به دیگران
انتقادی مینگرد ،فکر میکند دیگران هم به او منتقدانه نگاه میکنند)11(.
نیاز به صمیمیت و نزدیکی عاطفی از یک سو و ترس از غیرقابل اعتماد
بودن ،ماندگار نبودن و آسیبرسانی دیگران از سویی دیگر باعث ایجاد
اضطراب در این افراد میشــود .گویی دوســتانش بعــد از یک مدت
از شــدت ســرمایهگذاری عاطفی این افراد در روابط خسته میشوند.
دوسوگرایی عمیق بین وابستگی به دیگران و دلمشغولی به روابط ،باعث
میشــد که روابط این افراد پرتعارض ،حســادتآمیز ،تملکگرایانه و
مبهم باشــد .شایان ذکر است که نوجوانان در طی مصاحبه ترس از طرد
شــدن بهواســطه همســاالن را بیان کرده و درعین حال تجربه این طرد
شــدن را نیز داشــتند .همســو با این موضوع ،آنها خودشان را غیرقابل
اعتمــاد دیده و معتقــد بودند به واقع کارهایی انجــام دادهاند که باعث
گردیــده دیگــران و بهخصوص والدین بــه آنها اعتمــاد نکنند .بهنظر
میرســد نوجوان اضطرابی درگیر پیشــگوییهای خودکامبخش شده و
رفتارهایــی از خود بروز میدهد که هم طرد شــده و هم غیرقابل اعتماد
باشــد و در نهایت مهر تاییــدی بر فکرهایش زده و یقیــن پیدا میکند
که دوســت داشــتنی نیســت .حال این رفتارهــا میتواند چســبندگی
و توجــه طلبی بیش از حــد ،پرخاشــگریهای منفعالنــه و رفتارهای

