
 
 
 

  
  ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسیبررسی سبک

  آن با افراد عاديۀو مقایس
  

  4 بهروز مهرام-3علی قنبري هاشم آبادي بهرام-2بافرضا آقامحمدیان شعر حمید-1منشالهه حقیقت
 18/1/89 : تاریخ پذیرش  26/8/87 : تاریخ دریافت

  
  چکیده

 34.گـر جنـسی انجـام گرفـت     تجـاوز ها و ابعـاد دلبـستگی در یـک نمونـۀ    کاین مطالعه با هدف بررسی سب 
گیري تصادفی ساده از میان افرادي که به جرم تجاوز بـه عنـف در    جنسی با استفاده از روش نمونه     تجاوزگر

از لحـاظ چهـار متغییـر سـن،      آزمـودنی عـادي    34. بردند انتخاب شـدند   زندان مرکزي شهر مشهد به سر می      
 مقیاس گروه عادي بر اساس نمرة. جور شدندضعیت اشتغال و سطح تحصیالت با گروه اول هل، ووضعیت تأ

GSI ۀ در پرسـشنام SCL-90-R انتخــاب شــدند )GSI≤1( .هــا بـا اســتفاده از فــرم بــازنگري شــدة  داده
هاي همبـسته   گروه استیودنت براي tآوري شد و با آزمون      جمع) ECR-R( روابط نزدیک    پرسشنامۀ تجربۀ 

عـد  نتـایج نـشان داد کـه میـانگین نمـرات گـروه تجـاوزگران جنـسی در ب        . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
عـد اجتنـاب مربـوط بـه     بـین دو گـروه در ب  . داري از گروه عادي بیشتر است     طور معنی  اضطراب دلبستگی به  

ایمن ناهاي دلبستگی ن جنسی در سبک  نسبت تجاوزگرا  ،همچنین. داري وجود ندارد  دلبستگی تفاوت معنی  
 افراد تجاوزگر جنسی داراي سطح باالیی از اضطراب ،بنابراین. داري از گروه عادي بیشتر است     طور معنی  به

  . جنسی نقش داشته باشدگرانۀ سوي رفتارهاي تعدي تواند در سوق دادن آنان به اند که میبه دلبستگیمربوط 
  .هاي دلبستگی، ابعاد دلبستگیسی، جرایم جنسی، سبکتجاوزگري جن: يکلیدهاي  واژه
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مطالعات تربیتی .  وزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عاديبررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگساالن در تجا

 .279-296، )1 (11، شناسی و روان
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  مقدمه
 4هاي جنسی و سوء استفاده3، تجاوزات2 حمالت1ها زن و کودك در سراسر جهان قربانی   ساالنه میلیون 

 جـرایم  دسـته از  ایـن  آمار رسمی در تمام کشورها بر افزایش قابل مالحظۀ      ،هاي اخیر در طی سال  . شوندمی
ۀاولـین مطالعـ   در  سازمان بهداشت جهانیگزارشبنابر ). 1381خانی،تقی ؛1382دادستان،(اند ه گذاشته صح 

 18 میلیون پـسر زیـر   73میلیون دختر و 150، 2002 تنها در سال ، انواع خشونتۀ و فراگیر در زمین بین المللی 
 چهارم جمعیت حدود یک 1998در سال ). 2007 ،5روهپین (اند  مورد آزار جنسی قرار گرفته در جهان  سال

نقـل از    بـه ،1999  و دیگـران، 6جنیفـر (اند هاي جنسی بوده امریکا به نوعی قربانی سوء استفاده    ایاالت متحدة 
  ). 1382 ،دادستان

خـصوص میـزان شـیوع جـرایم جنـسی در کـشورمان وجـود نـدارد، امـا           که آمار دقیقی در   با وجود این  
ما نیز همچـون دیگـر کـشورهاي جهـان، هـر سـاله شـاهد        دهد کشور  نشان میدست آمده  بهشواهد و قراین  

 4/4دهنـد   نـشان مـی  85هاي انجام شده در سال   پژوهش ).1382 دادستان،(افزایش این قبیل از جرایم است       
 از ،هاي انجام شدهبر اساس بررسی. درصد کودکان آزار دیده در معرض رفتار سوء جنسی واقع شده بودند  

رسند یکی از آنها مورد تهاجم جنسی  سالگی می18یا هشت پسري که به سن هر سه یا چهار دختر و هفت     
صورت کلـی دختـران بـیش از پـسران در معـرض سـوء        به). 638: 1384 ،7کاپالن و سادوك (گیرد  قرار می 

این در حالی اسـت کـه بـه     ). 1385 فرد و دیگران،  نقل از خدایاري   ، به 2000 ،8کار(رفتارهاي جنسی هستند    
شده در خصوص این دسته از جرایم، در جوامع مختلف بـسیار     نظران آمار گزارش  یاري از صاحب  اعتقاد بس 

 ،9پریتـز  ؛1385 دوسـت،  نقـل از زرگـر و نـشاط     به،1990 گلس، استراوس و(کمتر از آمار واقعی آن است       
  ).1384 کاپالن و سادوك، ؛1382 نقل از دادستان، به ،1986

تلـف   مخاندازهايچشم تجاوزگري جنسی را از ئلۀ مساندنمودهش  گران تال   پژوهش ،هاي اخیر  سالطی  
هاي نظري یکی از این چهارچوب . نظري خاص تبیین نمایندهايچهارچوبقالب را در  بررسی نموده و آن  

زه را به خود جلب نموده است  نظران این حو  گران و صاحب    توجه بسیاري از پژوهش    هاي اخیر طی دهه  که

                                                
1   - victim 
2 - sexual assault 
3 - rape 
4 - sexual abuse 
5 - Pinheiro 
6 - Jennifer 
7 - Kaplan & Sadock 
8 - Kar 
9 - Prets 
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  . )2006 و دیگران، 2وارد ( است1لبی دلبستگی بانظریۀ
 مطالعات ةوزهاي گذشته بیشتر در حح کرد، در دههرا مطر آن) 1973(که بالبی  اگر چه دلبستگی، چنان  

گیـري  گـران بـا پـی    نشناسی کودك مورد توجه قرار گرفـت، امـا امـروزه بـسیاري از پـژوهش        امربوط به رو  
دهی تگی تا سطح بزرگسالی، بر اهمیت این متغیر در شکلکارهاي بالبی و همکارانش و بررسی تداوم دلبس      

 آن در بسیاري از اخـتالالت هیجـانی و   گذارياثر ةید داشته و تالش بر شناسایی نحو   فردي تأک   به روابط بین  
    ).1385؛ بشارت، 2004، 3دیویسنقل از   به،1973بالبی،  (رفتاري دارند

