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خالصه 
 سطوح توانندمي كه هستند فرديدرون منابع از دلبستگي هايسبك :مقدمه
  را تنش منفي اثرات و كنند تعديل ناگوار شرايط در را ناتوانيو  تنش
 اهميت دلبستگي، هايها، سبكپژوهش بر نتايج بنا .دهند جلوه تررنگكم
با توجه به اهميت سالمت . دارد رواني بهداشت در زيادي يكنندهبينيپيش

افسردگي ، اضطراب و تنشآن  يكنندهروان در زندگي افراد كه از مواد مخل
دسترسي محدود پژوهشگر به مقاالتي  مهم دلبستگي بالبي و ينظريه وجود و است

پژوهشي با هدف تعيين ارتباط  ،كه فرضيات مشتق از اين نظريه را آزمون كند
  .، اضطراب و افسردگي انجام شدتنشهاي دلبستگي بالغين به والدين با سبك
زن متاهل  170بر  1388سال ي توصيفي همبستگي در مطالعه اين: كارروش

و مطب ) عج(ساله كه به روش آسان از درمانگاه زنان بيمارستان قائم  44-15
سبك  ينامهها با پرسشداده. متخصص زنان شهر مشهد انتخاب شدند، انجام شد

، اضطراب و افسردگي تنشدلبستگي بالغين به والدين و مقياس تعيين همزمان 
با استفاده  05/0داري در سطح معني14 ينسخه SPSSافزار آوري و با نرمجمع

  .از آزمون آماري پيرسون تحليل شد
ارتباط منفي با سبك دلبستگي ايمن به  ،، اضطراب و افسردگيتنش :هايافته

با  تنشوالدين دارد كه در مورد افسردگي با دلبستگي ايمن به پدر و مادر و 
دار ارتباطي مثبت و معني ،هر سه مولفهو  دار گرديددلبستگي ايمن به مادر معني

  .)>01/0P(د نبا سبك دلبستگي سرد به پدر و مادر دار

 روابـط  و شخصيت تكوين براي ي بالبي، دلبستگيبر اساس نظريه :گيرينتيجه
  .اي براي سالمت رواني استبوده و پايه ضروري بهنجار

  دلبستگي تنش،  ،بالغ ،اضطراب، افسردگي :هاي كليديواژه
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نوشتپي
 از همكاري. انجام شده و با منافع نويسندگان ارتباطي نداشته استمشهد  علوم پزشكيدانشگاه معاونت حمايت مالي  باو ي پژوهشي اين مطالعه پس از تاييد كميته
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Journal of Fundamentals of Mental Health                                                              Summer 2011, Vol. 13, No. 2(50), P. 194-202 

  
Original Article 

 
Studying the relationship between adult attachment style to parents with stress, 

anxiety and depression 

Abstract 
 Introduction: Attachment styles are considered as 
individual resources that can modify levels of stress and 
adjustment to adverse conditions. According to research 
findings, attachment styles are very important in predicting 
mental health. Considering the importance of mental health 
in people lives, which can be impaired by stress, anxiety 
and depression and predictive value of Bowlby’s 
attachment styles for any malfunction in this area, in 
addition to lack of studies that investigated the relationship 
between attachment styles with negative emotions, this 
research try to determine this relationship. 
 Materials and Methods: This research is a descriptive-
correlation study, in which 170 married women, between 
15-44 years were selected from Ghaem Hospital and 
obstetricians’ offices, in Mashhad city, North East of Iran. 
Data were gathered by using Depression, Anxiety, Stress 
Scale 21 (DASS21), and Female Sexual Function Index. 
Data were analyzed by calculating Pearson coefficient, 
using SPSS version 14 and in the significant level of 0.05. 
 Results: Stress, anxiety and depression was negatively 
correlated with safe attachment style to parents. Correlation 
of depression with safe attachment style to parents and 
correlation of stress with safe attachment style to mother, 
both were significant. Stress, anxiety and depression were 
positively correlated to distant attachment style to parents 
in a significant level (P<0.01). 
 Conclusion: According to Bowlby theory, attachment is 
necessary to development of personality and having normal 
relationships. It seems that attachment style is the base for 
mental health.  

