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Abstract
The aim of this study was to predict love trauma
and depression based on attachment styles of
university students with emotional breakdown.
The conducted study is descriptive and
correlation, and the population consisted of all
Qom University students with emotional
breakdown who studied in the academic years of
2015-16. 200 students were selected by purposive
sampling method. For data collection,
Attachment Style(Collins and Reid, 1990), Beck
Depression(Beck, 1961) and Love Trauma(Ross,
1999) Inventories were used. To test the
hypotheses, software spss was used that the
results showed from attachment styles only
avoidant style is able to predict love
trauma(p>0/001)
and
depression(p>0/006)
significantly.
Keywords: love trauma syndrome, depression,
attachment styles, emotional breakdown.
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مقدمه
دلبستگی ،رابطهای نسبتاً پایدار و عاطفی بین ماادر و واود
است وه طای ن موواود دلبساتگی ،موواوعی بایهمتاا و

هنگامیوه مادر برمیگاردد ،تمایال دارناد در نغاوش گرفتاه
شوند و هنگامیوه در نغوش گرفته میشوند با انجاا برخای
حروات ،دوست دارند از نغوش مادر رهایی یابناد (مااریس،
میسترز ،وا مکیک و همیاارا 2001 ،؛ مااریس و میساترز،8

غیرقابل جایگزین برای فرد است .در این رابطه وود تمایل
زیادی برای سپری ورد اوقات خود ،باا موواود دلبساتگی

 .)2002این افراد از نظر خک ای در برابار شاراین تنیادگی زا

نشا میدهد .وود تالش دارد از این رابطه صامیمیت زز

نسیبپذیرند و مهارتهای حل مسئکه در ن ها وعیو اسات

را دریافت نماید و برای رسید باه هادب باه دنباال تاداو

(واسپریو برلین1994 ،9؛ به ن ل از رسولی.)1378 ،

رابطه است (هایند و اسونسن هایند .)1976 ،1با توجه به نود

در وودوی الگوهای دلبستگی زمانی دچار تمول میشوند

رابطه وود با مراقبتوننده ،سه نود سبک دلبستگی تشاییل
میشود .سبک دلبستگی ایمن :2ایان وودواا مراقبات ونناده

وه تغییری در ویفیت تعاامالت ماادر -واود ایجااد گاردد
(بالبی 1969 ،؛ به ن ل از دوست مممدی .)1389 ،عالوه بر

خود را تییهگاه امنی میدانند .وقتیوه مراقبتوننده از وود

این ممین است تغییر در الگوهای دلبساتگی حاصال روابان

جدا میشود امیا دارد وود گریه وند؛ اما این گریه وارد

هیجانی باشد .چنین اتفاقات و هیجاناتی موجب میشود فارد
به تعبیر و تفسیر رویدادهای گذشته و حال بپردازد و در ن ها
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به معنای ایان اسات واه مراقباتونناده حضاور نادارد و او
مراقبتوننده را نسبت به افراد غریبه ترجیح میدهاد .زماانی

تغییراتی ایجاد وند .ییای از ایان روابان هیجاانی مایتواناد

وه مراقبتوننده نزد وود برمیگاردد واود فاوراً سااوت

روابن عش ی بین افراد باشد وه هم ثبات و هام پایاا رابطاه

شااده و خواسااتار برقااراری ارتباااک و نزدیااک شااد بااه

دارای هیجانات بسیاری است .به این ترتیب بالبی و اینزورث

مراقبتوننده میشاود (بار 2007 ،3؛ ترجماه سایدمممدی،

معت دند در بزرگسالی شروای جنسی و عش ی ن ش موواود

 .)1389افااراد بااا ساابک دلبسااتگی ایماان ت ااویر مثباات،
حمایااتوننااده و پاس ا دهنااده از مااادر خااود دارنااد .ن هااا

دلبستگی را دارند وه میتواند به احساس امنیات فارد وماک
نماید (به ن ل از پاتو .)1385 ،سیمپساو

اعتمادبهنفس و عزتنفس باازیی دارناد و نسابت باه ن ااک

مطالعه طولی به این نتیجه رسید وه سبک دلبستگی ایمان باا

وااعو و قااوت خااود نگاااهانااد (وساایدی .)1988 ،4ساابک
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( )1990در یاک

وابستگی بیشتر ،تعهد ،اعتماد و روایت از رابطه ،همبساتگی
دارد .اما سبکهای دلبستگی اوطرابی و اجتنابی با احساسات

دلبستگی اجتنابی :5این وودوا نسبت به مراقبتونناده خاود
بیاعتنا هستند و زمانی وه مراقبتوننده از ن ها جدا میشود،

متعارض (منفی و مثبت) در رابطه عاش انه همبستگی داشت.

