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 چکیده

 . باشدرحم و دلبستگی به پدر و مادر و افراد بزرگسال می يبین صله يررسی رابطههدف از پژوهش حاضر ب: زمینه و هدف

گیري از دانشگاه تهران به شیوۀ نمونه شناسی و علوم تربیتیروان ي تحصیلیدانشجوي رشته 031نجام تحقیق حاضر براي ا :روش

هاي دلبستگی به والدین، مقیاس دلبستگی بزرگساالن و هاي سبکپرسشنامه هاي آموزشی دانشکده انتخاب شده،تصادفی از بین گروه

 .ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شدیل دادبراي تحل. رحم به آنان داده شد تا تکمیل نمایند يصله مقیاس

-ارائه صله)رحم  يصله يها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که مابین ابعاد چهارگانهتحلیل داده :هایافته

و بزرگساالن همبستگی معناداري وجود هاي دلبستگی به والدین با سبک( ي رحمرحم، کیفیت و کمیّت صله يرحم، دریافت صله ي

رحم  يهمبستگی منفی با صله( نسبت به والدین)هاي اجتنابی و اضطرابی دار و سبکمثبت و معنی يسبک دلبستگی ایمن رابطه. دارد

تحلیل . شته استدار دامثبت و معنی يهرحم با سبک دلبستگی صمیمی و نزدیک افراد بزرگسال رابط يهمچنین ابعاد صله. نشان دادند

رحم را می توان از دلبستگی قابل اتکاء نسبت به بزرگساالن پیش بینی نمود، داشتن  يعد کمّی صلهرگرسیون چندگانه نشان داد که بُ

عد در بُ. ودررحم به شمار می يعد کیفی صلهمهمی براي بُ يهکنندبینینزدیک و صمیمی با بزرگساالن و شریک زندگی پیش يهرابط

 . معناداري بود يهکنندبینینزدیک و صمیمی با افراد بزرگسال و شریک زندگی پیش يهرحم، داشتن رابط يیافت صلهدر

رحم تأثیر معناداري  يگیري آن در طول زندگی در روند ارتباط با دیگران از جمله صلهکیفیت دلبستگی و شکل :گیرينتیجه

 . گذاردمی

 رحم، کیفیت دلبستگی به والدین، کیفیت دلبستگی به بزرگساالن، دانشجویان يصله: هاکلید واژه
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 مقدمه
شود و این رابطه تا هاي دیگر از همان دوران کودکی شروع میهر فرد با انسان يهرابطشناسان به اعتقاد بسیاري از روان

ها با پدر و مادر و نزدیکان به عنوان گر انسانیترفتار حما(. 0313-0393بالبی )ماند بیش یکسان میدوران بزرگسالی نیز کما

رحم و نیکی به خویشاوندان از لحاظ تئوریکی از همان دوران  يرفتارهاي مبتنی بر صله. رحم تلقی شده است يرفتار صله

پدر و مادرشان چگونگی رفتار والدین را با زمانی که کودکان )کودکی با رشد کودکان از طریق الگوسازي از والدین 

براي ایجاد سازگاري، احساس ایمنی و . گیردشکل می خانهدر با کودکان هاي تربیتی آنان و سبک( .کنندمشاهده می

، 0393، 0آینسورث)حمایت شدگی واقعی یا ادراک شده از تعامل نزدیک و صمیمی با موضوع دلبستگی ضروري است 

به نظر بالبی براي تأمین سالمت روانی و رشد هیجانی و عاطفی مطلوب (. 3117و شیور، 3، میکولینسر0333، 3و شیور3هازن

براساس نظریه دلبستگی، . کودک، برقراري روابط صمیمی، گرم، دائمی و رضایت بخش بین او و مراقب ضروري است

دیگران با عاطفی ایجاد پیوندهاي  بازندگی  طول دورانبلکه در تگی محدود به دوران کودکی نبوده، فعالیت سیستم دلبس

اي از مراحل ها در هیچ مرحلهانسان. ماندباقی می اج، روابط خویشاوندي و غیره فعالاي، ازدوهاي مدرسهچون دوستی

، آینسورث، 0337مظاهري، )حساس زندگی به طور کامل از احساس اعتماد نسبت به افراد مهم در زندگی خود آزاد نیستند

هاي افراد درمحیط زندگی تا چه اندازه در زندگی اجتماعی ما دهد، واکنشاین امر نشان می(. 0333، هازان و شیور، 0393

کند، وراه قبلی سازماندهی می به هر حال دلبستگی دوران کودکی به خاطر اینکه اطالعات بعدي را در طرح. گذاردتاثیر می