 Keywords: Adult, Anxiety, Attachment, Depression,          
Stress  
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  مقدمه
 توانندمي كه هستند فرديدرون منابع از 1دلبستگي هايسبك
 اثرات و كنند تعديل ناگوار شرايط در را و ناتوانيتنش  سطوح
ها، پژوهش نتايج بر بنا. دهند جلوه تررنگكم راتنش  منفي
 در زياديي كنندهبينيپيش اهميتدلبستگي  هايسبك

  .)1،2(دارد  رواني بهداشت
، دلبستگي به معناي پيوند عاطفي است 2ظريات بالبيبر اساس ن

گيرد كه در كودكي، بين كودك و مراقب اصلي وي شكل مي
و بر رشد اجتماعي و احساس كودك دركل زندگي موثر 

 امنيت احساس در مهمي بسيار نقش ،دلبستگي روابط .)3(است 
 كه است اين دلبستگي ايپايه اصول از يكي. )4(دارند  افراد
بالبي  .)5( است موثر فرد زندگي طول بر اوليه دلبستگي بطروا

بافت غير قابل جايگزيني  ،كودك-اظهار داشت كه پيوند والد
به نظر وي اكثر مشكالت . دينمارا براي رشد هيجاني فراهم مي

دوران كودكي و بزرگسالي منتج از تجربيات واقعي دوران 
ي در سال دلبستگي توسط بالب ينظريه .)4(كودكي است 

ه و با انجام مطالعاتي يبا عنوان دلبستگي و جدايي ارا 1969
به نقل از (برداري شد و همكارانش قابل بهره 3توسط اينزورث

، 4او در بيان نظريه خود از نظريات افرادي چون فرويد .)6
نوزادان . )4به نقل از (بهره جست  6و مالني كالين 5اريكسون

تا دوازده ماهگي شروع به به طور ژنتيكي در حدود شش 
اينزورث با مطالعه بر  .)7(نمايند تشكيل پيوند دلبستگي مي

الگوهاي دلبستگي را به انواع  ،كودك يك ساله 23روي 
تقسيم  9دوسوگراناايمن  و 8، ناايمن اجتنابي٧دلبستگي ايمن

افراد با دلبستگي ايمن، سطح باالتري از اعتماد و . )4(نمود 
تري از تعارضات دارند، در حالي كه ينرضايت و سطح پاي

افراد با دلبستگي دوسوگرا با عدم تعادل در احساسات و 
ر و افراد با دلبستگي اجتنابي با رضايت و يشتتعارضات ب

  .)8(شوند صميميت كمتر و تعارضات بيشتر مشخص مي
                                                 

1Attachment styles 
2John Bowlby 
3Mary Ainsworth 
4Freud 
5Erik Erikson 
6Melanie Klein 
7Secure Attachment 
8Insecure Attachment Avoidant 
9Insecure Attachment Ambivalent 

در طيف زا تنشهاي هاي هيجاني در برابر موقعيتواكنش
هاي معمولي ادماني تا هيجانشعف و ش اي ازگسترده
 ،اضطراب .گيرندقرار مي نااميدي و افسردگي ،خشم ،اضطراب
منظور از اضطراب، . زا استتنشترين پاسخ به محرك معمول

ي ما درجاتي از آن را در كه همهاست يند آهيجاني ناخوش
 .ايمهايي چون دلشوره، نگراني و ترس تجربه كردهقالب كلمه

 ،عمول آدمي به ناكامي، پرخاشگري فعال استهر چند پاسخ م
گيري و خمودگي نيز ي آن يعني كنارهبا اين حال رفتار وارونه

و شخص  ردهزا استمرار پيدا كوقتي شرايط تنش. رواج دارد
نداشته باشد، ممكن است  هاتوفيقي در حل و فصل آن

 .)9(خمودگي عميق شده و به صورت افسردگي درآيد 

يك نفر  ،نفر 4از هر  10مان بهداشت جهانيطبق گزارش ساز
  در هر مرحله از زندگي از يك يا چند اختالل رواني رنج 

به نقل از انجمن ملي سالمت روان بر اساس  .)10( دبرمي
درصد CDC(11 8/7(هاي آمريكا گزارش مركز كنترل بيماري

سالگي از مشكالت  18-24 يندرصد زنان در سن 3/12مردان و 
امروزه آشكار  .)11(برند ژه افسردگي رنج ميرواني به وي