ستجو و حفـظ مجـاورت بـا شـخص     ن گرایش به جـ  عاطفی پایداري است که ویژگی آ  دلبستگی رابطۀ 
 ؛ دیـویس، 2002 ، و دیگران5؛ پلتز1385 ؛ بشارت،1: 2007 ،4بري( است زاشرایط استرسویژه در  خاص به 

تنهـا   کـودك نـه   ، تولـد بـا مـادر دارد   هـاي اولیـۀ   ري که نوزاد در طی هفتـه      در جریان تعامالت مکر   ). 2004
سـازي  ت تجاربی را که در جریان ارتباط با وي کسب نموده، درون، بلکه کیفی کیفیت ویژة نگاره دلبستگی   

  ).2004 ،6 و سمپسونرهولز؛ 2004دیویس، (کند می
اي از 7هـاي ذهنـی   بازنمـایی زنـدگی داراي مجموعـۀ   اولـین سـال      در پایان    بدین ترتیب کودکان تقریباً    

کـه در بافـت روابـط    (دو بـا یکـدیگر   و ارتبـاط ایـن   ) ها مادر قرار دارد   س آن که در رأ  (دیگرانِ مهم   خود،  
 8کـاري هاي ذهنی خود و دیگـران را الگوهـاي درون        بالبی این بازنمایی  . دارند) مراقب رشد یافته   -کودك
   .نامدمی

 هـا  از آنکـه  هاي دلبستگی سبک.کنندریزي میهاي دلبستگی را پیي سبک اکاري مبن وهاي درون الگ
نیـز یـاد    ) 2004 دیـویس، ( 10یـا الگوهـاي دلبـستگی     ) 2004 لز،رهـو ( 9 دلبـستگی  هايتحت عنوان سوگیري  

هـاي هیجـانی را در افـراد و در     که واکـنش است قواعد عاطفی، شناختی و راهبردهایی  ةکنند تعیین شود، می
 و بالبی سه سبک دلبستگی  11ورثاین). 3: 1384بشارت،  ( کنندمیو تنظیم   فردي هدایت   جریان روابط بین  

هاي هازان بررسی. )2004دیویس،  (شناسایی کردنددر کودکان ایمن بیمناك را رابی و ناایمن اضطایمن، نا

                                                
1 - Bowlby 
2 - Ward 
3 - Davies 
4 - Berry 
5 - Platts 
6 - Rholes & Simpson 
7 - mental  representations 
8 - internal working models (IWM) 
9 - attachment orientation 
10 - patterns of attachment 
11 - Inworth 



  1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره                                       مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   282

نقـل از   بـه ، 1987ور، هـازان و شـی   ( را در بزرگـسالی نیـز شناسـایی کـرد          هاسبک همین   )1987 (1ورو شی 
لی چهـار  کاري خـود و دیگـران مـد   هاي درون با توجه به مدل    )1991 (2بارتالومیو و هویرتز  . )1384 کرین،
و اجتنـاب مربـوط بـه    ) مـدل خـود  (عد اضطراب مربـوط بـه دلبـستگی      اي از دلبستگی را بر اساس دو ب       مقوله

را شـکل  هـاي اخیـر   عد اساس مطالعـات دلبـستگی در دهـه   این دو ب. تدوین نمودند) مدل دیگران(دلبستگی  
  .دهد میهاي مبتنی بر آن را نشان ارتباط ابعاد دلبستگی و سبک1 شکل .داده است

 

  
  )2002 نقل از پلتز و دیگران، به(اي بارتولومیو و هوویبز از دلبستگی مدل چهار مقوله: 1شکل 

  
مـدل خـود  (عد اول شامل الگوي درون کاري فـرد از خـودش اسـت              ب ( نیـز نامیـده    3عـد اضـطراب  کـه ب
. اش رها یا طرد شـود باطی نگرانی فرد در مورد این است که توسط شرکاي ارت دهندةعد نشاناین ب . شود می

مدل دیگران(عد دوم شامل تصویر ذهنی فرد از دیگران است   ب (شود نیز نامیده می4عد اجتنابکه ب .عـد  این ب
هـاي  در موقعیـت  جویانـه فتارهـاي جوار راننـد  م 5مورد این است که رفتارهاي دلبـستگی   شامل انتظار فرد در   

2000، 6پتروموناکو و فلدمن برت (کسب آرامش محدد شوندتوانند منجر به میاندازه رفشار تا چه پ(.  
  نـشان و تجـاوزگران جنـسی صـورت گرفتـه      رشـدي مجرمـان     طالعات گوناگونی که در مـورد سـابقۀ       م
توانـد   رشد هستند کـه مـی  سب دوران اولیۀا تجارب ناکارآمد و نامن    زاي ا دهند این افراد داراي مجموعه     می
انـد کـه   هایی پرورش یافته در خانواده ها غالباً  آن. ثیر قرار داده باشد    تحت تأ  شان را  شدت امنیت دلبستگی   به
وارد و دیگـران،   (خیر صورت گرفتـه و یـا بـا ناکـامی رو بـه رو شـده اسـت           أمین بسیاري از نیازهاشان با تأ     ت

                                                
1 - Hazan & Shver  
2 - Bartholomew & Horowitz 
3  - anxiety domain  
4 - avoidance domain 
5 - attachment behaviors 
6 - Pietromonaco & Feldman Barrett 
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د نـشان  در بررسـی خـو  ) 2001 (2بونی و ددزاسمال ).2007، 1نقل از گنون به، 1996؛ وارد و دیگران،     2000
 کننـده، از  برنـد داراي والـدین طـرد   دادند اکثر افرادي که به جرم تجاوز جنسی به زنان در زندان به سر مـی        

گـري، سـوء رفتـار و فقـدان مراقبـت و        طـور خـاص بـا پرخـاش        اند که به   بوده گرهنظر عاطفی سرد و مضایق    
  . شونددردي مشخص می هم

 ئلۀ تجـاوزگري جنـسی  پـردازان دلبـستگی مـس    ز رویکرد نظریه تا با استفاده اشودتالش میبر این اساس    
در ارتباط با وضعیت دلبستگی زیر شود سه فرضیه در این مقاله تالش می .گیردتري قرار مورد بررسی عمیق

  :تجاوزگران جنسی مورد بررسی قرار گیرد
عد اضـطراب مربـوط    ب تجاوزگران جنسی در مقایسه با افراد عادي داراي میانگین نمرات باالتري در        -1

  .اندبه دلبستگی
2-        عد اجتناب مربوط بـه   تجاوزگران جنسی در مقایسه با افراد عادي داراي میانگین نمرات باالتري در ب

  .انددلبستگی
ایمـن  هـاي دلبـستگی نـا    تجاوزگران جنسی در مقایسه با افراد عادي داراي نسبت بـاالتري در سـبک      -3
  .هستند

  
   وشر

 گیـري تـصادفی سـاده از میـان تمـام      نفر تجاوزگر جنـسی بـا اسـتفاده از روش نمونـه        34 در این بررسی  
گـروه افـراد   . بردند انتخـاب شـدند  افرادي که به جرم تجاوز به عنف در زندان مرکزي شهر مشهد به سر می    