 . از اهمیت باالیی برخوردار است

تبع آن دلبستگی ایمن متاثر از کیفیت تعامل بین کودک و تصاویر دلبستگی است  عملکرد مطلوب سیستم دلبستگی و به

که حاصل درون سازي انتظارات کودک از حساسیت، در دسترس بودن و پاسخگو و حامی بودن تصویر دلبستگی در مواقع 

مل خود با تصویر دلبستگی و تعا يهبه این ترتیب که کودک در طول سال اول زندگی انتظاراتی را از نحو. دباشضروري می

که بالبی  1هاي ذهنیبه تدریج این انتظارات را در قالب یک سري بازنماییدهد شکل داده، اتفاقاتی که در پیرامونش رخ می

و فینی، 0، کولینز9،3111و بارت 7، پیتروموناکو0393آینسورث، )کند سازي مینامد درونمی 1آنها را الگوهاي فعال درونی
                                                           
1. Ainsworth 
2. Hazen 
3. Shaver 
4. Mikulincer 
5. mental representations 
6. Internal working models 
7. Pitromonaco 
8. Barrett 
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هاي هاي ذهنی از پاسخبازنمایی: ر حافظه ذخیره می شوندهاي ذهنی به دو شکل مختلف دبه نظر بالبی این بازنمایی(. 3113

هاي ذهنی از کارآمدي و ارزشمندي خود یا الگوهاي فعال تصاویر دلبستگی یا الگوهاي فعال دیگران و بازنمایی

براي سالمت روان و ي خود و دیگران تشکیل دهنده منابع اساسی در دوران بزرگسالی الگو(. 3117میکولینسر و شیور، )خود

الگوي مثبت خود و دیگران منجر به سالمت و شکوفایی و الگوي منفی خود و . گردندهاي روانی مییا برعکس آسیب

 . شونددیگران منجر به آسیب و پاتولوژي در روان انسان می

رحم را به برقراري ارتباط دوستانه و شریک ساختن خویشاوندان در مال و مقام و دیگر خیرات دنیایی  يدر منابع اسالمی صله

 يدارد که صلهرحم اظهار می يخواجه نصیر طوسی در تعریف صله(. 0377مثالً نراقی، )اند و یا شاد نمودن آنان ذکر کرده

 (. 0393محبی، )است یرات دنیوي رحم عبارت از شریک نمودن خویشان و نزدیکان با خود در خ

. شودرحم محسوب می ي، سالم کردن که آسانترین و ابتدایی ترین رفتار بین فردي است جزو صله(ره)از دید شهید ثانی 

هاي گرانه، با ارحام از جمله مصداقدبانه و حمایتؤهاي عاطفی، رفع زیان و رفتارهاي مهاي مالی، هدیه دادن، حمایتکمک

اي که باعث ارتباط عاطفی، کسب محبت در هر حال صله. شوندرحم محسوب میيدیگري است که مصداق صلهرفتاري 

بین افراد، موجب تحکیم وفاق، و استحکام تعهدات بین فردي شود، از اهمیت باالیی برخوردار است و  در احادیث زیادي به 

 (. 0371مجلسی، )این نوع رفتارها تاکید شده است 

، روابط 3توان یافت که از آن جمله ارتباط با دیگرانرحم می يدر ارتباط با صلهرا هاي متعددي سازهروانشناسی، در متون 

روابط صمیمی انجام  يهشناسی در حیطهایی که در روانتعدادي از پژوهش. می توان نام بردرا  3، نوع دوستی3اجتماعی

شناسی با تعریف ارتباط عاطفی با دیگران رحم در روان يدر حقیقت مفهوم صله. است 1اند تحت عنوان دلبستگیشده

دیگران، دوست داشتن، حمایت کردن و هم چنین  ارتباط صمیمی باداشتن  ارحم همان يهمپوشی دارد، به عبارت دیگر صله

 . پیدا می کندشوند مصداق در ارتباط با افرادي که خویشاوند محسوب می واست  دوست داشته شدن

بوده و موجب ( 0390، 1تراپمن و هففلید)سالمت روانی او در بزرگسالی  يهکننددلبستگی کودکان به والدین تعیین

االت اساسی مطرح شده این است که آیا حفظ ؤاز سسؤال  3. باشدبرقراري پیوند عاطفی با پدر و مادر و خویشاوندان می

بزرگساالن از جمله والدین می تواند ارتباطی با کیفیت دلبستگی افراد با والدین داشته باشد؟ آیا برقراري روابط در حد بهینه با 

توانند ارتباطات عاطفی خود را با والدین و دیگر خویشاوندان در حد بهینه نگه تر میافرادي که دلبستگی ایمن دارند راحت
                                                                                                                                                                                            