گرديده است كه استرس يا تنش عامل موثر اوليه بر سالمت 
اي پايدار بين ها نشان داده كه رابطهنتايج پژوهش. رواني است

زاي زندگي با سالمت جسمي و رواني تنشتعداد رويدادهاي 
  .)12( وجود داردفرد 

سالمت  و لبستگيد سبكي رابطه توجيه در 12شيور و كسيدي
 ايجاد ايمن، دلبستگي يندآفر پيامد كه كنندمي اشاره روان

 ايجاد ناايمن، هايپيامد دلبستگي و است فرد در ايمني احساس
 در همكاران و 13رابرتز. )13( است فرد در وحشت و ترس

   شناختيروان پيامد كه اندعقيده اين بر رابطه توجيه اين
 و اضطراب زا،تنشيط شرا در مننااي دلبستگي هايسبك

 در ايمن دلبستگي سبك شناختيروان پيامد و است افسردگي
و بوگر رحيميان . )14(است  رواني آرامش چنين شرايطي،

زلزله بم ي بازمانده بزرگسال 314مطالعه برروي  همكاران با
ي رابطه روان سالمت با ايمن سبك دلبستگي بين دريافتند كه

                                                 
10World Health Organization 
11Control of Diseases Center  
12Cassidy and Shaver 
13Roberts 
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 با دوسوگرا و اجتنابي دلبستگي هايسبك و بين دارمعني مثبت
. )15( دارد وجود داريمعني منفيي رابطه، سالمت روان

 واحدهاي مورد كه ي بشارت و همكاران مشخص كردمطالعه
   چنينناايمن و هم به نسبت ايمن دلبستگي سبك پژوهش با

اجتنابي بودند نسبت به  دلبستگي سبك داراي هايي كهآن
   .شخصي كمتري داشتند را، مشكالت بينسبك دوسوگ

 يكي منزله به ايمن دلبستگي اصالت بر پژوهش هاي اينيافته
. )16(دارد  اشاره هاي بعديآن به نسل انتقال و نخستين نياز

افراد با دلبستگي دارد نشان داد كه احتمال بيشتري  1سافورد
 يهدر ادام. )17(اضطراب و افسردگي را تجربه كنند  ،ناايمن

اي از گانهبندي پنجدسته 2005سال  نظريات بالبي و اينزورث در
و  4، هراسان3وابسته ،2هاي دلبستگي شامل ايمن، والدينيسبك
  .)18(و همكاران مطرح شد  ٦با پدر و مادر، توسط اسنو 5سرد

هاي دلبستگي مشاهده شده در دوران به نظر بالبي سبك
در بزرگسالي  تنشابله با نوزادي، در قوانين و راهكارهاي مق

و افراد با دلبستگي ناايمن نسبت به افراد ) 4(شود مي منعكس
ايمن بيشتر در معرض مشكالت رواني مانند اضطراب و 

كه بالبي معتقد بود كه  با وجود اين .باشندافسردگي مي
مستقيم با اضطراب و افسردگي مرتبط است به طور دلبستگي 

ه دادند كه ياي ارانظريه 1991سال در  8و واتسون 7اما كالرك
 عواملبر اساس آن اضطراب و افسردگي به طور كلي به دليل 

شوند عمومي كه عواطف منفي ناميده مي ناراحتيمشتركي از 
  .)17به نقل از (شود ايجاد مي

پردازان دلبستگي است، كه يكي ديگراز نظريه ٩جي بلسكي
 د كه دلبستگي ايمن،باورهاي بالبي و اينزورث را در اين مور

بلسكي بر . ست، مورد ترديد قرار دادا هاترين دلبستگيسالم
ها، الگوي دلبستگي اجتنابي اين باور است كه در برخي محيط

و اگر چه ) 19به نقل از (تر باشند توانند انطباقييا اضطرابي مي
شواهدي وجود دارد كه الگوي دلبستگي ناايمن در كودكاني 

                                                 
1Safford 
2Parentified 
3Dependent 
4Fearful 
5Distant 
6Snow 
7Clark 
8Watson 
9Jey Belsky 

 ،شودباشند بيشتر ديده ميت رواني پرخطر ميكه براي مشكال
است اما اين ارتباط براي بزرگساالن به درستي روشن نشده