واونش خاصی نشا نمایدهناد .ن هاا میاا افاراد غریباه و

واقعیت این است وه هر رابطاة عاشا انهای موفا نیسات و

مراقبتوننده تفاوت قائل نمیشوند و زمانی وه مراقبتونناده

ممین اسات در هار رابطاهای شیسات رخ دهاد .تردسات

پس از جدایی باهساوی ن هاا برمایگاردد ،باا ن هاا رابطاه

( )1393در پژوهشی وه انجا داد مشخص نمود سابکهاای

نمیگیرند و طوری واونش نشا میدهند وه ظاهراً بودونباود
مراقبت وننده برایشا اهمیتی ندارد (بر 2007 ،؛ باه ن ال از

دلبستگی اوطرابی و اجتنابی ،پیشبین معناداری برای واربه
عش در دانشاجویا اسات .همچناین امیاری پیجاا والیای،

سیدمممدی .)1389 ،برخالب ننچه در ظاهر به نظر میرسد،

خانجااانی ،پورشااریفی ،عظیماای ،فهیماای ،اوبااری و دیگاارا

این وودوا در عواطو خود بیتفااوت نیساتند ،بکیاه ن هاا

دارای خشم نهفته ای هستند (اسپنگکر و گرسمن1993 ،6؛ باه
ن ل از رساولی .)1378 ،سابک اواطرابی -دوساوگرا :7ایان

( )1391در پژوهشی با عنوا "بررسی م دماتی عکال تاداو
بالینی شیست عاطفی دانشاجویا باا تأویاد بار سابکهاای
دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اولیه" نشاا دادناد افاراد

وودوا در هنگا جدایی ماادر بسیاار مضطارب میشوناد و

دارای شیست عش ی ،سبک دلبستگی ناایمنی دارند .شیست

2. Secure attachment style
4. Cassidy
6. Spangler & Gressman
8. Muris & Meesters
10. Bowlby

1. Stevenson-Hinde
3. Berk
5. Avoidant attachment style
7. anxious / ambivalent attachment style
9. Casperi & Berlin
11. Simpson
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عش ی ،مجموعه عالئمی هستند وه پس از پایا یاافتن یاک

است وه میتواند ناشی از دلتنگی شدید ،بایعالقگای زیااد،

رابطه عاطفی در افراد به وجود ماینیناد و عمکیارد فارد در

تجربااة داغ و از دساات داد عزیاازی باشااد (هااالجین و

حوزههای مختکو همچو تم ایکی ،اجتمااعی و شاغکی را
مورد تأثیر منفی خود قرار میدهند .این نثار باعث رفتارهاای

ویتبور  ،ترجمه سید مممدی .)1386 ،ناتوانی مراقبت وننده
در برقراری رابطه گار و حسااس و پاساخگو باا ناوزاد در

غیر سازگارانه فرد میشود و مدتزما طوزنی باقی میمانند

سالهای اولیه زندگی می تواند موجب مشایالتی در واود

(راس .)2007 ،1این نثار به قدری قدرتمند هستند وه موجب
تأثیرات منفی و شدیدی از جمکه افسردگی (اسابارا)2006 ،2
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شود وه در بزرگسالی وی را تمت تأثیر قرار دهاد (فوگال ،
 .)1991برای مثال نتایج پژوهشی واه اخیاراً صاورت گرفتاه

و احساس ناامنی شدید (دیاویس ،شااور و ورناو )2003 ،3

است ،نشا داد بین سبک دلبساتگی مضاطرب /دوساوگرا و

میشوند.

سبک دلبستگی اجتنابی با افسردگی رابطه مثبات و معنااداری

دلبستگی بزرگسال ،به ترجیح پایدار و تالش جدی فارد،

وجااود دارد ،امااا بااین ساابک دلبسااتگی ایماان و افسااردگی

به منظور حفظ رابطه با یاک یاا تعاداد معینای از افاراد گفتاه

هیچگونه ارتباطی مشاهده نشد .یافته دیگر این پژوهش نشا

میشود وه نرامش و امنیت جسمی و روانی را برای فارد باه
دنبال دارد ) برمن و اساپرلین  1994 ،4باه ن ال از بشاارت،

داد ساابک دلبسااتگی مضااطرب -دوسااوگرا ،افسااردگی را
پیشبینای مایوناد (اماانی ،مجاذوبی و نزادی فارد.)2017 ،

 .)1390با توجه باه ایان نیتاه مایتاوا گفات هار یاک از

یادگاری ،م امی شریو و برجعکی ( )1394در پژوهش خاود

سبک هاای دلبساتگی مایتوانناد روابان عشا ی ویاژهای را

نشا دادند سبک های دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتناابی)

پیشبینی نمایند .بهعنوا مثال طی پژوهشی مشخص شد بین

باا افساردگی رابطااه مثبات و معناااداری دارناد .سااوزووی و

سبک دلبساتگی اجتناابی و عشا رابطاة منفای و معنااداری

تومادا ( )2015در پژوهش خود به ایان یافتاه رسایدند واه

وجود دارد (مک دونالاد ،پاا و فییاوردو .)2016 ،5در ایان
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سبک دلبستگی دوسوگرا ،افسردگی را هم بهصورت مسات یم

زمینااه هاااز و شاایور 6بیااا وردنااد وااه افااراد دارای ساابک

و هم بهصورت غیرمست یم پیشبینی میوند .همچناین ن هاا

دلبستگی ایمن به دیگرا اعتماد دارند ،به نسانی رابطه برقرار

متوجااه شاادند ساابک دلبسااتگی اجتنااابی بااهطااور مساات یم،

میونند ،بیدلیل نگرا طرد شد نیستند و از ارتباک خود باا
دیگرا لذت میبرند و دارای ثبات هستند .افراد دارای سبک