1. Collins 
2. Relatedness 
3. Social connectedness 
4. Altruism 
5. Attachment 
6. Traupman & Hatflid  
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توان استدالل از لحاظ تئوریکی می. باشدري و حمایت تحقیقاتی مینیاز به تبیین نظ تدارند؟ براي جواب دادن به این سواال

تر و افراد با دلبستگی ایمن از لحاظ عاطفی پخته. دهدنمود که دلبستگی ایمن بذر ارتباط سالم در روابط بین فردي را رشد می

یستی تحقیقاتی در ارتباط جربی نیز بااز لحاظ ت. از لحاظ اجتماعی آمادگی الزم را براي ارتباط رضایت بخش با دیگران دارند

رها نسبت به همدیگر رحم در افراد صورت گیرد تا نحوۀ ارتباط این متغیّ يهاي دلبستگی و میزان و کیفیت صلهبین سبک

از  نسبت به دیگرانبا دلبستگی ایمن  هاينسانا ،ددهننشان میکه پژوهش حاضر در راستاي تحقیقات قبلی . مشخص شود

 و تنظیم شده است( 3117میکولینسر و شیور، )هستند دوستی، همنوایی و مراقبت از افراد کهن سال در سطح باالتريلحاظ نوع

ثرتري ؤرحم باالتر و م يتوانند از صلههاي با دلبستگی ایمن میانسانفرض را بر این امر استوار کرده که به طور ضمنی، 

 . برخوردار است خاصیال اساسی در روانشناسی مذهبی است و در اسالم از جایگاه ؤالبته این س. برخوردار باشند

 روش
 هاي دلبستگی افراد شرکتي رحم و سبکپژوهشگران ارتباط صله. باشدمی همبستگیطرح پژوهش حاضر از نوع مطالعات 

و کیفیت رحم  يبین صله يهدر پژوهش حاضر از روش همبستگی چندگان. کننده در پژوهش را مورد بررسی قرار دادند

رها را مورد ساالن استفاده شده است تا معناداري همبستگی بین این متغیّهاي دلبستگی به بزرگدلبستگی به والدین و سبک

رحم با استفاده از کیفیت دلبستگی به بزرگساالن و والدین با  يپیش بینی میزان و نوع صله آنعالوه بر . بررسی قرار دهد

 . گیردیون چندگانه مورد مطالعه قرار میه از رگرساستفاد

و علوم تربیتی دانشگاه تهران  روان شناسی يهدانشکد( دختر و پسر)دانشجویان  يهمهآماري در پژوهش حاضر  يهجامع

دانشکده انتخاب  هاي آموزشیاي از بین گروهگیري طبقهنفر از این دانشجویان با استفاده از روش نمونه 031تعداد . باشندمی

نفر پرسشنامه را  1از این تعداد دانشجویان . هاي دلبستگی و صله رحم بر روي آنان اجرا گردیدهاي سبکشدند و پرسشنامه

 . تقلیل یافت 003و تعداد پرسشنامه هاي قابل استفاده به  ندر کرده بودند که در تحلیل نهایی از نمونه حذف شدناقص پُ

 ابزار

ذیل به توصیف اند که در دلبستگی مورد استفاده قرار گرفتههاي ي رحم و سبکهاي صلهر پرسشنامهدر پژوهش حاض 

 .پردازیمهاي آنان میویژگی

توسط غباري بناب و  0379الی است که در سال ؤس 37رحم یک آزمون  يصله يپرسشنامه:رحم يصله يهپرسشنام - 

ضریب اعتبار این . رحم، میزان، نوع، کیفیت و ابعاد آن تهیه شده است يمورد صلهپیشاهنگ براساس مصاحبه با نوجوانان در 

روایی آن نیز مورد . آمدبدست 79/1آلفاي کرونباخ برابر با  يهپرسشنامه در میان دانش آموزان دبیرستانی و از طریق محاسب
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م نشان داده است که این رح يصله يسشنامهتحلیل عاملی پر. تایید چند نفر از متخصصان در این زمینه قرار گرفته است

ي رحم را صله رحم و دریافت صله يرحم، پارائه يرحم، کیفیت صله يهاي کمیت صلهعد اصلی به نامچهار بُپرسشنامه، 

-نمره. گیردرحم را اندازه می يصله( کمی، کیفی، ارائه و دریافت)این پرسشنامه چهار بُعد . گیري قرار می دهدمورد اندازه

. گیرداند صورت میال انتخاب کردهؤخود براي هر س يهها در پرسشنامگذاري این پرسشنامه براساس عالمتی که آزمودنی

، 3نمره  «ج» يه، گزین3نمره  «ب» يه، گزین0نمره  «الف» يهگزین: گذاري شودهاي زیر نمرهتواند در گزینهال میؤهر س