اغراقگونهشــان بــرای حفــظ رابطه باشــد.
آنهــا در رابطه تمامیت خواهند و میخواهند
همیشــه در اولویــت طرف مقابلشــان بوده و
خودشــان نیز محبت و تالشــی افراطی برای
جذب و نگه داشتن طرف مقابلشان میکنند.
همانطور که مشــاهده میشد ،تملکگرایی
در رابطــه و منفی دیــدن خود و تالش زیاد و
مضاعف برای حفظ رابطه از مهمترین مضامین
اصلــی موجود در این مصاحبههاســت و اگر
دیگری نباشد ،خود خالی و بیهویت میشود.
عــاوه براین ،در بعــد هیجانی اســترن()30
اشاره کرده است که مادر حساس نشانههای
هیجانــی فرزنــد را میتواند تشــخیص دهد،
بنابراین طــی این تجربیات ،کودک میآموزد
کــه هیجانات مختلــف ،پذیرفتنی اســت و
همگــی میتوانند تجربه شــوند .حــال اگر
مادر به خاطر نیازهای خود یا ســوگیریهای
ادراکی این نشــانهها را درست برداشت نکند
و رفتارش باعث شــود بعضی هیجانات را در
فرزندش شــدت بخشــد یا بعضی را سرکوب
کنــد ،بــه کودک ایــن پیغــام را میدهد که
فقط بعضی از هیجانات پذیرفتنی اســت .در
همین راســتا ،در پژوهش حاضــر نیز نوجوان
اضطرابی بهصــورت آ گاهانه ابراز میکرد که
عصبانیتــش را در مقابل مادرش ابراز نمیکند
چون مادرش ناراحت میشــود ،یا اگر گریه
کند والدین او را بچــه میبینند .بنابراین ابراز
هیجانــات منفــی در خانه پذیرفتنی نیســت.
گویی نوجوان از کودکیش آموخته که بعضی
هیجانــات غیرقابل قبولند و نبایــد ابراز کند.
همچنیــن نوجــوان تصور میکند کــه وظیفه
مراقبــت از هیجانات والد بر عهده اوســت،
بنابراین خودش حق ندارد عصبانی شود چون
از مادر این پیغام را گرفته اســت که نمیتواند
هیجاناتــش را تنظیم کند .پــس با عصبانیت
خود ممکن است مادر را برنجاند.
در بعد رفتاری افراد با سبک اضطرابی ،بیشتر
تمایل دارنــد از راهبردهــای بیشفعالکننده
اســتفاده کنند .این راهبردها شامل اغراق در
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ترسهایشان ،بیش اتکایی به چهره دلبستگی
و گــوش بــه زنگــی بــه نشــانههای خطر و
طردشدگی در هنگام مواجهه با موقعیت تنشزا
میباشــد37(.و )38کودک یاد میگیرد که با
اغراق در نمایش احساسات و عواطف منفیش
بیشتر احتمال دارد مراقب به او نزدیک شده و
مشــکلش را حل کند .پس نتیجه میگیرد که
نمایش بیش از حــد عواطف در جلب توجه
و حمایت مراقب جــواب میدهد .برخالف
افراد اجتنابی که ابراز هیجانات منفی را بلوکه
میکنند .بنابراین تمرکز بر روی عواطف برای
طیف اضطرابی جنبه خودمراقبتی دارد .نتیجه
اینکه اشکها و گریههایشان بهطور نامعقولی
زیــاد از حد میشــود ،تظاهرات خشمشــان
تبدیــل به رفتارهــای پرخاشــگری غیرعادی
شــده و بیش از حد به مراقبانشان میچسبند.
بنابراین کودک متوجه میشــود که نمیتواند
ریســک کند و توجه و حمایــت مراقبش را
از دســت بدهد چون معلوم نیست چه زمانی
دوباره آن را داشــته باشــد .در نتیجه برای به
حداکثر رساندن توجه و مراقبت والد ،کودک
یــاد میگیرد که هر بار با ایجاد مشــکالتی او
را درگیر کند و زمانی که مراقب پاســخ داد،
دوبــاره بــرای جلب توجــه او بایــد موضوع
جدیــدی بیافرینــد و توجه او را به ســمتش
معطوف کند .نوجوانان نا ایمن دلمشــغول،
آشــفتگی و هیحانات خود را تا شــدیدترین
میزان نشان میدادند اما اعتقاد داشتند نه شنیده
میشوند و نه باور )41(.در پژوهش حاضر نیز
نوجوانان برای رســیدن به خواستهشان شدت
رفتاری را افزایش داده و از راهبردهای فعاالنه
پرخاشــگری مانند تهدید کــردن و تحریک
عاطفی دیگران برای رســیدن به خواستهشان
اســتفاده میکردنــد .اگرچــه اســتفاده از
راهبردهای هیجان محــور و بیشفعالکننده
مانند خودسرزنشی ،خودانتقادی ،نشخوارها،
تمرکز بر هیجانات منفی و احساس درماندگی
در افراد با دلبســتگی اضطرابــی برای حفظ
توجه و مراقبت چهره دلبستگی تا حدی موثر