نشانه های افسردگی را پیش بینای مایوناد .همچناین نظاری
چگنی ،بهروزی ،شی شبانی هاشامی و دیگارا ( )1391در

دلبستگی اجتنابی هنگا برقراری ارتباک با دیگارا مضاطرب

پژوهش خود نشا دادند سبک دلبستگی ایمن باا افساردگی

میشوند ،تمایکی به اتیا به دیگرا نشا نمیدهند ،از انتظاار

رابطه منفی و با خوشبینی و حمایت اجتماعی رابطاه مثبات

صمیمیت زیاد با همسر ،نشنایا  ،دوستا خود میهراساند و

دارد .دیگر یافته ن ها نشا داد سابک دلبساتگی اجتناابی باا

ونارهگیر و غیرمسئول هساتند .افاراد دارای سابک دلبساتگی

افسردگی رابطة مثبت و باا رواایت از زنادگی رابطاه منفای

دوسوگرا (مضطرب -ناایمن) تمایل دارند به شریک زنادگی

دارد .اروزون ( )2011نیز در پژوهش خود باه ایان نتیجاه

خود وامالً تییه ونند ،درحالیوه مضطرب و نامطمئن هساتند

رسید وه بین سبک دلبستگی ایمن و افساردگی رابطاه منفای

(هاز و شیور.)1987 ،

وجود دارد و بین سبک های دلبستگی ناایمن با ویژگایهاای

سبک های دلبستگی همچنین مایتوانناد افساردگی را در
افراد پیشبینی نمایند (امانی ،مجذوبی و نزادی فارد.)2017 ،

نسیبزا رابطه مثبت و معناداری برقرار است .لی و هانیین
( )2009نیز نشا دادند سبک دلبستگی اوطرابی و اجتناابی،

افسردگی نشانههایی از خک پایین است وه شدت ن در یک

تغییرات در سطح اوطراب و افسردگی را پیشبینی میونناد.

پیوستار از نااامیدیهای معمول تاا هیجا های انادوهنفاریان

لاوپز و همیارا ( )2002در پاژوهشی واه انجاا دادناد،

2. Sbarra
4. Berman & Sperling
6. Hazan & shaver
8. Fogel
10. Erozkan
12. Lopez

1. Rosse
3. Davis, Shaver & Vernon
5. MacDonald, Patch & Figueredo
7. Haljin & Witburn
9. Suzuki & Tomoda
11. Lee & Hankin
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گزارش وردند بین سبکهای ناایمن دلبستگی با افساردگی و
اوطراب رابطه وجود دارد .همچنین بیفولیو ،ماورا  ،باال و
همیارا  )2002( 1گزارش وردناد واه ارتبااک مت اابکی باین
سبکهای ناایمن و عوامل نسیبپذیری وجود دارد .برخاورد
با مانع در جریا زندگی میتواند احسااس رهاشادگی را در
فرد به وجود نورد .همچنین اتما روابن عااطفی و شیسات
در ن ها خود نیز میتواند احساس رهاشدگی و خأل در افراد
بااه وجااود نورد وااه نتیج اة ن افسااردگی در افااراد اساات.
افسردگی مبتنی بر رهاشدگی ،ریشه در تاریخچة روابان فارد
دارد .به این صورت وه رابطة مراقبتونناده و فارد در دورا
وودوی ویفیت زز را نداشته است (دادستا .)1378 ،
ممااین خااانواده ،ابتااداییتاارین و مهاامتاارین عاماال در
شیلگیاری شخ ایت فارد اسات و روابان موجاود در ن
چگونگی رشد جسمانی ،اخالقی ،اجتماعی و عاطفی فارد را
پیشبینی میوند (شییبایی ،اسماعیکی و ورمی1387 ،؛ به ن ل
از ورامتی ،شعاد واظمی و حساینیا  .)1391 ،ییای از دورا
بسیار حساسی وه افراد در ن درگیر روابن عاطفی میشاوند،
دورا دانشجویی است .در دورا دانشجویی اغکب افاراد در
دوره همسرگزینی به سر میبرند و برای این رسید باه ایان
هدب روی به روابن مینورند .اگر سبک دلبستگی این افاراد
ایمن نباشد می تواند رابطه و نتیجه رابطه را باه یاک چاالش
برای طرفین درگیر در رابطاه تبادیل نمایاد .از ساوی دیگار
افسااردگی نیااز ییاای از عواماال مهماای اساات وااه در دورا
دانشجویی ،بسیاری از افراد را تمت تأثیر خود قرار میدهاد.
با توجه به اینیه دانشجویا نیروی انسانی بال وة وشور بارای
ادارة نینااده جامعااه هسااتند ،نتیجااة شیساات در رواباان و
افسردگی می تواند مانع جدی پیشارفت ایان قشار فرهیختاه
شود .عالوه بر ننچه گفته شد وتاابهاای اخیار بیشاتر روی
طالق و انمالل روابن زناشویی تمروز دارند و اشاره ومی به
روابن غیرزناشویی و مووود شیست عش ی شده است (لی،
داو ،نگنیو ،وور و ماتسو .)2010 ،2ایان خاأل در وشاور ماا
ممرزتر است ،بهگونهای واه در وشاور ماا شامار تم ی اات
انجا شده در این زمینه بسیار ممدود است .بنابراین ییای از
ورورتهای انجا این تم یا اهمیات توجاه باه شیسات
عاطفی و ومبود تم ی ات مرتبن در این زمینه است .با توجه
2. Le, Dove, Agnew, Korn & Mutso
4. Morgan
6. Collins