)17(.  
اين كه  وتوجه به اهميت سالمت روان در زندگي افراد با 

آن  يكنندهلتمخ عواملاضطراب و افسردگي از وجود تنش، 
بالبي هاي مهم دلبستگي بالبي و ديدگاه ياست و وجود نظريه

و اينزورث در ارتباط با مشكالت ارتباطي افراد و دسترسي 
محدود پژوهشگر به مقاالتي كه فرضيات مشتق از اين نظريه را 

هاي دلبستگي پژوهشي با هدف تعيين ارتباط سبك ،كند آزمون
  .، اضطراب و افسردگي انجام شدتنشبالغين به والدين با 

  كار روش
زن  170دو متغيره است كه براي همبستگي، اين مطالعه از نوع 

كننده به درمانگاه زنان بيمارستان متاهل در سن باروري، مراجعه
متخصصان زنان و زايمان خصوصي  هايو نيز مطب) عج(قائم 

معيارهاي ورود به مطالعه دارا . در شهر مشهد انجام گرديد
بودن مليت ايراني، مذهب اسالم، تاهل و سواد خواندن و 

واالت مربوط به ئسقادر باشند  هانمونهكه  حديدر (نوشتن 
، نداشتن )سبك دلبستگي بالغين را درك كنند ينامهپرسش
بستري به دليل مشكالت رواني، نداشتن شرايط روحي  يسابقه

ماه  در يك) مانند مرگ يكي از عزيزان(و رواني خاص 
   .مواد بود مصرفسوء و عدم گذشته

مشخصات فردي و  ينامهسشپرشامل ابزار مورد استفاده 
، تعيين سبك دلبستگي بالغين ينامهپرسششناختي، جمعيت
و  ، اضطرابتنشزمان ين هميتع( 10DASS 21 ينامهپرسش

  .بودند )افسردگي
روايي آن به  :شناختيفردي و جمعيتي مشخصات نامهپرسش

نفرازاعضاي هيئت علمي گروه مامايي  10روش محتوا با نظر 
  .سي دانشگاه علوم پزشكي مشهد تعيين شدشناوروان
اين مقياس الگوي  :ي تعيين سبك دلبستگي بالغيننامهپرسش
 سال با پدر و مادر تجربه 14كه بالغين در سنين زير را  يارتباط
سئوال است كه در دو بخش  84سنجد و شامل مي ،اندكرده

پنج نوع  مقياساين .مربوط به پدر و مادر تنظيم شده است
را در افراد  ك ايمن، هراسان، وابسته، والديني و سردسب

                                                 
10Depression Anxiety Stress Scale  
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توسط  2005كند كه اولين بار در سال بزرگسال مشخص مي
). 19(اسنو و همكارانش طراحي و اعتبار آن تاييد گرديد 

مجوز استفاده از اين ابزار از طراح اصلي كسب و پس از 
ترجمه و ويرايش توسط متخصص زبان انگليسي و فارسي 

با نظر نظرات كارشناس ابزار، روايي آن به شكل محتوا  واعمال
شناسي، اعضاي هيئت علمي گروه مامايي، روان نفر از 10

 علوم پزشكي مشهد دانشگاه پزشكي ومتخصصين زنانروان
  كرونباخ با يو پايايي به روش آلفاگرديد يد يتكميل و تا

  .ها تاييد شدآزموندر هر يك از خرده 70/0≥ ينمره 
زمان تنش، اضطراب و تعيين هم( DASS 21ي نامهسشپر

 7، تنشوال ئس 7باشد كه وال ميئس 21شامل  ):افسردگي
با مقياس  وسنجد وال افسردگي را ميئس 7وال اضطراب و ئس

روايي و . استبندي گرديدهدرجه 3اي از صفر تا چهار نقطه
ش با همكاران صاحبي و توسط 1384سال  در ايران درآن  پايايي
هاي اعتبار مالك با اجراي همزمان آزمون و تحليل عاملي روايي

مورد  افسردگي بك، اضطراب زانگ و تنيدگي ادراك شده
به  از طريق همساني درونيو پايايي آن  يد قرار گرفته استيتا

  . بررسي شد كرونباخ يروش آلفا
بسيار  هادر تحقيق آن ضريب قابليت اعتماد به دست آمده

   .)20( دار بوديمعن>P 001/0 خش و در سطحبرضايت
  معرفي يهيابتدا با ارا در. گيري به روش آسان انجام شدنمونه
  ي رسمي وكسب مجوز از مسئوالن مربوط براي جمعنامه