 .1نمره  «ه» يه، گزین3نمره  «د» يهگزین

 می باشند ذیلرحم به صورت  يصله يعدهاي پرسشنامهبُ

  33، 30، 09، 03، 03، 01، 3، 3، 330هاي ؤالبعد کمیت و ارائه که شامل س .0

  31، 33، 00، 7، 1هاي ؤالبعد کمیت و دریافت س .3

  37، 31، 03، 01، 3هاي ؤالبعد کیفیت و ارائه س .3

  31و  07، 01، 03، 9هاي ؤالبعد کیفیت و دریافت س .3

آزمونی را بر اساس ( 0391)ر هازان و شیو :(891 هازان و شیور، )  مقیاس سبک دلبستگی نسبت به هر والد -2

هاي آینسورث و همکارانش تهیه کردند که این آزمون توسط کولینز و هاي دلبستگی نوزادان در توصیفبنديطبقه

( عبارت براي هر والد 3)پاراگراف  1آزمون فوق شامل . دوران کودکی استفاده شد نیز براي ارزیابی دلبستگی( 0331)رید

من، اجتنابی، و است که روابط دوران کودکی پاسخ دهنده را با پدر و مادر بر اساس هریک از سبک هاي دلبستگی ای

شود سخ دهندگان خواسته میآزمون از پادر بخش اول این و بخش است، این پرسشنامه شامل د. نمایددوسوگرا توصیف می

درجه بندي شده است،  «کامالً مناسب»تا  «کامالً نامناسب»درجه اي لیکرت که از  3هاي خود را روي یک مقیاس تا پاسخ

در بخش . هاي آزمودنی مطابقت دارده تا چه حدّي این توصیف با ویژگیمشخص کنند که در واقع تبیین این مسأله است ک

باید با عالمت زدن  هاي مطرح شده است، ولی این بار آزمودنی تنهاتخاب اجباري، مجدداً همان توصیفدوم براساس روش ان

توسط مظاهري به  0337این مقیاس در سال . نمایدهاي توصیف شده بیان ها  تشابه خود را با یکی از آن ویژگییکی از گزاره

هر توصیف بر روي خود براي  يهمتی که آزمودنی در پرسشنامنمره گذاري آزمون براساس عال .فارسی برگردانده شده است

، تا حدي نامناسب 0این ترتیب که به کامالً نامناسب نمره  به. اي مشخص کرده است، صورت می گیرددرجه 3یک مقیاس 

اي لیکرت با مقیاس رتبهبه این ترتیب . گیردتعلق ( 3عدد ) ادامه می یابد تا اینکه به کامالً مناسب ترتیبو به همین  3نمره 

میزان شامل عد از دلبستگی ه بُاین آزمون س .شودکاربرده میها به اي در تحلیلرات و با استفاده از مقیاس فاصلهتبدیل به نم

                                                           
1. measures of childhood attachment to each parent  
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-گیري قرار میمورد اندازهرا  (Anx)دوسوگرا میزان دلبستگی اضطرابی و  (AV)میزان دلبستگی اجتنابی  ،(S)دلبستگی ایمن 

در  توصیف را 3اجباري ماده است، آزمودنی براساس اینکه کدامیک از  -بخش دوم این پرسشنامه به صورت انتخاب .دهد

به عنوان مقیاس اسمی  3و  3، 0بنابراین شماره هاي . نمایدمیداند تنها یکی از آنها را انتخاب تطابق بیشتر با ویژگی خود می

کار گرفته می  می باشد که به صورت مجزا در تحلیل ها به (Anx)و اضطرابی  (AV)، اجتنابی(S)نمایانگر دلبستگی ایمن 

 .گزارش داده است براي مقیاس91/1، آلفاي کرنباخ ،شود

 (881 )مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید  -3

 که از براي هر مادهرت درجه اي از نوع لیک 1گذاري بر روي یک مقیاس ماده است که از طریق عالمت 09مل این مقیاس شا 

 3حلیل عوامل، ت. شودسنجیده می«  این احساس را دارممن کامالً»  1ي درجهتا  ،«من اصالً این احساس را ندارم» 0 يدرجه

 . نمایداي را به شرح ذیل مشخص میدرجه 1زیر مقیاس 

 .کندیري میجانی را اندازه گمیزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هی: نزدیکی و صمیمت .0

اینکه در مواقع به صورت را شود کند و به آنها متکی میمیزانی که آزمودنی به دیگران اعتماد می: وابستگی و اتکا .3

 . گیري می کنداند، اندازهلزوم قابل دسترسی

 يهرابط ،عدالبته این بُ. کندترس از دست دادن و دوري موضوع دلبستگی را اندازه گیري می: اضطرابی يهرابط .3