هـاي    سوالی چک لیست نـشانه 90فرم بازبینی شده در  )GSI  )GSI≤1 مقیاسهنجار که با استفاده از نمرةب
بـا   سـطح تحـصیالت و وضـعیت اشـتغال     ،هلیر سن، وضعیت تأ مشخص شده بودند از نظر چهار متغ       مرضی
  : ابزارهاي زیر گردآوري شدوهش با استفاده ازهاي این پژداده. وه اول جور شدندگر

  )ECR-R( 3 تجارب روابط نزدیک فرم بازبینی شدة پرسشنامۀ-1
منظـور   ور بـه  و شـی 5، کـالرك 4 توسط برینن1998در سال که  )ECR( روابط نزدیک    پرسشنامۀ تجربۀ 

 2000اي بارتالومیو تدوین شده و در سـال  هاي دلبستگی بزرگسال بر اساس مدل چهار مقوله       سنجش سبک 

                                                
1 - Gannon 
2 - Smallbone & Dadds 
3 - experiences in close relationships-revised (ECR-R) questionnaire   
4 - Brennan 
5 - Clark 
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 آیتمی داراي 36 این پرسشنامه   .)2005،  1فرالی ( است توسط برینن و همکارانش مورد بازنگري قرار گرفته       
اي کـه افـراد در مـورد در    جـه یعنـی در  (2 اضطراب مربوط به دلبستگی  عددو ب  است که     آیتمی 18 و بخش د

و اجتنـاب مربـوط بـه    ) ایمـن هـستند  ایمن یا نـا شان  شریک یا شرکاي ارتباطی    گوییپذیري و پاسخ   دسترس
فرالـی،   (دهـد مـی را مـورد بررسـی قـرار    ) یعنی میزان ناراحتی فرد از نزدیک شـدن بـه دیگـران         (3دلبستگی

2005(.   
 صـدم  70اي بیـشتر از  هفتـه 8 ةپایایی این پرسشنامه با اسـتفاده از روش بازآزمـایی و در طـول یـک دور     

 1385ایـن مقیـاس در داخـل کـشور توسـط شـکرکن و همکـارانش در سـال              ). 2005 فرالـی، (محاسبه شد   
 زوج و فـرد بـراي خـرده    نـصیف  و تاز روش آلفـاي کورنبـاخ  بـا اسـتفاده   پایـایی آن  . یابی شده است هنجار

شـکرکن و   (محاسـبه شـده اسـت    صـدم  89 تـا  80 و براي مقیاس اجتنـابی بـین  86 تا 80مقیاس اضطرابی بین  
داراي یک ساختار دو عاملی روشـن   ECR-R که در بررسی خود نشان دادند 4سیبنی و لیو  ). 1385دیگران،  
 بـراي تعیـین ضـریب روایـی نیـز          )1385 (مکارانشکن و ه  هاي شکر بررسی. )2005نقل از فرالی،     به (است

 60 تـا  40ور و هـازان  دهد بین خرده مقیاس اضطرابی این آزمـون و بخـش اضـطرابی آزمـون شـی       نشان می 
 صـدم  43 تـا  28ور و هـازان  صدم و بین خرده مقیاس اجتنـابی ایـن آزمـون بـا بخـش اجتنـابی آزمـون شـی            

  .)1385کن و دیگران، شکر(همبستگی وجود دارد 
  
  )SCL-90-R (هاي مرضیالی چک لیست نشانه سؤ90ة  فرم بازبینی شد-2

کـه   عد است که براي ارزشیابی عالئـم روانـی طراحـی شـده اسـت      ب 10ال در  سؤ 90این پرسشنامه شامل  
   که عملکرد هر کدام باشدنیز می سه شاخص کلی ناراحتی عد مربوط به نشانگان مرضی داراي  عالوه بر ده ب 

تـرین شـاخص بـراي    رایـج . دهنداي سطح یا عمق وضعیت روانشناختی آزمودنی را نشان می   ا نمره ها ب آن از
  . بهنجار از آن استفاده شداست که براي غربال نمونۀ 5گري ضریب کلی عالیم مرضیغربال

 صـدم  90 تـا  77در تحقیق گواتین ضریب پایایی این پرسشنامه بر اساس روش آزمون و آزمون مجـدد           
 صـدم گـزارش   73 تـا  36سوتا بین زمان  با پرسشنامه چند وجهی مینه مالکی هم ده است و روایی  برآورد ش 
 صـدم  86 تـا 65عـد را بـین    با استفاده از روش دو نیمه کـردن پایـایی هـر ب   1379رضایی در سال  . شده است 
  .   )1382طالبیان شریف،   (برآورد کرد

                                                
1 - Fraley 
2 - attachment-related anxiety 
3 - attachment-related avoidant 
4 - Sibley & Liu  
5 - global severity index (GSI) 
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  هایافته
  شناختی هاي جمعیتیافته) الف

هـل، سـطح    از لحاظ چهار ویژگی سن، وضـعیت تأ    ها را شناختی آزمودنی ل زیر وضعیت جمعیت   جداو
 مجـرم  34( نفـر  68 مورد بررسـی در ایـن پـژوهش شـامل      نمونۀ .دهدتحصیالت و وضعیت اشتغال نشان می     

ل  سـا 30 تـا  18اي از  باشـد و دامنـه     مـی  97/22میانگین سنی گروه مجرمان     . است)  فرد بهنجار  34جنسی و   
هاي آمـار  ص، شاخ1 ةجدول شمار.  سال است30 تا 18 با دامنه    23میانگین سنی افراد گروه عادي نیز     . دارد

  . دهدتوصیفی مربوط به وضعیت سنی دو گروه را نشان می
  هاوضعیت سنی آزمودنی: 1جدول

  تعداد کل  انحراف استاندارد  میانگین  باالترین  ترینپایین  سن/ گروه
  34  40/3  97/22  30  18  مجرمان جنسی
  34  92/2  41/23  31  18  افراد بهنجار

  
هل متأ)  نفر8( درصدشان 5/23 مجرد و گروه مورد بررسی  )  نفر 26( درصد   5/76هل  از نظر وضعیت تأ   

  . دهدهل دو گروه را نشان می وضعیت تأ،2 ةجدول شمار. بودند
  هلوضعیت تأ: 2جدول

  د کلدرص  تعداد کل  درصد  فراوانی  هلوضعیت تأ/ گروه
  100  34  5/76  27  مجرد
  100  34  5/23  7  هلمتأ

درصدشـان  17/سواد، بی)  نفر1( درصد نمونه 9/2. سواد تا کاردانی استها از بی   تحصیالت گروه  ۀدامن
نمونه داراي تحصیالتی در سطح راهنمایی )   نفر15( درصد 1/44داراي تحصیالت در حد ابتدایی،    )  نفر 6(