است ،این راهبردها احساســات منفی مانند خشم ،درماندگی و استرس
را که باعث ایجاد نشــانههای آســیب روانی مانند اضطراب و افسردگی
میشود ،شدت میبخشند25،24(.و)26
ایــن راهبردهــا بــا افزایــش ســن و در صــورت عــدم دریافــت
توجــه مراقــب ،میتواننــد بیشــتر و خطرناکتــر شــوند .رفتارهــای
خودآسیبرســان ،مصــرف مــواد ،فــرار و رفتــار جنســی پــر خطر
نمونههایــی از آن هســتند .زیرا حتــی نادیده انگارتریــن والدین هم با
دیــدن ایــن رفتارهــای خطرآفرین و در خطــر بودن جان کودکشــان،
پاســخگو شــده و برای رفع نیازهای فرزندشــان تــاش میکنند)27(.
نوجوانان این پژوهش از رفتارهای پرخاشگرانه انفعالی همچون تالفی و
لجبازی ،تیکه انداختن ،مسخره کردن ،سکوت ،قهر کردن و عدم حضور
در جمعهــای خانوادگــی برای کنترل والدین خود اســتفاده میکردند.
دســتکاری محیطی و بالتبع برانگیختگی دیگران در نوجوانان مصاحبه
شــونده این طیف مشــاهده میشــد .آنان تالش میکردند با مشــکل
آفرینی و تحریک عاطفی ،توجه دیگران را برانگیزند .یکی از نوجوانان
برای تخلیه خشــمش ،به برادر کوچکتــرش روی آورده و آ گاهانه او را
برمیانگیخت .یا با خودتخریبگــری تالش میکردند هیجانات دیگران
را دســتکاری کنند تا پاسخگویشــان باشــند .یکی دیگر از راهبردهای
بیشفعالکننده نوجوان اضطرابی در پژوهش حاضر نیز خودتخریبگری
بــود کــه نوعــی دســتکاری عاطفــی والدیــن محســوب میشــد.
شایان ذکر است که بازنمایی نوجوان از والدش ،فردی غیردسترسپذیر،
بیتوجه و غیرپاســخده در مقابل دســتکاریهای محیطی فرد اســت.
بیتوجهــی مادر گامی میشــود برای فــرد که محیط را بیشــتر از قبل
تحریــک کند و توجه مــادر را جلب کند .پس راهبردهــای فرد به دو
گونه اصلی خود را نشــان میدهند .احساســات منفــی را بیش از حد
نمایش بده و مســالهها را حل نشــده باقی بگذار .در این راستا ،نوجوان
بهعنوان فردی غرزننده ،ایرادگیر ،تســلی ناپذیر،کج خلق و شروعکننده
بحث و جدل دیده میشــود و الگوهای ارتباطــی آیندهاش را به همین
صورت ممکن اســت بچیند )34(.دســتکاری محیطی با افزایش ســن
میتواند تغییــر کند ،برای مثال یکی از راهبردهایــی که نوجوانان برای
به کرســی نشاندن حرف خود و تحریک والدین استفاده میکنند تهدید
اســت .عالوه بر این ،باجگیری هم میتواند نوعــی راهبرد برای تحقق
اهداف فرد باشد که در نهایت والدین را مجبور به تسلیم شدن میکنند.
افــزون براین ،پاول ،کوپر و هافمن و ماروین( )22بیان میکنند که یکی
از ویژگیهــای رفتاری نوجوانان اضطرابی تحریف نقش اســت .بدین
صــورت که فرزند لزوما نقش خود را با والدین جابهجا نمیکند بلکه آن
را تا سطح والدین ارتقا میدهد .بنابراین والدین نقش خود را حفظ کرده
و فرزندان این پیغام را از پدر و مادرشان دریافت میکنند که باید همراه با
آنها به حل تعارض و حتی تنظیم هیجانی آنان بپردازند ،زیرا که والدین
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تنهایی قادر به حل آن نیســتند .فرزند نیز برای مراقبت از والد ،از نقش
خود فراتــر رفته ،به نوعی نقش مراقب را برعهــده گرفته و به والدینش
در حل تعــارض کمک میکند .بهجــای اینکه والــد در موقعیتهای
مختلف به کودک کمک کند ،این کودک اســت که در حال مراقبت
از والدینش میباشد .همسو با پژوهشهای اخیر ،در پژوهش حاضر نیز
نوجوانــان اضطرابی از مداخلهگری خود در امور مختلف صحبت کرده
و با همســطح کردن نقــش خود با والدین ،میانه پدر و مادرشــان را در
تعارضات بین والدینی میگرفتند .همچنین ،نوجوانان حاضر در پژوهش
خود را بهعنوان فردی میشــناختند که در مســالههای بین والدینی بیش
از حد درگیر میشــوند .اگر مادر بــا آنها در مورد پدرش درددل کند،
وارد موضوع شــده ،با پدرشان خشمگینانه صحبت میکردند و آمرانه به
او دستور میدادند که برای بهبود رابطه چه کنند .بنابراین به والدین خود
اجازه نمیدادند خودشان مسالهشان را حل کنند.
نوجوان نه تنها به والدش در حل تعارض کمک میکند ،که مسوولیت
مراقبــت از هیجاناتــش را نیز برعهده میگیرد .نوجوانان اظهار داشــتند
کــه از ابراز هیجانات منفی خود اجتناب میکننــد تا مادر را عصبانیتر
نکننــد .بنابراین بهطــور کلی نوجوان در ســناریوی اول از درددل مادر
ایــن پیام را میگیرد که بــه او کمک کند و حــال او را خوب کند .از
طرف دیگر ،نوجوان از درددلهای مادر احســاس عذاب وجدان کرده
و خود را مســوول حال بد مادر و در پی آن بهبود بخشیدن آن میداند.
بنابراین نوجوان اضطرابی کوچکترین نشانههای محیطی را برای مداخله
و مراقبت از مادر تعبیر کرده و از آنجایی که وجود تعارض باعث ایجاد
احساس ترس و تهدید میشود ،برای جلوگیری از ادامه یافتن آن فعاالنه
وارد ماجرا شده و رفتارهایی مداخلهگرانه و ناسازگار انجام میدهد.
بنابرایــن به طور کلی نوجوان اجتنابی و اضطرابی هر دو در مقایســه با
دیگران ،نشــخوار فکری و بازنمایی منفی از والدین را در شــناختهای
خود ابراز کردند ،با این تفاوت که نوجوان اجتنابی در پی این شناختها
فقط به هیجان خشــم اشــاره کرد و نوجوان اضطرابی عالوه بر خشم از
ترس و غم نیز نام برد .بنابر پژوهشهای پیشین به روشنی قابل درک است
که بهدلیل بیپاســخی هیجانی مراقب ،نوجوان اجتنابی دامنه هیجانات
خــود را محدود کرده و ســعی میکند با رفتارهایــی غیرمداخلهجویانه
و منفعالنــه همچون اجتناب از موقعیت ،پیوند دلبســتهمدار خود را در
حداقلیتریــن حالت ممکن حفظ کند .بــا این حال ،نوجوان اضطرابی
رفتارهایش را شدت میبخشد تا شانس دیده شدن خود را توسط مراقبی
که پاسخدهی غیرقابل پیشبینی دارد ،باال ببرد .بنابراین هیجان خشم در
دو سبک دلبستگی میتواند به دو رفتار متفاوت اما کارآمد برای هرکدام،
اجتناب و شــدت بخشــی رفتاری ،بیانجامد .با اینکــه در پژوهشهای
پیشــین بیان شــده بود که مدل کاری درونی نوجوانان اضطرابی به این
صورت اســت که دیگران را مثبــت و خود را منفی ارزیابی میکنند ،در