و مطب ) عج(ها به درمانگاه زنان بيمارستان قائم آوري داده
به افراد واجد شرايط پژوهش در . زنان مراجعه شد متخصص

ي اجراي پژوهش، توضيحات الزم، ارايه رد اهداف و نحوهمو
ي ها و ارايهي پاسخدر مورد نگهداري محرمانه. گرديد

  .اطالعات به صورت كلي به آنان اطمينان داده شد
ي كتبي مبني بر موافقت جهت شركت در با رضايت آگاهانه 

 هر مرحله از تحقيق، در پژوهش و مختار بودن به انصراف در
خواست دركنندگان ط خلوت و به طور انفرادي از شركتمحي
  . هاي مربوط به مطالعه را تكميل نمايندفرمكه شد 

نفر كه فرم معيارهاي ورود به مطالعه را تكميل  397از تعداد 
 نفر واجد شرايط مطالعه بودند كه از اين 206نمودند، تعداد 

  ها،نامهپرسش  به دهي كاملپاسخ دليل عدم   به  نفر  36تعداد، 

  .نفر باقيمانده، انجام گرديد 161تعداد  باحذف و مطالعه 
ها به افراد، توضيحات كلي در مورد نامهجهت تكميل پرسش

 ينامهدر مورد پرسش. واالت داده شدئدهي به سپاسخ ينحوه
شد كه هنگام پاسخگويي به سبك دلبستگي، به افراد تاكيد مي

س فعلي خود را در نظر نگيرند و وجه احسا هيچه واالت بئس
وال مهم ئدهي، دو سپاسخ يجهت اطمينان از حصول اين نحوه

نامه مانند من به نيازهاي مادرم بيشتر از نيازهاي در پرسش
  دادم و مراقبت كردن از مادرم برايم لذتخودم اهميت مي

و از وي  يدهاز واحد پژوهش پرس به طور شفاهيبخش بود را 
الزم به  .واالت، توضيح دهدئاين س يد دربارهشخواسته مي

ذكر است كه در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد 
  .شده مييتوضيحات الزم اراسئواالت، 

و با  14 ينسخه، SPSSافزار تجزيه و تحليل آماري با نرم
داري هاي همبستگي پيرسون در سطح معنياستفاده از آزمون

  .انجام شد 05/0
  نتايج
سال، ميانگين طول مدت  64/28±44/6گين سن زنان ميان

ماه و ميانگين تعداد فرزندان  05/103±22/110ازدواج 
درصد افراد در سطح  3/78 تحصيالت. بود 13/1±9/0

تر از دبيرستاني و دانشگاهي و تحصيالت ساير افراد پايين
  .دبيرستان بود

ربوط م DASS 21آزمونهاي ي ميانگين از خردهباالترين نمره 
 باالترين وفور. )1جدول (بود  76/9ه ميزان ب تنش يبه نمره

درصد  6/47نوع ايمن با  از مربوط به سبك دلبستگي به مادر
نوع  از باالترين فراواني سبك دلبستگي به پدر. )1نمودار ( بود 

  .)2نمودار ( درصد بود  6/27ايمن با 
  

 دشده توسط واحدهاي مور  شاخص آماري كسب - 1جدول 
  و افسردگي  ، اضطرابتنشمتغيرهاي  پژوهش از

  بيشترين نمره  كمترين نمره  انحراف معيار  ميانگين متغير
  21  0  82/4  76/9  تنش

  20  0  81/4  89/6  اضطراب
  21  0  10/5  45/7  افسردگي

  

با سبك  تنش ينمرهآمده است،  2 جدولهمان طور كه در 
هاي هراسان و بكدار و با سايمن ارتباط منفي و معنيدلبستگي 

  .دار داردسرد ارتباط مثبت و معني
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ايمن وابسته والديني هراسان سرد

به مادر در دلبستگي هاي سبك انواع فراواني  توزيع - 1نمودار 
  دوران كودكي

  

  

دار و معني ارتباط مثبت ،سرد سبك دلبستگي اضطراب با ينمره
دار و با ارتباط منفي و معني ،افسردگي با سبك ايمن يو نمره
  سبك دلبستگي مورد در .دارد دارمعني و مثبت ارتباط سرد سبك
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ايمن وابسته والديني هراسان سرد