نمونـه  )  نفـر 5( درصـد  7/14بقـی یعنـی   داراي دیـپلم و مـا  )  نفـر 7( درصـد  6/20 ،ین ترتیـب مـ ه بـه .  هـستند 
راهنمـایی داراي بیـشترین فراوانـی در میـان مقـاطع      تحـصیالت تـا سـطح    . تحصیالتی در حد کاردانی دارند   

  . دهدها را نشان می ، سطح تحصیالت آزمودنی3 ة جدول شمار.مختلف تحصیلی است
  

  اهدنیسطح تحصیالت آزمو: 3جدول
                    تحصیالت

  جمع کل  کاردانی  دیپلم  راهنمایی  ابتدایی  سوادبی     گروه                
  100/0  7/14  6/20  1/44  6/17  9/2  مجرمان جنسی
  100/0  7/14  6/20  1/44  6/17  9/2  افراد بهنجار

  



  1389، سال 1دهم، شماره یاز دوره                                       مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   286

نمونـه  )  نفر30( درصد 2/88 که دهددست آمده در مورد وضعیت اشتغال دو گروه نشان می       هاي به داده
 مـورد  ۀنمونـ . اشـتغال بـه تحـصیل داشـتند    )  نفـر 4( درصـد نمونـه   9/11داراي مشاغل غیردولتی و آزادنـد و       

 وضعیت اشتغال گروه نمونه 4 ة جدول شمار.هاي با اشتغال دولتی و یا فاقد شغل است    بررسی فاقد آزمودنی  
  .دهدرا نشان می

  
  هادنیوضعیت اشتغال آزمو: 4جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  تعداد                         گروه               وضعیت اشتغال  

    مجرمان جنسی                                                فاقد شغل
         افراد بهنجار                                                             

34  
34  

0  
0  

0  
0  

    مجرمان جنسی                                    مشاغل دولتی    
       افراد بهنجار                                                         

34  
34  

0  
0  

0  
0  

  مجرمان جنسی                                 دولتی   مشاغل غیر
                                 افراد بهنجار                                    

34  
34  

30  
30  

2/88  
2/88  

   مجرمان جنسی                               اشتغال به تحصیل   
   افراد بهنجار                                                            

34  
34  

4  
4  

9/11  
9/11  

  
اي بارتولومیو و هویرتز بر اسـاس وضـعیت آزمـودنی    چهار مقولههاي دلبستگی که بر اساس مدل     سبک

و نمـودار   5شوند، براي هـر گـروه در جـدول    در هر یک از ابعاد اضطراب و اجتناب دلبستگی مشخص می       
  . استنمایش داده شده 1 ةشمار

  
  هاي دلبستگی براي دو گروههاي آمار توصیفی سبکشاخص: 5جدول 

  فراوانی درصدي  فراوانی            گروههاي دلبستگی         سبک
     مجرمان جنسی                      دلبستگی ایمن

  افراد بهنجار                                                    
7  
20  

6/20  
8/58  

  مجرمان جنسی         دلبستگی اضطرابی        
   افراد بهنجار                                                   

24  
12  

6/70  
3/35  

   مجرمان جنسی         اجتنابی         دلبستگی
   افراد بهنجار                                                   

2  
2  

9/5  
9/5  

                   مجرمان جنسی         دلبستگی بیمناك         
  افراد بهنجار                                                    

1  
0  

9/2  
0  

                   مجرمان جنسی       جمع کل                     
   افراد بهنجار                                                   

34  
34  

100  
100  
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   و افراد بهنجارهاي دلبستگی در دو گروه تجاوزگران جنسیفراوانی درصدي سبک: 1نمودار

    6 ة شـمار جـدول . شـود عـد اضـطراب و اجتنـاب توصـیف مـی     دلبستگی در این پژوهش بـر اسـاس دو ب 
  . دهدهاي آمار توصیفی هر یک از این ابعاد را در دو گروه نمایش میشاخص

  
  هاي آمار توصیفی ابعاد دلبستگی براي مجرمان جنسی و افراد بهنجارشاخص: 6جدول 

انحراف   میانگین  باالترین  ترینپایین  تعداد  تگیابعاد دلبس  گروه
  استاندارد

  17/12   21/8  34  -14  34  بعد اضطراب
  36/13  -21/2  -2  -46  34  بعد اجتناب  مجرمان جنسی

  52/12  53/16  36  -35  34  بعد اضطراب
  55/15  50/19  22  -46  34  بعد اجتناب  افراد بهنجار

  
  استنباطیهاي یافته  )ب

فراد تجاوزگر جنسی در مقایسه بـا افـراد   ا له را مورد بررسی قرار داد کهئین مطالعه این مس اۀاولین فرضی 
  .عد دلبستگی اضطرابی هستندداراي داراي میانگین نمرات باالتري در بطور معنی عادي به

ف  اخـتال دهـد هاي وابسته نـشان مـی  نت براي گروه استیودtنتایج بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون  
 این .شودیید می تحقیق تأاول ۀدار است و فرضی   معنی 05/0در سطح خطاي    ) 82/12(هاي دو گروه    میانگین

بدین معنی است که تجاوزگران جنـسی در مقایـسه بـا افـراد عـادي سـطح بـاالتري از اضـطراب مربـوط بـه            
  .دهدنتایج بررسی این فرضیه را نشان می  7 ة جدول شمار.کنندستگی را تجربه میبدل
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  ها در بعد اضطراب دلبستگیداري آنمیانگین دو گروه و سطح معنی: 7جدول 

بعد 
  دلبستگی

  میانگین
مجرمان 
  سینج

  میانگین
افراد 
  بهنجار

اختالف 
هامیانگین  

انحراف 
  t  استاندارد

 درجۀ
  آزادي

  سطح
  داريمعنی

  00/0  33  64/3  64/16  41/10  -21/2  21/8  اضطراب
   

  
جنـسی در مقایـسه بـا     افراد تجـاوزگر  له را مورد بررسی قرار داد که    ئاضر این مس   دوم پژوهش ح   فرضیۀ

ایـن فرضـیه نیـز بـا      داراي میانگین نمرات باالتري در بعـد دلبـستگی اجتنـابی هـستند    طور معنی  افراد عادي به  
ضـیه را  دسـت آمـده از آزمـون ایـن فر     نتایج به  8 ة جدول شمار.شود همبسته بررسی می   tاستفاده از آزمون    

  . دهدنشان می
  

  ها در بعد اجتناب دلبستگیداري آنمیانگین دو گروه و سطح معنی: 8جدول 
بعد 
  دلبستگی

  میانگین
مجرمان 
  سینج

  میانگین
افراد 
  بهنجار

اختالف 
هامیانگین  

انحراف 
  استاندارد

t  درجۀ 
  آزادي

  سطح
  داريمعنی

  37/0  33  89/0  39/19  97/2  -50/19  -63/16  اجتناب
  
 دوم دار نیـست، فرضـیۀ   معنـی 05/0ح خطاي در سط ) 18/3(هاي دو گروه     که اختالف میانگین   جا آن  از