 .اضطراب آمیز در روابط بین فردي را نیز مورد بررسی قرار می دهد

دلبستگی بزرگساالن هازان و شیور در مورد سبک اصلی دلبستگی  يههایی که در پرسشنامي توصیفهکولینز و رید بر پای

پرسشنامه با وضعیت اضطرابی دوسوگرا زیرمقیاس اضطراب در این . اندخود را تدارک دیده يهپرسشناموجود داشت مواد 

هاي ایمن و عد دوقطبی است که اساساً توصیفو زیر مقیاس نزدیک بودن، یک بُ هازان و شیور ارتباط دارد يدر پرسشنامه

-می (S)بنابراین نزدیک بودن در تطابق با دلبستگی ایمنی بخش (. 0331فنی و نوللر، ) اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد

ماده  1  براساس دستورالعمل پرسشنامه،. قرار داد (Av)باشد و زیر مقیاس وابستگی را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی 

را از که در مورد هر جمله در پرسشنامه، آزمودنی کدام عدد  اس مشخص شده است، با توجه به اینمربوط به هر زیر مقی

نمرات به ترتیب  1تا  0شود، به این صورت که براي شماره هاي وي مشخص می يکند، نمرهدرجه اي انتخاب می 1مقیاس 

نمره  که در دستورالعمل)مگر در مواردي که نمرات معکوس بایستی در نظر گرفته شوند . در نظر گرفته شده است 3صفر تا 

و صفر درج می  0، 3، 3، 3ات، به ترتیب نمر 1تا  0صورت براي شماره هاي  آندر ، (اندمشخص شده* گذاري با عالمت 

 .شود
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 يو رابطه (D)، وابستگی و اتکاء  (C)هاي نزدیک بودن و صمیمت اند که زیر مقیاسنشان داده( 0331)کولینز و رید 

مقیاس  يهبازنگري شد يهکولینز در مورد اعتبار پرسشنام. ماه پایدار ماندند 9ماه و حتی  3زمانی  يهدر فاصل (A) اضطرابی

نفر  073میزان آلفاي کرونباخ را براي هر زیر مقیاس این پرسشنامه که بر روي  (0331)دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید 

گزارش داده  91/1، و رابطۀ اضطرابی، 79/1، وابستگی و اتکاء  90/1، (C)نزدیکی و صمیمت براي  ، آلفاي کرنباخشداجرا 

 .است

 هایافته

دانشجویان دختر و  يهاالت اساسی مقایسؤیکی از س. شودي مهم پژوهشی به اختصار ارائه مییافته هادر این قسمت 

 .اندي رحم مورد مقایسه قرار گرفتهجویان دختر و پسر در ابعاد صلهدر جدول زیر دانش. رحم می باشد يصله يهپسر در نمر

 

 جنسیت افراد مورد مطالعهداده هاي توصیفی ابعاد صله رحم به تفکیک (  )جدول 

 آماريویژگیهاي

 رحم يصله ابعاد

 انحراف معیار میانگین جنسیت

 11/9 93/33 دختر عد کمیبُ

 13/00 33/31 پسر

 33/3 03/31 دختر کیفیعد بُ

 13/1 13/31 پسر

 79/7 13/37 دختر ارائهعد بُ

 33/01 30/33 پسر

 33/1 37/33 دختر دریافتعد بُ

 19/1 19/33 پسر

 30/03 33/91 دختر کل صله رحم يهنمر

 30/01 30/73 پسر

 

ها در براي تحلیل اینکه آیا این تفاوت .باشدمیدختران بیشتر از پسران  يهشویم که در کل نمرها متوجه میبا توجه به میانگین

 يهکل دختران و پسران دانشجو را در نمر يهدار است از تحلیل واریانس استفاده کردیم که تفاوت نمربین دو جنس معنی

 .نتایج تحلیل واریانس را نشان می دهد( 3)جدول . رحم مورد بررسی قرار دهیم يکل صله
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 رحم ينتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه براي بررسی اثر جنسیت در نمرۀ کل صله( 2)جدول 

 آماري هايویژگی  

 تغییرات منابع 

 داريمعنی سطح F مقدار میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات

 111/1 33/9 39/0133 0 39/0133 بین گروهی

   9/310 013 31/31793 (خطا)درون گروهی

    013 31/33379 جمع کل

 

رحم تفاوت معنی دار بین دختران و پسران دانشجو  يکل صله يدهد که در نمرهطرفه نشان می تحلیل واریانس یک ينتیجه

باتوجه به جدول (Fو1031=33/9و  p<10/1)در سطح خطاي کمتر از یک صدم وجود دارد، در سطح خطاي کمتر از یکصدم 