پژوهش حاضر نوجوان اضطرابی هم از خود و
هم از دیگران بازنمایی منفی داشــت .با اینکه
خــود را محتاج توجه و مراقبت کامل دیگران
دیده و به نشــانههای طرد از ســوی والدین و
همســاالن نیز حســاس بود ،در زمان ادراک
ناکامی بهواســطه دیگران ،آنهــا را نا ارزنده
و محکــوم میکرد .گویی بهنظر میرســد به
دلیل اهمیت خودمختاری در دوره نوجوانی،
ورود دیگــران به این حریم شــخصی ،باعث
ایجاد خشم و نا ارزندهسازی دیگران میشد.
در مقابل نقشه تماتیک شناختها ،هیجانات
و رفتارهای نوجوانان در مواجهه با تعارضهای
خانوادگی بهصورت فرایندی مشاهده میشود.
شناختها باعث ایجاد هیجانات و در پی آن
بروز رفتارهایی میشود که به تفکیک سبک
دلبســتگی اضطرابی و اجتنابی آمده اســت.
محدودیتهــا :نوجوانان شــرکتکننده در
مصاحبــه ،در مناطق مختلف تهران ســکونت
داشــتند اماچــون از یــک مدرســه انتخاب
شــدند ،قدرت تعمیم یافته هــارا به نوجوانان
مناطق و شــهرها و فرهنگهای دیگر کاهش
میدهد -.این پژوهش صرفا بر روی نوجوانان
دختر متمرکز شــده و قابل تعمیم به نوجوانان
پسر نیست- .برای ارزیابی دلبستگی از روش
خودگزارشدهی اســتفاده شــد کــه امکان
خطا و ســوگیری در ابراز اطالعات از ســوی
نوجوانان را باال میبرد- .برای ارزیابی تعارض
والدنوجوان ،تعــارض در موقعیتهای واقعی
هر شخص سنجیده نشد بلکه از سناریوهایی
طراحی شده استفاده گردید که میتواند میزان
عمق اطالعاتی که نوجوان بیان کرده را تحت
تاثیر قرار دهد- .دانشآمــوزان پایه دوازدهم
بهدلیــل مشــغولیت تحصیلی بــرای آمادگی
آزمون ورودی دانشگاهها وارد پژوهش نشدند
و مصاحبهها با نوجوانان مشغول در پایه دهم و
یازدهم پیش رفت که در تعمیم و تبیین دادهها
به نوجوانان این رده ســنی باید جانب احتیاط
را رعایت کرد.
پیشنهادها :پیشــنهادمی شود-:با توجه