  .شودتحقیق رد می
له را مورد بررسی قرار داد که تجاوزگران جنسی در مقایـسه بـا افـراد عـادي داراي         مسئ سوم این    فرضیۀ

ن فرضـیه ابتـدا نـسبت دو گـروه در        منظور بررسی ایـ    به. ایمن هستند هاي دلبستگی نا  نسبت بیشتري در سبک   
 نـسبت  9 جدول شمارة. ایمن با استفاده از آزمون تحلیل جداول متقاطع نشان داده شد   هاي دلبستگی نا  سبک

   .دهدها نشان میدو گروه را در این سبک
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  ایمننسبت مجرمان جنسی و افراد بهنجار در دلبستگی ایمن و نا: 9جدول 
  گروه

  
                     افراد بهنجارمجرمان جنسی  

  کل

  تعداد                 ایمن
  تعداد مورد انتظار          
  درصد در سبک          
  درصد در گروه         

  درصد کل       

7  
5/13  
9/25%  
6/20%  
3/10%  

20  
5/13  
1/74%  
8/58%  
4/29%  

27  
27%  
100%  

7/39%  
7/39%  

   تعداد           ایمن نا
  تعداد مورد انتظار          

  درصد در سبک          
  درصد در گروه         

  درصد کل       

27  
5/20  
9/65%  
4/79%  
7/39%  

14  
5/20  
1/34%  
2/41%  
6/20%  

41  
0/41  

100%  
3/60%  
3/60%  

         تعداد           کل
  تعداد مورد انتظار          
  درصد در سبک          
  درصد در گروه         

  درصد کل       

34  
0/41  

50%  
100%  
50%  

34  
0/41  

50%  
100%  
50%  

68  
68  
100%  
100%  
100%  

گـروه تجـاوزگران جنـسی    % 4/79 کـه  شود، در حـالی نیز مشاهده می   8 ة شمار طور که در جدول    همان
جمـوع  از سوي دیگر از م. است% 2/41ایمن هستند، این نسبت در افراد بهنجار تنها  دلبستگی نا  داراي سبک 

را افـراد  % 1/34را افـراد تجـاوزگر جنـسی و    % 9/65ایمـن هـستند،   کل افرادي که داراي سبک دلبستگی نـا     
ایمن هاي دو گروه در سبک دلبستگی نا   داري تفاوت بین نسبت   در گام بعدي معنی   . دهندبهنجار تشکیل می  

  .دهدرا نشان می نتایج این آزمون 10  جدول شمارة.دو بررسی شدبا استفاده از آزمون خی
  ایمنداري نسبت در سبک دلبستگی نامعنی :10جدول 

  داريسطح معنی  درجه آزادي  ارزش  تعداد  
  00/0  1  38/10  68  مجذور کاي پیرسون

 نـشان داده شـده اسـت، از آنجـا کـه        فوقکه در جدول    ) 38/10(بر اساس ارزش مجذور کاي پیرسون       
01/0≤P  دار اسـت ایمن معنـی ان نتیجه گرفت که تفاوت نسبت دو گروه در سبک دلبستگی نا      تو است می .

  .کنندامنی دلبستگی را تجربه میدهد که مجرمان جنسی سطوح باالتري از ناله نشان میئو این مس
  

  گیري و نتیجهبحث
فـراد بهنجـار میـانگین    افراد تجاوزگر جنسی در مقایسه بـا ا  ،طور که در این مطالعه نیز نشان داده شد    هما
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    یـد وجـود سـطوح    ؤ مي تحقیقـات متعـدد   .انـد دسـت آورده   عد دلبستگی اضطرابی بـه    نمرات باالتري را در ب
کـه  ) 2005( و همکـاران  1از جملـه بررسـی آکـرمن   .  جنسی اسـت  مجرمانراب دلبستگی در    طباالیی از اض  

ي غیرجنـسی سـطوح بـاالتري از     گـرا دهد تجاوزگران جنسی در مقایسه با گروه مجرمان خـشونت         نشان می 
همچنـین  ). 2006، 2نقـل از پچیکـا    بـه ،  2005آکـرمن و همکـاران،      (کننـد   اضطراب دلبستگی را تجربـه مـی      

طور کلی سـطوح بـاالیی     که تجاوزگران جنسی به   دادند   خود نشان    در مطالعۀ ) 2005 (3دیویدشیوچی و بین  
 تحقیـق پیچیکـا   آمده از دست مچنین توسط نتایج به ههایافتهاین . کننداز اضطراب و خصومت را تجربه می     

 تجـاوزگران جنـسی در مقایـسه بـا دیگـر       نشان داد که)2006 (پیچیکا. گیردمییید قرار  نیز مورد تأ  ) 2006(
 ارتکـاب جـرایم   و مردانـی بـا سـابقۀ    آمیـز جنـسی   ارتکاب رفتارهـاي خـشونت  مردانی بدون سابقۀ(ها   گروه
ایمـن و  هاي دلبستگی نانقایص جدي مربوط به صمیمیت دارند که این با سبک       ) جنسیآمیز اما غیر  خشونت

 4دسـت آمـده از بررسـی لـی و بورتـون       ایـن، نتـایج بـه   وجـود بـا  . ط دارداضطراب مربوط به دلبستگی ارتبـا   
-ن مـی  آنـان نـشا  دست آمده از مطالعۀ نتایج به. کندیید نمیاین پژوهش را تأ  دست آمده از     بهج  ینتا) 2004(

داري  بین سطح اضطراب دلبستگی دو گروه تجاوزگران جنسی و مجرمان غیر جنسی تفاوت معنـی          که دهد
تواند به دلیل استفاده از دو گـروه  له میئاین مس. )2006نقل از پیچیکا،   به ،2004لی و بورتون،     (وجود ندارد 

ه بهنجار مقایسه شد، در حـالی کـه     در این مطالعه گروه تجاوزگران جنسی با یک گرو        . متفاوت باشد  نمونۀ
عـالوه  . مورد مطالعه قـرار دادنـد  با یک گروه مجرم غیرجنسی در مقایسه این نمونه را ) 2004(لی و بورتون  

 حاضر بر اساس چهار متغیر  با گروه مجرمان جور شده بودند، در حالی کـه      ، گروه بهنجار در مطالعۀ    بر این 
  .ن استفاده نکرده بودنداز روش جور کرد) 2004(لی و بورتون 

.  مدل ذهنی فرد از خـود اسـت     عد دلبستگی اضطرابی بازنمایندة   ب) 1991(به اعتقاد بارتالومیو و هوویرتز      
 میـانگین  . اش رها یا طرد شود نگرانی فرد در مورد این است که توسط شرکاي ارتباطی       دهندة عد نشان این ب