به ننچه گفته شد این پژوهش به دنبال پاس به ایان پرساش
است وه نیا سبکهای دلبستگی با واربه عشا و افساردگی
رابطه دارند یا خیر؟ و همچنین نیا سبکهای دلبستگی ،وربه
عش و افسردگی را در دانشجویا پیشبینی میوند یا خیر؟
فرضیههای پژوهش
 .1سبکهای دلبستگی ایمان ،اواطرابی و اجتناابی قاادر باه
پیشبینی وربه عش میباشند.
 .2سبکهای دلبستگی ایمان ،اواطرابی و اجتناابی قاادر باه
پیشبینی افسردگی میباشند.
روش
روش پژوهش ،جامعة آمااری و نموناه :پاژوهش صاورت
گرفته از جمکه پژوهش هاای توصایفی و از ناود همبساتگی
است .جامعة نماری این پژوهش را وکیه دانشجویا دانشاگاه
قم وه شیست عش ی را تجربه ورده بودند ،تشییل میدادند.
این دانشاجویا در ساال تم ایکی  1394 -95باه تم ایل
اشتغال داشتند و جمعاً تعداد ن ها برابر با  402نفار باود .باا
توجه به جدول ورجسی 3مورگا ( 4به ن ل از نادری و سیو
نراقی )1390 ،و متناسب با حجم جامعه ،تعداد  200نفر برای
حجم نمونه در نظر گرفته شاد واه باهصاورت نموناهگیاری
هدفمند (غیر ت ادفی) انتخاب گردید .باه ایان صاورت واه
برای دست یافتن باه اطالعاات ماورد نظار باه دانشاگاه قام
مراجعه شد .بهصورت ت ادفی به والسهای درسی مراجعاه
شااد (وارشناساای -وارشناساای ارشااد و دوتااری در تمااامی
رشتهها) و ابتدا از دانشجویا سؤال میشد واه نیاا شیسات
عاطفی را تجربه وردهاند یا خیر؟ درصورتیوه جاواب مثبات
بود ،پرسشنامهها به افرادی وه در مسیر پژوهش قرار داشاتند،
توزیع گردید .نموه پاس دهی به دانشجویا توویح داده شد
و در پایا پرسشنامهها جمعنوری گردید .برای سازما داد ،
خالصه نماود و تجزیاهوتمکیال دادههاا از نماار توصایفی،
استنباطی و روش نماری رگرسیو باه روش گاا باهگاا  ،باا
نر افزار  spssاستفاده شده است.
ابزار سنجش
الف) پرسشنامه سابک دلبساتگی ( :) RASSایان م یااس
5

توسن وولینز 6و رید 7در ساال  1990اباداد شاده اسات واه
شاامل خااودارزیاااباای از مهااارتهااای ایجاااد روابن و
1. Bifulco, Moran, Ball & Lillie
3. Krejcie
5. Revised Adult Attachment Scale
7. Read
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خودتوصیفیهای فرد است و مشتمل بر  18مااده و ساه زیار
م یاس وابستگی ،نزدیک بود و اوطراب است وه از طریا
عالمت گذاری روی یک م یاس  5درجه ای (از نود لییارت)
وه از؛ به هیچوجه با خ وصایات مان تطااب نادارد ( ،)1تاا
وامالً با خ وصیات من تطاب دارد ( ،)5تشاییل مای گاردد،
سنجیده می شود .وولینز و رید ( )1990پایایی این پرسشانامه
را بااه روش نلفااای ورونباااخ در یااک نمونااه  173نفااری از
دانشجویا و به تفییک سبک ها ایانگوناه گازارش وردناد؛
سبک دلبستگی ایمان دارای پایاایی  ،0/81سابک دلبساتگی
اجتنابی دارای پایایی  0/78و سبک دلبستگی اوطرابی دارای
پایااایی  0/85اساات .از سااوی دیگاار در پااژوهش پاواادامن
( )1380میزا اعتباار نزماو باا اساتفاده از نزماود مجادد
به صورت همبستگی بین این دو اجرا مشاخص شاده اسات.
این پرسشنامه ( )RASSدر مورد  100دختار و پسار واالس
دو دبیرستا وه به طور ت ادفی انتخااب شاده بودناد اجارا
گردید .نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصاکه
زمانی یک ماه از ییدیگر بیانگر ن باود واه ایان نزماو در
سطح  0/95دارای اعتبار است (پاودامن .)1380 ،یاک نموناه
از سؤازت این پرسشنامه عبارت است از :در روابطام اغکاب
نگرانم وه طرب م ابل واقعاً دوستم نداشته باشد).
ب) پرسشاانامه افسااردگی :ایاان نزمااو یااک م یاااس
خودگزارشی  21مادهای از نشاانههاای افساردگی اسات واه
توسن بک در سال  1961طراحی شده است .نمرهگذاری این
ابزار بین  0تا  3است .به این معنی وه نمره صفر در هر مااده
نشا دهنده عد وجود ن و نمره  3باه معناای وجاود ن در
شدیدترین صورت ممین است .درنتیجه حداقل نمره ممیان
صفر و حداوثر نمره ممین در این پرسشنامه  63خواهد بود.
اگر نمره به دست نمده از پرسشنامه باین  0تاا  7باشاد ،فارد
هیچگوناه اواطرابی نادارد؛ اگار باین  8تاا  15باشاد ،فارد
اوطراب خفیفی دارد؛ اگر باین  16تاا  25باشاد ،فارد دارای
اوطراب متوسطی است و اگر نمره فرد در این م یااس باین
 26تا  63باشد ،فرد دارای اوطراب شدیدی است (به ن ل از
بک 1و استیر .)1990 ،2رفیعی و سایفی ( )1392پایاایی ایان
م یاس را باا اساتفاده از نلفاای ورونبااخ  0/92و واویاانی و
موسوی ( ،1387به ن ال از خادابخش پیار والنای و رحایم
جمارونی )1392 ،نیز روایی ن را  0/72گزارش وردند .این
نزمو را ساردویی ( )1373به فارسی ترجمه وارده و بارای
2. Steer