 .اندآورده ي رحم باالتر از پسران نمرهکل صله يهشویم که دانشجویان دختر در نمرهاي توصیفی متوجه میداده 0

رحم از تحلیل واریانس  يعدهاي مختلف صلههاي دختران و پسران دانشجو در بُها براي مشخص کردن تفاوتدر تحلیل داده

رحم از پسران  يصله عدهايتحلیل واریانس نشان داد دختران دانشجو در تمام بُ يره استفاده گردید که نتیجهچند متغیّ

ره جلوگیري براي رعایت اختصار از آوردن نتیجه آماري تحلیل واریانس چند متغیُ) اندکردهکسب  يبیشتر يدانشجو نمره

 (. شودمی

 ينتیجه. در ابعاد مختلف دلبستگی بود( دختران و پسران دانشجو)هاي جنسیتی دوم پژوهش در راستاي بررسی تفاوتال ؤس

 . در ابعاد مختلف دلبستگی تفاوت معناداري وجود ندارد ره نشان داد که بین دختران و پسرانتحلیل واریانس چندمتغیّ

عدهاي دلبستگی به والدین و دلبستگی دوران رحم با بُ يپژوهشگران همچنین عالقمند بودند که ارتباط بین ابعاد مختلف صله

جدول زیر . استفاده گردیدرها براي رسیدن به هدف فوق از ضریب همبستگی بین متغیّ. بزرگسالی را مورد مطالعه قرار دهند

 . دهدي رحم و کیفیت دلبستگی را نشان میمحاسبه ضریب همبستگی بین ابعاد صله ينتیجه
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 رحم با ابعاد دلبستگی به والدین يهمبستگی بین ابعاد صله - 3جدول 

 ابعاد دلبستگی

 به والدین 

 رحم يابعاد صله

 بزرگساالن پدر مادر

دلبستگی 

 ایمن

دلبستگی 

 اجتنابی

دلبستگی 

 اضطرابی

دلبستگی 

 ایمن

دلبستگی 

 اجتنابی

دلبستگی 

 اضطرابی

 دلبستگی 

 صمیمی و نزدیک

دلبستگی 

 قابل اتکاء

دلبستگی 

 اضطرابی

 عد کمیبُ

 رحم يصله
*33/1 33/1- 31/1- 07/1 03/1- 01/1- **30/1 **33/1 *33/1- 

 عد کیفیبُ

 رحم يصله
**39/1 **33/1- **33/1- 01/1 09/1- 07/1- **3/1 *33/1 

**

31/1- 

 -03/1* 33/1** 30/1** -01/1 -07/1 30/1* -31/1** -31/1** 3/1* عد ارائهبُ

 33/1** 39/1** -03/1 -03/1 03/1 -3/1** -31/1** 33/1** عد دریافتبُ
**

33/1- 

 کل  ينمره

 رحم يصله
**39/1 **39/1- **33/1- 03/1 09/1- 03/1- **33/1 **30/1 

**

37/1- 

 

کل آن با سه سبک دلبستگی نسبت  يهرحم و نمر يصله ينهبین ابعاد چهارگا ،شودمشاهده می 3همان طور که در جدول 

 يعد کمی صلهبُ يههمچنین به جز رابط. ها نیز در جهت پیش بینی شده استارتباط. ي معناداري وجود داردهبه مادر رابط

رحم با دلبستگی ایمن نسبت به مادر  يصله يعد ارائهنسبت به مادر و بُ( r=-33/1)و اجتنابی( r=33/1)رحم با دلبستگی ایمن 

(3/1=r)خطاي کمتر از یک صدم معنادار می طحاند، سایر روابط در سکمتر از پنج صدم معنادار گردیده که در سطح خطاي-

 يهرابط( =30/1r)رحم با دلبستگی ایمن نسبت به پدر  يعد کمی صلهکه تنها بین بُ هستند هاي حاصل حاکی از آنیافته. باشد

هاي ي کل آن با سبکهرحم و نمر يمثبت معناداري در سطح خطاي کمتر از پنج صدم وجود دارد و مابین ابعاد صله

کل آن با هر سه  يهرحم و نمر يصله يعالوه بر آن ما بین ابعاد چهارگانه. دلبستگی نسبت به پدر این روابط معنادار نیستند

اما این روابط با دلبستگی صمیمی و نزدیک و قابل اتکاء . سبک دلبستگی بزرگساالن همبستگی معناداري وجود داشته است

اند مشخص شده 3رحم در جدول  يها و ارتباط آنها با ابعاد صلهسایر انواع دلبستگی. تبی منفی اسمثبت و با دلبستگی اضطرا

 .شودها در متن خودداري میي کالم از توضیح آنبراي جلوگیري از اطاله

و  دوست رحم تنها دلبستگی قابل اتکاء به يعد کمی صلهاز بین عوامل تاثیرگذار در بُتحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، 