همساالن -قضاوت شدن
هیجان -اجتناب از و
ابراز هیجان)
هیجانی(اجتناب از تجربه
بهواسطه همساالن -وقوع دوباره
اجتناب از ابراز هیجان)
دلسوزی برای مادر()-
یا شدت یافتن تعارض)

یا شدت یافتن تعارض)
جدول( )4مضامین رفتاری نوجوانان گروه دلبستگی اضطرابی و اجتنابی

دلسوزی برای مادر()-

سیده بهاران قوامی و همکاران
نمودار( )2نقشه تماتیک

تماتیک هیجانی و رفتاری
نمودار( )2نقشهشناختی،

تعارض در نوجوانان
ادراک
رفتاری
شناختی ،هیجانی و

نمودار( )1نقشه تماتیک شناختی،

تماتیک وشناختی،
رفتاری ادراک تعارض در
نمودار( )1نقشههیجانی

رفتارها
ی
جدول( )4مضامین رفتاری نوجوانان گروه دلبستگی اضطرابی و اجتناب
گروه اجتنابی
رفتارها

مضامین فرعی)
اضطرابی
گروه اجتنابی مضامین اصلی( گروه

گروه اضطرابی

مضامین اصلی(مضامین فرعی)

تهدید
فعاالنه:
پرخاشگری(
مضامین فرعی)
اصلی(
مضامین
مضامین اصلی(مضامین فرعی)