همساانی درونای ن واریب نلفای  0/78و وریب پاایاایی
بازنزمایی  0/86با سطح معناداری  0/001را باه دسات نورده
است .یک نمونه از سؤازت این پرسشنامه عباارت اسات از:
سرگیجی و منگی ...
ج) پرسشنامه ضاربه عشاق :ایان م یااس توسان رأس
(1999؛ به ن ل از اوبری ،خانجانی ،پورشریفی ،مممد عکیکاو
و عظیمی )1391 ،تهیه و از  10ماده  4گزینهای تشییل شاده
و میزا نشفتگی جسمی ،هیجانی ،شناختی و رفتااری فاراهم
میوند .در نمرهگذاری گزینه های هر سؤال ،به ترتیب نمره 3
تا  0میگیرند .بعاد از امتیاازدهی ،جماع نمارههاا باهعناوا
ووعیتی از وربه عش در نظر گرفته مایشاود .در پاژوهش
اوبری و همیارا ( )1391وریب نلفاای پرسشانامه  0/81و
وریب اعتبار ن با روش بازنزمایی به فاصکه یک هفته 0/83
به دست نماد .در پاژوهش تردسات ( )1393بارای بررسای
روایی ،همبستگی وربه عش باا پرسشانامه افساردگی باک
 1961برابر با  0/64و با بخاش صافت پرسشانامه اواطراب
حالت  -صفت اسپیل برگر ( )1970برابر باا  /61و همچناین
نلفای ورونباخ ن برابر با  0/78به دست نمد .یاک نموناه از
سؤازت این پرسشنامه عبارت است از :اغکب تاا چاه انادازه
خواب مرتبن با این وربه عش را میبینید؟
یافتهها
هما طور وه در جدول  1مشاهده میشود از باین متغیرهاای
پیش بین سبک های دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اواطرابی تنهاا
سبک اجتنابی ن ش معنیداری در پایشبینای افساردگی دارد
( R2=0/03 ،MR=0/19و  F=7/57و در سااااااطح p>0/006
معنی دار است) .با توجاه باه واریب تعیاین ( )R2مشاخص
می شود وه این متغیر  3درصد واریاانس افساردگی را تبیاین
میوند .بنابراین فرویه اول پژوهش تأیید میشود.
هماا طاور وااه در جادول  2مشااهده ماایشاود از بااین
متغیرهای پیشباین سابکهاای دلبساتگی ایمان ،اجتناابی و
اوطرابی تنها سبک اجتنابی ن اش معنایداری در پایشبینای
وااربه عشاا دارد ( R2=0/11 ،MR=0/33و  F=24/97و در
سطح  p>0/001معنیدار است) .با توجاه باه واریب تعیاین
( )R2مشخص میشود واه ایان متغیار  11درصاد واریاانس
وربه عش را تبیین می وناد .بناابراین فروایه دو پاژوهش
تأیید میشود.

1. Beck

 / 6دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
جدول  .1رگرسیون چندگانه سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی با افسردگی در دانشجویان با روش گامبهگام
MR

متغیر پیشبین
سبک اجتنابی

0/19

R2

F
P

0/03

7/57
0/006

ضریب رگرسیون
β = -0/19
t= -2/75
p=0/006

جدول  .2ضریب همبستگی چندگانه سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی با ضربه عشق در دانشجویان با روش
MR

متغیر پیشبین
سبک اجتنابی

0/33

گامبهگام

R2

F
P

0/11

24/97

β =0/33

0/001

t=4/99
p=0/001

بحث و نتیجهگیری
هدب از این پژوهش پیشبینی وربه عشا و افساردگی بار
اساس سبک هاای دلبساتگی در دانشاجویا دارای شیسات

ضریب رگرسیون

ارییسو معت د است در مرحکه اول زندگی ،وود نیااز
دارد وه با دیگری رابطه برقرار وند تا از این راه نیازهای خود
را تأمین وند .وود معموزً این نخساتین رابطاه را باا ماادر

عاطفی بود .نتایج پژوهش نشا داد سبک دلبساتگی اجتناابی
قااادر بااه پاایشبیناای وااربه عشاا اساات .در ایاان زمینااه

و اطمینا داشته باشد مادر دائماً برای اروای نیازهای وی در

پژوهشهایی انجا شده است وه به چند مورد اشاره میشود.