توان میزان روي نمرات دلبستگی قابل اتکاء میاز داد، یعنی تحلیل نشان . گذار بودداري تاثیرشریک زندگی به صورت معنی

توانست نزدیک به دوستان و شریک زندگی عد کیفی، دلبستگی صمیمی و در بُ. عد کمی را پیش بینی کردرحم در بُ يصله
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رحم، داشتن نوع سبک دلبستگی صمیمی و نزدیک  يعد دریافت صلهدر بُ. نمایدی رحم دانشجویان را پیش بین يمیزان صله

یعنی افرادي که . آمده حساب رحم ب يمعنی داري براي دریافت صله يهبه دوستان نزدیک و شریک زندگی پیش بینی کنند

رحم  يکل صله يهدر هر حال وقتی نمر .نوع دلبستگی صمیمی و نزدیک با دوستان داشتند به آنان نیکی و احسان می کردند

 . مورد بررسی قرار گرفت ،و ارتباط آن با نوع دلبستگی افراد( با جمع ابعاد مختلف آن)محاسبه شد 

افراد را توانست پیش بینی ( يهمه)رحم  يتنها دلبستگی صمیمی و نزدیک با دوستان و شریک زندگی بود که میزان صله

 . کند

 بحث و نتیجه گیري

هاي یافته. ي رحم افراد اشاره کردهاي دلبستگی با میزان صلهبه ارتباط معنادار سبکتوان این پژوهش، میهاي از یافته

بدین معنی که سبک . می باشد( 3110)3، راچل3، نامی0و مک کارتی( 3113)هاي کافتسیوس پژوهش حاضر همسو با پژوهش

توان نتیجه گرفت که افراد با سبک دلبستگی ایمن توانایی ارتباط مستقیم دارد، مینی افراد هاي هیجادلبستگی ایمن با توانایی

ثر ارتباطی ؤاز شیوه هاي کارآمد و م دارند وتري نسبت به ارتباط با دیگران ن با دیگران را دارند، نگرش مثبتکنار آمد

 .باشندت ارتباط عاطفی و هیجانی را دارا میاین افراد توانایی مدیری. برندنموده، از دید و بازدیدها لذت می استفاده

 يهاهمیت نقش سازند يهو این نشان دهند حم همبستگی مثبتی را نشان می دهدر يدلبستگی ایمن به مادر با تمام ابعاد صله

زیرپاي  بهشت ،«الجنۀ تحت األقدام ااألمهات»حدیث معروف . باشدهاي اجتماعی در افراد مختلف میوارهما در تشکیل طرح

با در دسترس بودن، قابل اعتماد بودن، ) فرزنداست که مادران با کمک به  نکتهاین  مؤیدشناسی مادران است از لحاظ روان

یمن مبناي بهشت و همان دلبستگی ا نمایندتسهیل می ويایمن را در  دلبستگی( برآوردن نیازهاي عاطفی و فیزیکی کودک

با )کنند اطرافیان بهشت میبهشت می روند و هم محیط را براي  به معنويشان از لحاظ گردد که هم خودروانی در آنان می

لذت بردن از زندگی رضایت بخش اجتماعی و موجب لذت و خوشحالی دیگران واقع ي رحم کردن، دید و بازدیدها، صله

یعنی افرادي که نسبت به مادر . معکوس را بخشیده است يهدلبستگی اجتنابی و اضطرابی نسبت به مادر درست نتیج(. شدن

هاي ناایمن ین امر مورد انتظار بود، چون شکلد در صله رحم کردن موفق باشند و انادلبستگی ناایمن داشتند نتوانسته خود

-گردان میدگی اجتماعی گریزان و رويگردد و فرد رفته رفته از زنی موجب شکست در روابط اجتماعی میدلبستگ

 (. 0379، بالبی 0313آینسورث، )شود

                                                           
1. McCarthy  
2. Nami 
3. Rachel  
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رحم و نیکی به پدر و مادر و خویشان یک نوع رفتار اجتماعی است که در آن احساسات و عواطف  يباتوجه به اینکه صله

، 0313مثالً آینسورث، )هاي پژوهشگران دیگر دانست اي این پژوهش را در راستاي یافتههتوان یافتهمی، شودمیافراد درگیر 

آمیز هستند، به این ي محبتهدارد که روابط دلبستگی یک ریخت خاص از رابطبیان می( 0393)آینسورث (. 0379بالبی، 

طوالنی مدت کیفیت روابط هستند که تا پایان عمر وجود دارند و توسط خواست نزدیک بودن به  يمعنی که آنها ادامه