پرخاشگری(فعاالنه :تهدید
کردن -با نیش و کنایه صحبت
کردن -با نیش و کنایه صحبت
کردن ///منفعالنه :تالفی و
پرخاشگری(فعاالنه :تهدید کردن -با
کردن ///منفعالنه :تالفی ولجبازی با سکوت ،سرباال
پرخاشگری(فعاالنه :تهدید کردن-
نیشباو کنایه صحبت کردن-
لجبازی با سکوت ،سرباال
کنایهو عدم
اجتناب
جواب دادن-
صحبت کردن-
نیش و
لجبازیهای فعاالنه -غر زدن///
عدم
های
جواب دادن -اجتناب وحضور در جمع
خانوادگی)غر زدن///
های فعاالنه-
لجبازی
منفعالنه :سکوت ،سرباال جواب
حضور در جمعهای خانوادگی)
موقعیت و
درگیرسرباال جواب
سکوت،
اجتناب ازمنفعالنه:
دادن ،اجتناب و عدم حضور در
اجتناب از موقعیت و درگیر
درگیر
موضوع(عدم
عدم حضور در
اجتناب و
شدن با دادن،
جمعهای خانوادگی -قهر کردن-
شدن با موضوع(عدم درگیر
های -قهر کردن-
خانوادگی
جمعباهای
مسولیت
کردن خود
کردن خود با مسولیتهای
مدرک جمع کردن علیه والد-
کردنعلیه والد-
درگیرکردن
مدرک جمع
خانوادگی -عدم
خانوادگی -عدم درگیر کردن
تضادورزی)
تضادورزی)
عدم
خود با رابطه خانوادگی///
خود با رابطه خانوادگی ///عدم
همدلی :عدم جانبداری -ابراز
همدلی :عدم جانبداری -ابراز
اشتباهات طرف مقابل) اشتباهات طرف مقابل)