به پدر دلبستگي هاي سبك انواع فراواني  توزيع -2 نمودار
  دردوران كودكي

  
، اضطراب و تنش ينمرهكه  دندهها نشان مييافته ،با پدر

 يايمن و نمره دار با سبكافسردگي ارتباط مثبت و معني
  ).3 جدول( دارد ايمن سبك دار باو معني ارتباط منفي ،اضطراب

  ، اضطراب و افسردگيتنشضريب همبستگي سبك دلبستگي به مادر با  - 2جدول 
  سرد  هراسان  والديني  وابسته  ايمن  سبك دلبستگي با مادر

  R P R P R P  R P  R P  حيطه
  001/0  257/0  043/0  155/0  962/0 004/0 548/0 -046/0 032/0 -164/0 تنش

  >001/0  307/0  099/0  127/0  396/0 066/0 663/0 -034/0 085/0 -132/0 اضطراب
  >001/0  325/0  090/0  131/0  759/0 024/0 214/0 -096/0 003/0 -229/0 افسردگي

 
 ، اضطراب و افسردگيتنشارتباط سبك دلبستگي به پدر با  - 3جدول 

  پدر سبك دلبستگي با          
  حيطه

  سرد  هراسان  والديني  وابسته  ايمن

R P R P R P  R P  R P  
  001/0  259/0  318/0  018/0  904/0 009/0 919/0 -008/0 076/0 -136/0 تنش

  001/0  261/0  240/0  091/0  450/0 058/0 376/0 068/0 094/0 -129/0 اضطراب

  >001/0  295/0  315/0  078/0  328/0 -017/0 996/0 >001/0 014/0 -188/0 افسردگي
  

  گيريبحث و نتيجه
حاضر سبك دلبستگي ايمن به پدر و مادر ارتباطي  يدر مطالعه
چه اين  كه اگر ، اضطراب و افسردگي داشتتنشمنفي با 

و در مورد پدر تنها با و اضطراب  تنشارتباط در مورد مادر با 
دال بر ارتباط منفي ميان سبك ، دار گرديدافسردگي معني

 سرد  سبك دلبستگي  .باشدهاي فوق ميگي ايمن با مولفهدلبست

 
 داشت  افسردگي و ، اضطرابتنش با مثبت ارتباطي مادر و پدر به
ميان سبك  برارتباط مثبت و دارگرديدمعني ، موارد  در تمام كه

در مورد سبك  .داللت داردهاي فوق با مولفه سرددلبستگي 
هاي چه ارتباط مثبتي با مولفه مادر اگر و پدر هراسان به دلبستگي

داري تنها در اما معني ،گزارش شد ، اضطراب و افسردگيتنش
  .مورد سبك هراسان به مادر با استرس گزارش گرديد
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سافورد نشان داد كه افراد با دلبستگي ناايمن با احتمال نتايج 
 . )17(كنند بيشتري اضطراب و افسردگي را تجربه مي

دريافتند شيور  و 1ميكولينسرايران و  و همكاران در رحيميان
 مثبتي رابطه، روان سالمت با ايمن سبك دلبستگي بين كه

 با دوسوگرا و اجتنابي دلبستگي هايسبك و بين دارمعني
. )15(دارد  وجود داريمعني منفيي رابطه، سالمت روان

شغلي در  تنشدريافتند كه ميزان  رحيميان و همكاران
هاي سبك دلبستگي ايمن كمتر از سبك هاي دارايآزمودني

  . )21(ناايمن است 
ي بشارت و همكاران مشخص كرد واحدهاي پژوهش مطالعه

 هايي كهآن چنينناايمن و هم به نسبت يمنا دلبستگي سبك با
اجتنابي بودند نسبت به سبك دوسوگرا،  دلبستگي سبك داراي

در شخصي كمتري داشتند كه اين نتايج همگي  مشكالت بين
  ).16( باشدحاضر مي يراستاي نتايج مطالعه

 پيامد كه اندعقيده اين بر رابطه توجيه اين در همكاران و رابرتز
 زا،تنششرايط  در ناايمن دلبستگي هايسبك شناختيروان

 سبك شناختيروان پيامد و است افسردگي و اضطراب
). 14( است رواني آرامش چنين شرايطي، در ايمن دلبستگي