. دیگري را جایگزین وي کرد، مشخص شده است شریکی که به نظر می رسد به عنوان یک فرد خاص و کسی که نمی توان

کودکی منجر به رفتار دیگر دوران ، نشان می دهند که گرمی روابط والدین با کودک در طی (0313)مطالعات اریکسن 

توان ارتباطی بین نوع سبک دلبستگی و کیفیت از لحاظ تئوري میدهد، این امر نشان می. بیشتري در آنان می شود يهدوستان

باشد هاي قبلی همسو میهاي پژوهشهاي پژوهش حاضر، با یافتهیافته. رحم و دیگر بازدیدها برقرار ساخت يابط در صلهرو

، (0313، آینسورث، 0391، 0373، 0313، بالبی، 0331، فنی و نوللر، 0333، هازن و شیور، 0390عنوان مثال، پاستور، ه ب)

نش اجتماعی شدن و موفقیت در هاي اصلی رفتار دلبستگی کُند که یکی از کُنشامر تأکید می کنپژوهشگران همچنین براین 

هرکدام که آینسورث در نوزادان مشخص کرده، و سبک هاي دلبستگی ( 0371منصور و دادستان، )روابط اجتماعی است

-تري در سنین باالتر  میوسیعها و اثرات آنها را در حد سبکهمان  کهاثرات خاصی در رفتار اجتماعی و ارتباط فرد دارند 

چرا افرادي که از سبک ایمن دلبستگی برخوردارند پاسخ این سؤال است که این امر (. 0397هازن و شیور، )توان مشاهده کرد

 .هستندبین خویشاوندان خشنود  از لحاظ کیفی نیز از نوع برخوردهاي ي رحم پرداخته،بیشتر به صله

کنند و ه به دیگران اعتماد میافرادي ک. استداشتن روابط قابل اتکاء به بزرگساالن  ،رحم يیکی از عوامل اساسی در صله

تعیین کننده و پیش  ،روابط اتکایی و نزدیک و قابل اعتماد.  رحم می پردازند يمی توانند به آنان اتکاء نمایند بیشتر به صله

تحقیقات تجربی در این زمینه وجود ندارد ولی از لحاظ نظري هرچند . رحم افراد مختلف می باشد يمیزان صله يهبینی کنند

در نوع  آن عالوه بر بوده،به دیگران قابل اتکاء افراد نوع دلبستگی  چنانچه. می توان چنین یافته اي را مورد تبیین قرار داد

رحم و  يبه صله و نزدیک شوندتر می توانند به دیگران توأم با صفا و صمیمیت باشد راحت ها نزدیک و، ارتباطدلبستگی

رعایت مسایل  دهد، تا چه اندازهیافته بسیار اساسی است و نشان میاین . دید و بازدید با نزدیکان و اعضاي فامیل بپردازند

فردي که از فضاي رشد سالمی بهره برده . بستگی به رشد و تحول بهینه فرد در دوران کودکی دارند ،اخالقی مذهبی و معنوي

رحم به پدر و مادر و  يبه نوع دوستی و صلهنیز و  طی طریق نمایدمسیر معنویت و دینداري در تواند ، بهتر میباشد

 . خویشاوندان بپردازد

در  ،رشد بهینهو تاثیر اهمیت  ،آموزش فرزندانارتباط با جلسات در همچنین مربیان و  و در جلسات اولیاشود پیشنهاد می

افرادي که در کودکی  ،دهندهاي تحقیقاتی نشان مییافته. بیان شود آنهاتحول بهنجار و دکان سالمت روانی و معنوي کو



  0331زمستان / 3 هشمار /سال اول /فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

، مقاله پژوهشی اصیل  313 -303صفحه   

 
 

 

 

آنان را تکریم در بزرگسالی اگر والدین انتظار دارند فرزندانشان . توانند به دیگران محبت کنندتر میاند راحتمحبت دیده

زندگی . با آنان رفتار نمایند که افرادي با دلبستگی ایمن، سالم و خوشبین بار بیاینداي به گونهالزم است در خردسالی  ،نمایند

که بتوانند به گردد آن میمانع از رفع نیازهاي مادي خانواده  يوالدین در مسابقه( بی انتهاي)ماشینی و تالش بیشتر  يروزمره

بگذارند و کافی ، وقت توجه نشان دهندنیز به نیازهاي روانی کودکان خود  و در راستاي رفع احتیاجات مادي نیازقدر 

که اثرات  کنداین امر به دلبستگی و اعتماد کودکان به والدین لطمه وارد می. باشند آنهادر دسترس  لزومدر موقع  بخصوص

 . مکنیبه والدین خود مشاهده میتکریم  شیوه و چگونگی در فرزندان آن را در بزرگسالی 
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