    اي باشـد کـه ایـن افـراد نـسبت بـه خـود تجربـه          دیدگاه منفـی   دةتواند نشان دهن  عد می نمرات باالتر در این ب
به برقـراري روابـط نزدیـک و    تمایل شدیدي یید دیگران منظور دستیابی به پذیرش و تأ   بهاین افراد   . کنند می

 جنـسی کـردن آن   تمایل بـه صمیمانه با آنان دارند و از سویی براي دستیابی به امنیت و عاطفه مورد نیازشان           
بزرگساالنی با این سبک دلبستگی به دلیـل  ). 2000 نقل از وارد و دیگران،     به ،1987 ور،ازان و شی  ه(دارند  

شان اضطراب   در جریان روابط صمیمانه کنند، عمدتاًت به خود تجربه میاي که نسب  احساس عدم شایستگی  

                                                
1 - Ackerman 
2 - Picheca 
3 - Shechory & Ben-DavidS 
4 - Li & Borton 
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 رهولز(شان هستند باطی نگران طرد شدن از جانب شرکاي ارت  را تجربه کرده و دائماً     بیشتريگري   و تکانش 
ولیت مـشکالتی دارنـد کـه در جریـان     ئها تمایل شدیدي براي بر عهـده گـرفتن مـس     آن. )2004 ،و سمپسون 

  .آیدوجود می شان بهروابط دلبستگی
مـشاهده   سطح باالیی از بیان عواطف ،در افرادي با دلبستگی اضطرابی ) 1987(ور  هازان و شی  به اعتقاد   

کننـد افـرادي بـا سـطح     بیـان مـی  ) 1991( بارتالومیو و هوویرتز ).2000 و دیگران،    1گاينقل از م   به(شود  می
انـد ثبـات و امنیـت الزم را    اضطراب باال در دلبستگی در جریان تعامالت ابتدایی خود بـا والدینـشان نتوانـسه    

بـه اعتقـاد   . دهنـد له را نشان میئ خود این مسۀنیز در مطالع) 2002( و همکاران 2سیتیکرایس. دست آورند  به
شود نـسبت بـه   ند که منجر میا اي از مراقبت والدینی کم و بدون توجه تجاوزگران جنسی داراي سابقه  ،آنان
 از یهـای ها داراي رگهآن.  باشندشان فوت کرده  حتی اگر والدین؛کنندشان حالتی از خشم را تجربه   والدین
مگـاي و دیگـران،   (کننـد  عارضـات درونـی را تجربـه مـی    انـد و سـطح بـاالیی از ت   گري و افسردگی   پرخاش

تمایـل بیـشتري بـه ایـن دارنـد کـه         ) 2006(و دیگـران     افرادي با دلبستگی اضطرابی بـه اعتقـاد وارد        ). 2000
  . بیشتري به داشتن ارتباطات جنسی دارندگرایش ها احتماال آن. نیازهاي خود را جنسی کنند

انگین نمرات باالتر مجرمان جنسی در مقایـسه بـا افـراد بهنجـار در     توان نتیجه گرفت می   می ،بدین ترتیب 
سطح باالي اضطراب و نگرانی که .  آنان نسبت به خود استعد اضطراب دلبستگی نمودي از دیدگاه منفی     ب

قراري ارتباطات نزدیـک بـدنی را   کند، نیاز جنسی و در واقع نیاز به بر      این دیدگاه منفی را همراهی می      غالباً
م  که دیدگاه منفی نسبت به خـود تـوأ   جااما از آن  . منظور کسب اطمینان و امنیت مجدد افزایش داده است         به

باشـد، ایـن افـراد    فـردي نیـز مـی    هاي برقراري ارتباطـات بـین  با سطح پایینی از صالحیت اجتماعی و مهارت     
ار شکـست  دچـ ) مثـل ازدواج ( آن با جنس مخـالف   یا تداوم پایدار در ایجاد یک ارتباط صمیمانه و  احتماالً

له ئشاید تجرد اکثریت افراد نمونه مورد بررسی بازتابی از ایـن مـس      (اند  هایی را تجربه کرده   کامیشده و یا نا   
نظیـر تجـاوزات   که آنان در روابط جنسی خارج از چهارچوب اخـالق عمـومی             احتمال این  بنابراین،). باشد

رسـد ارتکـاب جـرایم جنـسی آنـان      نظر مـی   به، از سوي دیگر  .یابدمراتب افزایش می   جنسی درگیر شوند به   
 ءعـد اجتنـابی فاقـد یـک جـز      زیـرا بـر خـالف ب    کنـد؛ اي را متوجـه قربـانی نمـی        جـدي  هاي فیزیکـی  آسیب
  . جدي استگرانۀ پرخاش

اگرچه تجاوزگران جنسی اجتناب مربـوط بـه دلبـستگی          دندهمینشان  دست آمده    هاي به یافته همچنین،
دسـت   این نتیجـه مـشابه نتـایج بـه     .دار نیست اما این اختالف از لحاظ آماري معنی ،کنندتجربه می بیشتري را   

                                                
1 - Magai 
2 - Craissati 
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بود که نشان دادند، تفاوت نمرات دلبستگی اجتنابی تجاوزگران جنسی ) 1992(آمده توسط وارد و دیگران     
) گـرا  خـشونت گرا و مجرمان جنسی غیرتجاوزگران جنسی به کودك، مجرمان خشونت     (ها  در دیگر گروه  
  . )2007نقل از گنون،  ، به1992وارد و دیگران،  (داري آماري استفاقد معنی

مدل دیگران( شامل تصویر ذهنی فرد از دیگران     عد دوم دلبستگی  ب (  عـد اجتنـاب نیـز نامیـده     اسـت کـه ب
ویانـه در   جوارجمانند رفتارهـاي  مورد این است که رفتارهاي دلبستگی عد شامل انتظار فرد در   این ب . شودمی

عـد نمـرات   افرادي که در این ب. توانند منجر به کسب آرامش مجدد شوند    فشار تا چه حد می    هاي پر موقعیت
که در مقابل دیگران حالت تدافعی داشـته و نـسبت بـه آنـان      دارندکنند، تمایل بیشتري    را کسب می   بیشتري

 ي بـاال افـرادي بـا سـطح   ) 1995(ور  و شـی 1ننیبـه اعتقـاد بـر   . کننـد حالتی از خشم و خصومت را تجربه می 
ت جنـسی  دانند ارتباطـا ارتباط دلبستگی می خود را بی نیاز از یک      که جااجتناب مربوط به دلبستگی، از آن     

نقـل از وارد    به،1995ور، نن و شییبر(کنند تر ارزیابی می و فاقد یک عنصر عاطفی را لذت بخشیک شبه  
 رو، از ایـن  .این افراد در برقراري یک ارتبـاط صـمیمانه دچـار مـشکل هـستند           ،طرفی از ).2006و دیگران،   