هیجانی و رفتاری ادراک تعارض
ادراک تعارض در نوجوانان
نوجواناندر اضطرابی ابزارهای دیگری همچون مشاهده و مصاحبه با والدین نیز استفاده شود.
اجتنابی-اهمیت
تفکر دو قطبی
نوجوانان اضطرابی
نیاز به مراقبت-مراقبت از هیجانات والد-
اجتنابی-اهمیت
تفکر دو قطبی
حریم شخصی و
باتوجــه به اینکه گروه نوجوانان با نمره اضطرابی و اجتنابی هر دو باال،والد
هیجانات
از
مراقبت
مراقبت
به
نیاز
حریم شخصی و
بازنمایی منفی از خود و والدین-نشخوار
خودمختاری-بازنمایی
توجیهخــال پژوهش به گروههای دیگر اضافه شــد و ایــن افراد دادههای
نشخوارخود با دیگران-در
والدین-
بازنمایی منفی از خود و
مقایسه
فکری-
بازنماییاز والدین-نشخوار
خودمختاری -منفی
فکری-مقایسه خود با دیگران-توجیه
نشخوار
منفی از والدین-
کردن-تمامیت خواهی در رابطه-اسناد
ارزشــمند و قابل توجهی در حین مصاحبه ارائه کردند ،الزم اســت که
فکری-مقایسه خود با
کردن-تمامیت خواهی در رابطه-اسناد
با
خود
فکری-مقایسه
دیگران-منطقی سازی
تعارض به کیفیت رابطهپژوهشهای بیشــتری بهطور متمرکز بر روی این دسته از نوجوانان انجام
تعارض به کیفیت رابطه
دیگران-منطقی سازی
خشم-ترس-غم شــود .این گروه هم ویژگیهای ســبک اضطرابی و هــم اجتنابی را به
اجتناب هیجانی-
اجتناب هیجانی-
خشم-ترس-غم
خشم
همراه داشتند- .در این پژوهش مصاحبه شوندگان نوجوان بودند که هر
خشم
اشتباهات
ابراز
باج -گیری
ابراز اشتباهات-
محیطبر اساس سبک دلبســتگی ،ادراکشان را از یک موقعیت تعارض
پرخاشگری-مداخله درکدام
مداخله -در محیط
باج گیری-پرخاشگری
پرخاشگری-پنهان کاری-
دیگرانو-رفتارهای تکانشی و
پرخاشگری-پنهان کاری-
برانگیختنتکانشی
و برانگیختن دیگرانو-رفتارهای
مسئولیت-ادگی
تعارض خانو
عدمهــا
نگاهبا آن
برانگیز بیان کردنــد .بنابراین از زاویه
اجتناب از موقعیت-
درگیربهکردن خود با
برای رسیدن به هدف-
رسیدن-بهتالش
بچه گانه-تالش برایبچه گانه
اجتناب از موقعیت-
مسئولیت-
عدم درگیر کردن خود
هدف-
عدم چانه زنی()-
عدم چانه زنی(-
برایشدت رفتار برای
افزایش
خانوادگی()-
تعارض های
منظر والدین
برانگیز از
ســناریوی
که) همان
مسئولیتشــد ،در حالی
مسئولیتدرگیری با نگاه
افراطی-عدم
محبت افراطی-عدممحبت
افزایش شدت رفتار
خانوادگی()-
های
درگیری با
رسیدن به هدف رسیدن به هدف
افزایش تدریجی شدت رفتار
افزایش تدریجی شدت رفتار
خانوادگی
خانوادگی
تحریفوانان
این( نوج
مطالعات
بنابراینو دستکاری
نیز میتواند بررســی شود .مداخل
والدینمحیط
بعدی،دستکاری
تحریفو
محیط(مداخل
برای رسیدن به خواسته()-
برای رسیدن به خواسته()-
به ادراک متفــاوت نوجوانــان از تعارض در
)
والدین
عاطفی
تحریک
نقش
نقش
والدین)لفههای
عاطفیو مو
تحریکداده
پژوهش-قرار
برانگیز مورد
را در موقعیتهای تعــارض
فرهنگهــا و ســطوح مختلــف اجتماعی،
تالشبربرای رسیدن
تالش برای رسیدن
دلبستگی بهفرزندشان
اساس بهسبک
شناختی ،هیجانی و رفتاری آنها را
هدف(یادآوری -قول گرفتن از
اقتصــادی و خانوادگــی ،در پژوهشهــای
هدف(یادآوری -قول گرفتن از
والد و هم
رویکردی) دو جانبــه ،هم
تعییــن کنند .در چنین حالتــی از
زنی
چانه
والدین
والدین -چانه زنی)
پنهانکاری()-
بعــدی از نوجوانــان بــا ســطح خانوادگی و
نگاه)
کاری(-
نحوه حلپنهان
برایوجلب
محبت افراطی
تالش و
تکمیل
اطالعات
شــده
آن
فرزند ،به تعارض و
کنونیجلب
افراطی برای
تالش و محبت
فرهنگی مختلف استفاده شود و تجربه عمیق
توجه و محبت دیگران()-
دلبستگیدیگران()-
خواهد شــد .همچنین میتوان با ارزیابی سبک توجه و محبت
والدین عالوه
عدم کنترل خشم آنی /رفتارهای
آنهــا از تعارض مورد بررســی قــرار گیرد.
عدم کنترل خشم آنی/
رفتارهایواجهه
هنگام م
های خانوادگی
بر نوجوان ،در فهم و مقایسه دقیقتر
یگانه()-
پویایبچه
تکانشی و
تکانشی و بچهگانه()-
پژوهش حاضر صرفا بر روی نوجوانان دختربا تعارض گام مهمی برداشت- .پژوهش حاضر پیوند دلبستگی بین والد
انجام شــده این ســناریوهای تعارض برانگیز
و فرزنــد را هدف قرار داد ،در حالیکه با توجه به اهمیت برهه نوجوانی،
به نوجوانان پســر نیز ارائه شــود و مقایسهای
پیوند دلبســتگی بین خواهر و برادر و همچنین همساالن نیز قابل بررسی
جنسیتی صورت گیرد- .برای تفکیک دقیقتر
میباشد- .بر اســاس یافتههای موجود در این پژوهش توصیه میشود،
ســبکهای دلبســتگی و ادراک نوجوانان از
بســتههای آموزشی و مداخلهای در راستای ارتقای روابط والد نوجوان و
تعارض ،عالوه بــر پرسشــنامه و مصاحبه از
نحوه حل تعارض طراحی و اجرا شود.
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