هاي اصلي افراد ناايمن ود اعتماد به خود و ديگران از ويژگينب
 رواني،نداشتن اعتماد به خود با تحليل بنيادهاي درون. باشدمي

دهد و زا را كاهش ميتنشهاي توان رويارويي با موقعيت
اين  .كندشناختي را بر فرد ناايمن تحميل ميدرماندگي روان

هاي نامطلوب به درماندگي بر حسب تجربه پريشاني و
 .زندبيني و اضطراب شخص دامن مياحساسات خودكوچك

شناختي دلبستگي ايمن يك منبع دروني است كه سالمت روان
كند، در حالي كه نبود منبع حفظ مي تنشهاي را در طول دوره

   ).21( ايمن، مشكالت عاطفي را در پي دارد
تجارب برخي از محققين معتقدند به طور كلي دلبستگي با 

عواطف منفي مرتبط است و ممكن است افراد با دلبستگي 
ناايمن نسبت به ايمن، سطح باالتري از عواطف منفي داشته 
باشند و وجود عواطف منفي موجب ارتباط دلبستگي ناايمن با 

ايد ارتباطي ميان دلبستگي اضطراب و افسردگي باشد و ش
  .)17(با اضطراب و افسردگي وجود نداشته باشد  ناايمن

                                                 
1Mikulincer 

طور كه گفته شد نه تنها در  اين اظهارات همان با وجود
هاي مشابه چه در ايران و چه پژوهش حاضر بلكه در پژوهش

هش حاضر در خارج از ايران، دلبستگي ناايمن كه در پژو
شود با تنش، اضطراب و شامل مي دلبستگي سرد و هراسان را

ه در مورد ك ارتباطي مثبت دارد و با توجه به اينافسردگي 
داري هم در مورد پدر و هم در ارتباط معني دلبستگي سرد،

توان چنين استباط مشهود بود مي ،مورد مادر در هر سه مولفه
كرد كه در پژوهش حاضر احتماال سبك دلبستگي سرد به 

آگهي را كند و بيشترين پيشترين سبك عمل ميعنوان ناايمن
  .شناسي دارددر مورد مشكالت روان

چه  نتايج نشان داد كه اگر ،ا در مورد سبك دلبستگي ايمنام
 ،ارتباط بين اين نوع سبك در مورد پدر و مادر با هر سه مولفه

  داري در تمام موارد مشاهده اما ارتباط معني ،منفي است
داري ارتباط معني ،جا كه در مورد افسردگي شود و از آننمي

 يدهندهنشان ،د داردهم در مورد پدر و هم در مورد مادر وجو
تر افسردگي با سبك دلبستگي ايمن است و با توجه ارتباط قوي

شناسي افسردگي در مراحل بعدي و به به اين كه از نظر روان
توان استنباط مي ،شودمستمر و اضطراب ايجاد مي تنشدنبال 
زماني بيشترين تاثير را بر در دلبستگي ايمن  كه احتماال نمود

سوق امت افراد دارد كه مشكالت به سمت وخ سالمت رواني
اگر چه اسنو دلبستگي والديني را به عنوان دلبستگي  .كندمي

ايمن قلمداد نموده اما بالبي ارتباط والديني را يك نوع الگوي 
آورد كه والدين گاهي عمدي و ارتباطي معكوس به شمار مي

نند كگاه غير عمدي در جايگاه كودك براي او ايفاي نقش مي
شود كه كودك احساس نياز به دلبستگي را در و اين باعث مي

  .)22به نقل از (خود سركوب كند 

شود كه دلبستگي والديني از اظهارات بالبي چنين استنباط مي
 ،در پژوهش حاضر. تواند دلبستگي ايمن قلمداد شودنمي

مثبت و  ،ارتباط سبك دلبستگي والديني به مادر با هر سه مولفه
ارتباطي مثبت گزارش  ،و اضطراب تنشمورد پدر نيز با در 

دار يك از موارد فوق معنيگر چه اين نتايج در هيچا. گرديد
بالبي در مورد دلبستگي والديني كه آن را  ينبود اما با نظريه

در  .نمايد همسو بوديك نوع دلبستگي ناايمن فرض مي
 ،ه مولفهپژوهش حاضر ارتباط سبك دلبستگي وابسته با هر س
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ارتباط منفي و با  هاي تنش،مولفهمنفي و در مورد پدر با 
اين از كدام  هيچ داشت كهارتباط مثبت  ،اضطراب و افسردگي