ونارش قرار دارد .مراقبت های مانظم تاوأ باا ممبات بارای

مکدونالد و همیارا ( )2016در مطالعه خاود نشاا دادناد

بسترسازی احساس اعتماد در وود وروری است .بناابراین
وقتی وودوا احساس ونند وه یک والد با ثبات و قابال اتیاا

برقرار میوند .او باید بتواند در ونار مادر احساس ایمنی ورده

میا سابک دلبساتگی اجتناابی و عشا همبساتگی منفای و
معناداری وجود دارد .در پژوهش تردست ( )1393مشاخص

است ،یک حس اعتماد اساسی به ن والد پیدا میونند و ننا

شد سبک های دلبستگی نااایمن ،واربه عشا را پایشبینای

به این در میرسند وه هرگاه احساس سرما ،خیس باود و

مایوننااد .امیااری پیجااا والیاای و همیااارا ( )1391نیااز در

گرسنگی نمایند میتوانند برای رفع رنج روی دیگرا حساب
ونند .در عوض چنانچه مراقبت ها پایدار نباشند ،ممین است

پژوهش خود دریافتند افراد دارای شیست عاطفی ،سبکهای
دلبستگی ناایمنی دارند .همچنین مطالعاه سیمپساو ()1990

در وود

در ایاان حااوزه نشااا داد ،ساابکهااای دلبسااتگی ناااایمن بااا

شود ،یعنی این احساس وه والد غیرقابل پیشبینی و غیرقابال

احساسات متعاارض مثبات و منفای (ناپایاداری) در روابان

اطمینا است (ورین1943 ،؛ ترجمه فدایی .)1382 ،در تبیین

عاش انه رابطه دارد .در برخی از این پاژوهشهاا هام سابک

این یافته میتوا گفت افراد دارای سابک دلبساتگی اجتناابی
در دوره شاایلگیااری ساابک دلبسااتگی مااورد باایتااوجهی

موجب احساس عد اعتمااد نسابت باه اطرافیاا

دوسوگرا و هم سبک اجتنابی ،پیشبینی ونناده واربه عشا
باود و در برخای نیاز تنهااا سابک اجتناابی ،واربه عشا را

مراقبااتوننااده قاارار گرفتااهانااد .ن هااا در دورا نوباااوگی،

پیشبینی میورد .در پاژوهش حاوار ف ان سابک اجتناابی،

اوطراب های متفاوتی را تجربه ورده و تاالش مایوردناد از

پیشبینی وننده وربه عشا باود .در حالات وکای ،پاژوهش

مراقبتوننده خود بهعنوا تییهگاه امن استفاده ونناد .زماانی
وه این فرایند شیل نگرفت ،ن ها به مراقبتوننده خود بدبین

حاور با تمامی این مطالعات همسوست.

شده و خشم نهفتهای را در خود احساس وردناد .ایان افاراد
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تجربه نامطکوب گذشته خود را به روابن عاش انه حال تعمیم
دادهاند .ن ها در یک خطای شناختی انتظار دارناد در روابان
حال خود نیز مورد طرد و بیتوجهی قرار گیرند .این نگارش
ن ها ،باعث بروز رفتارهایی میشود وه فارد م ابال ن هاا را
نامطکوب برداشت ورده و به ن ها واونش مشابه میدهد .ایان
عیس العمل فرد م ابل در نظار فارد دارای سابک دلبساتگی
اجتنابی ،تأییدونناده خطاای شاناختی وی اسات و او چناین
برداشت میوند وه همیشه در روابن شیست خورده و طارد
میشود.
یافته دیگر نیز مشخص ورد ،سبک دلبستگی اجتنابی قادر
به پیشبینی افسردگی است .مطالعاات انجاا گرفتاه در ایان
زمینه نیز تأییدونناده ایان یافتاه هساتند .ساوزووی و توماادا
( )2015در پژوهشی نشاا دادناد سابک دلبساتگی اجتناابی
به صورت مست یم افسردگی را پیشبینی میوناد .یادگااری و
همیارا ( )1394نیز در مطالعه خود نشا دادند سابکهاای
دلبستگی ناایمن با افسردگی رابطه مثبت و معنااداری دارناد.
نظری چگنی و همیارا ( )1391در پژوهشی باه ایان یافتاه
رسیدند وه سابک دلبساتگی اجتناابی ،همبساتگی مثبتای باا
افسردگی داشته و با روایت از زندگی رابطه منفای دارد .لای
و هااانیین ( )2009دریافتنااد ساابکهااای دلبسااتگی ناااایمن،
اوطراب و افسردگی را پیش بینای مایونناد .برخای از ایان
پژوهشها هار دو سابک نااایمن دلبساتگی را در پایشبینای
افسردگی مؤثر مایدانناد ،درحاالیواه برخای دیگار ،سابک
دلبستگی اجتنابی را در پیشبینی افسردگی مؤثر میدانناد .در
این پاژوهش ،تنهاا سابک دلبساتگی اجتناابی ،افساردگی را
پیشبینی میورد.
میتوا سبکهای دلبستگی را به ویژگیهای شخ یتی
تشبیه ورد .ازاینجهت وه افراد دارای یک سبک خاص،
ویژگیهای پایدار و باثباتی دارند .افراد دارای سبک دلبستگی
ناایمن ،یک ویژگی پایدار برای نسیبپذیری دارند و این
ویژگی نسیبپذیری در افسردگی نیز نمایا است (هاگا،1
7
یارموس ،2هوبارد ،3برادی ،4سولومو  ،5ویر  6و چمبرزین
 .)2002در این زمینه فروید معت د است ممرومیت از عش و
ممبت در دورههای مشخص و حساس زندگی ،موجب بروز
افسردگی میشود (راسل ،بیتا؛ ترجمه خواجهپور.)1380 ،