گیر شدن در رفتارهاي تجاوزگرانه جنسی به این افراد در.  زیستی بیابد جنبۀ جنسی ممکن است صرفاً   باطارت
 ،فـی از طر.  تا هم از نظر جنسی ارضا شوند و هم درگیر در یک ارتباط صمیمانه نشوندددهاین امکان را می  

ال بیـشتري وجـود دارد کـه    مـ  احت،کننـد به دلیل خصومتی که این گـروه در ارتبـاط بـا دیگـران تجربـه مـی              
هـا معتقدنـد افـرادي کـه     آن. عمال فشار و میزان آسیب بیشتري به قربـانی باشـد  م با ا أحمالت جنسی آنان تو   

  هـازان و  (دهند از خود نشان میرا نیز تري دارند، خصومت و دفاعی بودن بیشتري    رنگردلبستگی اجتنابی پ
  .)2000و دیگران،  نقل از مگاي  به،1987ور، شی

تجاوزگران در مقایسه با افراد عادي داراي نسبت بیـشتري در     که  دست آمده نشان داد      نتایج به همچنین،  
 خـود  ۀکه در بخشی از مطالع ) 2006(این نتیجه توسط نتایج پژوهش پیچیکا       . اندایمنهاي دلبستگی نا  سبک

هـا  ایمن نمرات باالتري در مقایسه با دیگر گروه هاي دلبستگی نا  دهد، تجاوزگران جنسی در سبک    نشان می 
کـه در بخـشی   ) 2004(ن و دیگران رمنو آک) 1992(دست آمده توسط وارد و همکاران  دارند و نیز نتایج به  

بـستگی ایمـن شناسـایی شـوند، بـا      کـه بـا دل   دهنـد تجـاوزگران جنـسی بیـشتر از آن        از مطالعه خود نشان مـی     
 نـشان داد   خـود ۀدر مطالعـ نیـز  ) 2001(سـاول  . شـود یید مـی شوند تأایمن مشخص می دلبستگی نا هاي سبک
براي ارتکاب رفتارهاي آزارگرانه جنـسی در ارتبـاط بـا     اي  قوي ندةبینی کن  ایمن پیش هاي دلبستگی نا   سبک

  .کودکان هستند

                                                
1 - Brenana 
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ر دو کاري منفی در مورد خود، دیگران و یا ه    نی بر رشد الگوهاي درون    ایمن مبت هاي دلبستگی نا  سبک
 اولیـه آغـاز    کیفیت ارتباطی اولیه فرد با مراقبان اولیه است کـه از دوران رشـدي         این الگوها بازتابندة  . هستند

  ). 1991بارتالومیو و هوویرتز، (ماند  در سراسر زندگی ثابت باقی میشده و تقریباً
 تعـامالت ابتـدایی بـا    ۀ رشدي این گروه که نحـوة مطالعات صورت گرفته پیرامون سابق  طیف وسیعی از    

هـاي دلبـستگی   دهند، رشد و تداوم ناامنی آنان را مورد توجه قرار میوالدین و بافت خانوادگی آسیب دیدة   
لیـه در صـورتی    مراقبـان او ،از دیدگاه بالبی). 2006وارد و دیگران، (دهند کید قرار می این گروه را مورد تأ    

 یشناختی کودکان باشند، تبدیل به پایگاه گوي نیازهاي گوناگون ریستی و روان     که به درستی بتوانند پاسخ    
 نیـاز خـود   ي نگران ارضا تا کودك دائماًشودباعث میشکست والدین در این امر      . شوند می آنانامن براي   

ي خود را صرف کـشف جهـان و رسـیدگی بـه دیگـر      ژکه انر جاي آن   به بنابراین،. باشد... به امنیت، ثبات و   
 ارتبـاطی  کیفیت. بنددکار می  در راستاي حفظ و نزدیکی به نگارة دلبستگی به       تکالیف رشدي نماید، آن را    
  ). 2004دیویس، (دهد ها را رشد میکاري وي از خود و آن رونهاي د والدین با کودك نوع مدل

 چنین نتیجه گرفت کـه  توان این فوق میدست آمده پیرامون فرضیۀ  هاي به طور کلی و با توجه به یافته       به
شـود، سـبب   مـشخص مـی  ...  نیازهـا، آسـیب و  کـامی در ارضـاي  روه کـه بـا غفلـت، نـا      رشدي این گـ    ۀسابق
ایـن  . اي را در مورد خود و یا دیگران و یا هر دو رشد دهنـد    کاري منفی ها الگوهاي درون  گردیده تا آن   می

تواننـد بـا ارتکـاب    یجاد نقایص مختلف عاطفی، فردي و بین فردي به اشکال مختلفـی مـی        الگوها از طریق ا   
  . گرانه جنسی ارتباط داشته باشندرفتارهاي تعدي

هـاي اجتمـاعی، پـایین بـودن عـزت نفـس، احـساس        دلبستگی اضطرابی از طریق ایجاد ضـعف مهـارت        
شـود کـه در قالـب آن نیـاز     رضـاء کننـده مـی   مانع از برقراري یک پیوند عـاطفی نزدیـک و ا  ... کفایتی و  بی

تگی اجتنــابی از طریــق ایجــاد دلبــس. بنــایی آن بــر طــرف شــودجنــسی تــشدید شــده و نیــاز بــه امنیــت زیــر 
وري ذهـن و ضـعف در توانـایی    هاي مربـوط بـه تئـ   یمانه، نقیصههاي قابل توجه از پیوندهاي صم     گیري کناره

ز زیستی جنسی وجود دارد نسی را در مواقعی که یک نیا ج گیري یک حملۀ    همدلی با دیگران فرایند شکل    
 دلبستگی بیمناك با ،و در نهایت .کند است تسهیل می دلبستگی کودکیو یا حملۀ نمودي از انتقام از نگارة   

دم تجربه احـساس  ایجاد مشکالت جدي مربوط به صمیمیت، فقدان همدلی، نقایص بنیادین تئوري ذهن، ع        
 از تجـاوز  افـرادي بـا ایـن الگـوي دلبـستگی احتمـاالً          . کندي یک حمله را تسهیل می     گیر گناه، فرایند شکل  

  . کنندهاي کنترل بیرونی حاالت هیجانی منفی خود استفاده میراهبردعنوان یکی از  به
ها با مطالعات سـایر  هاي این مطالعه حاصل شد و ارتباط این یافتهبا توجه به نتایجی که از بررسی فرضیه     
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گیري نقایص مربـوط بـه   سطح باالي اضطراب مربوط به دلبستگی که با شکل  توان نتیجه گرفت     می محققان
 در ارتکاب رفتارهـاي تجاوزگرانـه جنـسی    یخطر قابل توجه عاملعنوان  تواند بهصمیمیت ارتباط دارد، می  