اگر چه اسنو دلبستگي وابسته را يك  .دار نبودنتايج نيز معني
برخي از  يداند اما به عقيدهنوع دلبستگي ايمن مي

ناهنجار  يوابسته، اتكا اصلي دلبستگي يپژوهشگران، مشخصه
اين نوع الگوي ارتباطي منجر به مشكالت  .به ديگران است
هاي ساختگي شخصيت درآمدي برشود و پيششخصيتي مي

  . است كه اضطراب جدايي را به همراه دارد
در برخي از مطالعات ديده شد كه زنان با شخصيت وابسته 

ه و از م افسردگي بوديفرمانبرداري وعال يداراي روحيه
  .)3(ند هست احساسات هيجاني كمتري برخوردار

آيد كه دلبستگي وابسته به حاضر چنين برمي ياز نتايج مطالعه 
تواند به عنوان يك نوع دلبستگي ايمن عمل نمايد و مادر مي

افراد را به سمت سالمت روان سوق دهد اما در مورد پدر چنين 
تباط مثبت ميان پذير نيست و با توجه به ارتفسيري امكان

  دلبستگي وابسته به پدر با اضطراب و افسردگي چنين 
 شود كه وابستگي دختران به پدر شايد درگيري مينتيجه

ل يشناسي به عنوان حاشروع مشكالت روان يمراحل اوليه
م حتي گاه به ياما با شديدتر شدن و استمرار عال ،عمل نمايد

  .انجامدوخامت اوضاع مي
توان چنين نتيجه گرفت كه سبك در نهايت ميبه طور كلي  

خصوص با مادر يك نوع دلبستگي ايمن و به دلبستگي وابسته 
 درآمد سالمت روان بوده و سبك دلبستگي والديني همانپيش

ط معكوس و ناايمن طور كه بالبي بيان كرده يك نوع ارتبا
 ،جا كه مطالعات مشابه در دسترس از آن .شودقلمداد مي
هاي دلبستگي گزارش شده مورد سبكوده و درمحدود ب

باشد كه در دسترس مي ادكتر ينامهتوسط اسنو تنها چند پايان
از نظر ارتباط موضوعي با پژوهش حاضر بسيار دور است و با 

ها و يكسان نبودن جهت روابط، دار نشدن يافتهتوجه به معني
حاضر در مورد دو سبك دلبستگي  يتفسير نتايج مطالعه

از  پذير نيست و خارجوالديني و وابسته به درستي امكان
  باشد كه احتماال با انجام اين پژوهش مي يمحدوده
قابل تواند ميباالتر  يتر و با حجم نمونههاي گستردهپژوهش

  . بحث باشد
زنان انجام گرفته كه  در موردعالوه بر آن پژوهش حاضر تنها 

شود براي گيرند و توصيه ميمياصوال بيشترين تاثير را از مادر 
االتر و در مورد هر ب يهايي با حجم نمونهتفسير بهتر، پژوهش

هاي پژوهش از جمله ديگر محدوديت. دو جنس انجام گيرد
حاضر اين است كه ابزار سبك دلبستگي بالغين براي اولين بار 

شد كه با توجه به طوالني شدن مراحل در در ايران استفاده مي
  .اييد روايي آن، به روايي صوري و محتوي بسنده شدمورد ت
ارتباطي مثبت و  تنش، اضطراب و افسردگيجا كه  از آن
به پدر و مادر دارد و ارتباط هر  سرد دلبستگي سبك دار بامعني

سه مولفه با دلبستگي ايمن، منفي و در مورد افسردگي براي هر 
ديد، نتايج اين دار گردو والد و در مورد تنش براي مادر، معني

كند دلبستگي كه بيان مي استبالبي  يتاييدي بر نظريهمطالعه 
رشد عاطفي و اجتماعي سالم در دوران بزرگسالي را  يشالوده

  .كندريزي ميپي
نتايج اين پژوهش با تاكيد بر اهميت تعامل در دوران لذا  

  در بزرگسالي،  رشد و سالمت روانيكودكي و تاثير آن بر 
 .باشد شناسيروان هايهاي براي انجام مشاورزمينهيشپ ندتوامي
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