افراد افسرده در تعامالت روزمره خاود مشایل دارناد و
ومتر درگیر روابن اجتماعی میشوند .ن ها عالقهای به روابن
ندارنااد و از موقعی اتهااای مختکااو اجتماااعی ونااارهگی اری
میونند .این ویژگیهای افراد افسرده ،در افاراد دارای سابک
شخ یتی اجتنابی نیز دیده میشود .افرادی واه دارای سابک
دلبستگی اجتنابی هستند ،در دورا وودوی روابن خاود را باا
مادر ایمن نیافته اناد .ن هاا باا رفتارهاای متنااقع ساعی در
جکبتوجه مادر داشتهاند اما زمانی وه نموه مراقبت ماادر باا
ن ها تغییر نیرد ،دچار درماندگی نموخته شده ،شدند .بادین
منظور وه ن ها تدریجاً دریافتند ،تالش برای نگهاداری ماادر
در ونار خود ،بیفایاده اسات .ایان الگاو در بزرگساالی نیاز
نمایا میشود ،به این صاورت واه واود در سانین باازتر
عزتنفس خاود را از دسات مایدهاد و احسااس مایوناد
تواناییها و مهاارتهاای زز بارای حال مساائل ،برقاراری
رواباان و غیااره را ناادارد .ایاان افااراد در وااودوی خااود بااا
نزدیک تارین فارد باه خاود (مراقباتونناده) ،تعامال مثبتای
نداشتهاند و از هما وودوی دنیا را میاا امنای ندانساتهاناد.
بنابراین با عد شیلگیری تعامالت مثبت و نگرش نامطکوب
نسبت به دنیای پیراماو  ،در منفایای باه زیساتن و باود
دارند وه این عوامل ذور شده هر وادا باه ناوعی مایتواناد
افسردگی را در افراد پیشبینی وند .اهمیت توجه به این نیتاه
زمانی مشخص میشود وه برخی مراقبتونندگا به نیازهاا و
درخواست های نوزاد به صورت مناساب توجاه نمایونناد و
معت دند وه توجه ورد  ،باعث خواستههای بیشاتر و افراطای
ن ها میشود.
پیشاانهاد م ایشااود در خ ااوص ساابکهااای دلبسااتگی
نماوزشهاای زز باه والادین داده شاود و ن هاا را دربااره
دوره های حساس وودوانشا زندگی نگاه ساخت تاا متوجاه
شوند در صورت عاد تعامال مطکاوب باا واود و وجاود
نداشتن سبک دلبستگی ایمن ممین اسات چاه خطراتای در
نینااده وودوااا ن هااا را تهدیااد ونااد .همچنااین در دورا
بزرگسااالی ،بایااد بااه افااراد دارای ساابک دلبسااتگی اجتنااابی
نگاااهیهااای زز در خ ااوص تعااامالت ،واروردهااا و
ویژگیهای شخ یتیشاا داده شاود ،تاا در ایان ماوارد باا
احتیاک عمل نموده و ومتر دچار مشیل شوند .از سوی دیگر

2. Yarmus
4. Brody
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پیشنهاد میشود درباره ن اش ویژگایهاای شخ ایتی ،ابعااد
فرهنگی و مؤلفاه هاای ماذهبی در پایشبینای واربه عشا
پژوهشهایی انجا گیرد.
از مماادودیتهااای ایاان پااژوهش ،روش ایاان پااژوهش
غیرت ادفی و از نود هدفمند بود وه میتواند روایای بیرونای
را تمت تأثیر قرار دهد .همچنین جامعة نماری ایان پاژوهش
را دانشجویا تشییل دادند ،بنابراین در تعمیم نتایج به ساایر
جامعهها باید جانب احتیاک را رعایت ورد.
منابع
اوبری ،ابراهیم؛ خانجانی ،زینب؛ پورشریفی ،حمید؛ مممد عکیکاو،
مجید و عظیمای ،زیناب .)1391( .م ایساه اثربخشای درماا
تمکیل رفتار مت ابل با درما شناختی -رفتاری در بهبود عالئم
مروی شیست عاطفی دانشجویا  .مجکه روا شناسای باالینی.
.98 -101 ،)3(4
امیری پیچا والیی ،احمد؛ خانجانی ،زیناب؛ پاور شاریفی ،حمیاد؛
عظیمی ،زینب؛ فهیمی ،صمد؛ اوبری ،ابراهیم؛ ممماود عکیکاو،
مجید و قاسمپور ،عبداهلل .)1391( .بررسی م دماتی عکل تداو
نشااانگا بااالینی شیساات عاااطفی دانشااجویا بااا تأوی اد باار

سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اولیاه .اندیشاه و
رفتار.21 -30 ،)23(6 .
بر  ،لورا .)2007( .روا شناسی رشد (از ل ااح تاا وودوی)(جکاد
اول) .ترجمه یمیی سیدمممدی ( .)1389تهرا  :نشر ارسبارا
بشارت ،مممدعکی .)1390( .ن ش واسطه ای میانیز هاای دفااعی
در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجاانی .ف اکنامه
روا شناسی واربردی.7 -22 ،)1( 6.
پاتو ،مژگا  .)1385( .بررسی رابطاه خاود پناداره و نگارشهاای
مربااوک بااه عش ا  .پایااا نام اة وارشناساای ارشااد .دانشاایده
روا شناسی و عکو تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

پاودامن ،شهال .)1380( .بررسی ارتباک بین دلبستگی و جامعهطکبی
در نوجوانی .پایا نامه دوتری .دانشایده روا شناسای و عکاو
تربیتی دانشگاه تهرا .

تردست ،ووثر .)1393( .پیش بینی نشانگا واربه عشا براسااس
خودشف تی ،سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی در دانشجویا
دختر دانشگاههای شهر اهاواز .پایاا ناماة وارشناسای ارشاد.
دانشیده روا شناسی و عکو تربیتی دانشگاه چمرا اهواز.
خدابخش پیروالنی ،روشنک و رحایم جماارونی ،هانیاه.)1392( .
اثربخشی درما ترویبی شناختی  -رفتاری و وااهش اساترس
مبتنی بر ذهن نگاهی در درما یاک ماورد مباتال باه اخاتالل

اوطراب فراگیر .ف اکنامه روا شناسای باالینی-147 ،)13(4 .
.121

دادستا  ،پریرخ .)1378( .روا شناسی مروی تمول از واودوی تاا
بزرگسالی .تهرا  :انتشارات رشد.
دوساات ممماادی ،یمیاای .)1389( .بررساای رابطااه ساابک هااای
دلبسااتگی و ابعاااد سااه گانااه عشا اشااترنبر بااا سااازگاری
زناشویی در بین معکما متاهل شهرساتا شاهریار .پایاا ناماة
وارشناسی ارشد .دانشیده روا شناسی و عکو تربیتی دانشگاه
عالمه طباطبائی.
راسل ،میچل( .بی تا) .افساردگی .ترجماه غالمرواا خواجاهپاور
( .)1380تهرا  :انتشارات سینا.
رسولی ،زینب .)1378( .بررسی رابطه سبک های دلبستگی و منباع

ونترل با میزا سازگاری زناشویی مراجعه وننادگا باه مرواز
مشاوره .پایا نامة وارشناسای ارشاد .دانشایده روانشناسای و
عکو تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.
رفیعی ،مممد و سایفی ،اوار  .)1392( .بررسای پایاایی و اعتباار
م یاس اوطراب بک در دانشجویا  .اندیشاه و رفتاار،)27(7 .
.37 -46
ساردویی ،غالمروا .)1373( .م دمه ای بار هنجاریاابی پرسشانامه
تجدیدنظر شده باک .پایاا ناماة وارشناسای ارشاد .دانشایده
روا شناسی و عکو تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.
ورامتاای ،راواایه؛ شااعاد واااظمی ،مهرانگیاز و حسااینیا  ،ساایمین.
( .)1391اثربخشی نموزش گروهی تمکیال رفتاار مت ابال بار

افزایش تمایزیافتگی مشاورا مدارس .ف کنامه مشاوره شاغکی
و سازمانی.87 -114 ،)11(4 .
ورین ،ویکیا سی .)1943( .پیشگاما روا شناسای رشاد .ترجماه
فربد فدایی ( .)1382تهرا  :انتشارات اطالعات.
نادری ،عزتاله و سیو نراقی ،مریم .)1390( .روشهای تم ی و

چگونگی ارزشیابی ن در عکاو انساانی (باا تأویاد بار عکاو
تربیتی) .تهرا  ،نشر ارسبارا .
نظری چگنی ،اور ؛ بهروزی ،ناصار؛ شای شابانی هاشامی ،ساید
اسااماعیل و مهراباایزاده هنرمنااد ،مهناااز .)1391( .رابطااة
سبک های دلبستگی ایمان و نااایمن اجتناابی باا افساردگی و
روااایت از زناادگی بااا میااانجیگری خااوشبین ای و حمایاات
اجتماعی در دانشجویا  .دستنوردهای روا شناختی،)2(19 .
.81 -100
هااالجین ،ریچااارد پاای و سااوزا وااراس ،ویتبااور ( .باای تااا).
نسیب شناسی روانی (جکد دو ) .ترجماه یمیای سایدمممدی
( .)1386تهرا  :نشر روا .
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