از طریـق   دلبستگی که در ابتدا توسـط جـان بـالبی مطـرح شـد و سـپس          ۀ نظری ، بر این اساس   .محسوب شود 
توانـد  گـسترش یافـت، مـی   ور و هازان، بارتولومیو و هوویرتز، برنن و فرالی تا سطح بزرگسالی کارهاي شی 

گیـري، تـشخیص و درمـان افـراد مرتکـب جـرایم داراي محتـواي         ثري براي پیشؤ راهبردهاي م  ارائه دهنده 
  .  جنسی باشد
اولـین محـدودیت مربـوط بـه     .  بودنـد گران در جریان این بررسی با دو محدودیت کلی مواجـه         پژوهش

هـاي کنتـرل    ترین روش از آنجا که این روش یکی از قوي. استفاده از روش کنترل آماري جور کردن است 
 اما به این دلیـل کـه   ؛ حاضر مورد استفاده قرار گرفت   مطالعۀ در   ،اي است   مقایسه -یآماري در تحقیقات علّ   

 نهـایی متـشکل از   نمونـۀ (ر نداشتند از طرح حذف شـدند   بهنجا  اصلی همتایی در گروه    ۀبرخی از افراد نمون   
دسترسـی  . دومین محدودیت مربوط به محدودیت دسترسی به گروه تجاوزگران جنـسی بـود  ).  زوج بود  34

ه  به دلیل گزارش درصد محدودي از موارد ارتکاب جـرم کـه ریـش   ،اول. به این نمونه به دو دلیل دشوار بود 
 به دلیل عدم همکـاري تمـامی   ،و دوم. نوان یک تابوي اجتماعی دارد   ع  شدنش به در حساسیت آن و قلمداد      

هر دوي این موارد منجر به کاهش حجـم  . بردند مجرمانی که به جرم تجاوز به عنف که در زندان به سر می            
  .  مورد بررسی شدونۀنم

هـاي روش   حـدودیت اي کـه م هاي کنترل آمـاري     هایی با حجم بیشتر آزمودنی و روش       استفاده از نمونه  
دسـت   بـر اسـاس نتـایج بـه    . جه قرار گیرندهاي آتی مورد تو تواند در بررسی جور کردن را نداشته باشند، می  

خصوص  ی با هدف تعدیل کیفیت دلبستگی بههای رسد تدوین و اجراي برنامه     نظر می      به ،آمده از این بررسی   
توانـد در کـاهش ارتکـاب      جنسی هستند میانۀگر در افرادي که در سن خطر براي ارتکاب رفتارهاي تعدي  

هاي آموزشی مبتنی بر رویکـرد دلبـستگی بـا هـدف       تدوین برنامه،همچنین. این جرایم مثمر ثمر واقع گردد   
 از امنیـت دلبـستگی مناسـب  نیـز       ها و والدین جوان با اصول پـرورش کودکـانی برخـوردار            آشنایی خانواده 

  .   باشدددر دراز مدت مفیتواند در کاهش میزان این جرایم  می
  

  گزاري سپاس
 و دکتـر  آبـادي ، دکتـر حـسن  )دانـشگاه سـیدنی اسـترالیا   (با سپاس فراوان از جناب آقاي دکتـر صـاحبی    

، دکتـر  )زنـدان مرکـزي شـهر مـشهد    (، دکتـر نـوعی، آقـاي رحمـانی       )دانشگاه فردوسـی مـشهد     (یزدي امین
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دانـشگاه  (و دکتر ترزا گنون ) دانشگاه ویکتوریا( وارد  دکتر تونی ). دانشگاه شهید چمران اهواز   (مهر  خجسته
  .شانهاي صمیمانهها و یاريفکريها، همبراي راهنمایی) کنت

 
  منابع

، هاي نوین تربیتـی اندیشه. هاي دلبستگی و هوش هیجانیبررسی رابطه بین سبک  ). 1384(بشارت، علی   
 .141-131ات ، صفح1384، تابستان و پاییز3 و 2هاي دوره اول، شماره

، سـال  روانـشناسی معاصـر  . هاي شخصیت بر اساس نظریه دلبـستگی    تبیین اختالل ). 1385(بشارت، علی   
  .49-41، صفحات 2دوم، دوره اول، شماره 

هـاي   اجتماعی، روانشناختی و شیوه -هاي خانوادگی، اقتصادي  بررسی ویژگی ). 1381(خانی، شیال     تقی
  .، تهران)س( دانشگاه الزهرا نامه کارشناسی ارشد، پایان. مقابله با استرس والدین کودك آزار

 رفتاري در یـک تـک   -گري شناختیخانواده درمان). 1385(خدایاري فرد، محمد و عابدینی، یاسمین   
  .16-33، صفحات 17، دوره پنجم، شمارهمجله علوم روانشناختی. بررسی سوء استفاده جنسی از  نوجوانان

  انتشارات سمت: تهران. روانشناسی جنایی ).1382(دادستان، پریرخ 
ثر در شناختی و خانوادگی مـؤ عوامل جمعیتبررسی ). 1385(طاهر دوست، حمیدزرگر، فاطمه و نشاط   

  .165-176، صفحات4، سال دوم، شمارهفصلنامه خانواده پژوهی. آزاري در شهر اصفهانبروز کودك
). 1385(ییالق، منیجه حقیقی، جمال و شهنیعلی؛ مهر، رضا؛ عطاري، یوسفشکرکن، حسین؛ خجسته

شناختی به هاي جمعیتهاي دلبستگی و ویژگی ، سبک هاي اجتماعی هاي شخصیتی، مهارت  بررسی ویژگی 
مجلـه  بینهاي موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوجهاي متقاضی طـالق و عـادي در اهـواز،           عنوان پیش 

  .1-30، صفحات 1، سال سیزدهم، دوره سوم، شماره ران اهوازعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چم
 و مقایـسه عالئــم روانـشناختی در بــین   SCL-90-Rاعتباریـابی آزمــون  ). 1382(شـریف، جعفــر  طالبیـان 

: مـشهد . دانشجویان دانشگاه فردوسـی مـشهد، علـوم پزشـکی مـشهد و دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد مـشهد          
  . مشهددانشگاه فردوسی

روانپزشـکی بـالینی   -خالصـه روانپزشـکی علـوم رفتـاري     ).1384(ارولد و سادوك، ویرجینیا  کاپالن، ه 
  .چاپ اول. انتشارات شهرآب: پورافکاري؛ تهران... اترجمه نصرت . )جلد دوم(

رضـا  رضـا خـوي نـژاد و علـی    ترجمـه غـالم  . هاي رشد مفاهیم و کاربردهـا نظریه). 1384(کرین، ویلیام   
  .چاپ اول. ات رشدانتشار: رجایی؛ تهران
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