
 
  دانشگاه آزاد اسالمی پزشکیعلوم جله م

  312تا  307صفحات ، 91 زمستان، 4، شماره 22 ورهد

  

  حالت - هاي دلبستگی با اضطراب صفتهمبستگی سبک

 2شیرین معروفی ،1محبوبه صفوي
 

  واحد پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار، 1
  د مهابادواح ،دانشگاه آزاد اسالمی ،، کارشناس ارشد روان پرستاريمربی 2 

  چکیده
پیشگیري از عوامل زمینه ساز اضطراب  اهمیت زیادي داشته و از بسیاري . ترین اختالالت روانی استاز شایع اضطراب :سابقه و هدف

و ) ایمن، اجتنابی و دوسوگرا(هاي دلبستگی  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک. کاهدها میاز مشکالت و تحمیل هزینه
 .صورت گرفت) حالت، صفت(ابعاداضطراب 

طور ه بد دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهابا) دختر 183پسر ،217( 400، همبستگی - پژوهش توصیفیدر این  :یسروش برر 
حالت، صفت اسپیل (و مقیاس اضطراب ) هازن و شیور( مقیاس سبک دلبستگی، هاابزار گردآوري داده .اي انتخاب شدندتصادفی طبقه

  . و از طریق میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند SPSS (version 14) ها با  نرم افزار  داده .بود) برگر
دلبستگی اجتنابی با اضطراب دار؛ بین سبک بین سبک دلبستگی ایمن با اضطراب صفت در بین دانشجویان پسر رابطه معنی :هایافته

رابطه  دار و بین سبک دلبستگی دوسوگرا با اضطراب صفت در بین دانشجویان پسرصفت در بین دانشجویان پسر رابطه غیر معنی
رابطه  هاي دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا با اضطراب حالت در بین دانشجویان پسربین سبک ،همچنین .شتداري وجود دامعنی
حالت در بین دانشجویان دختر رابطه  -هاي دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا با اضطراب صفت بین سبک .داري مشاهده شدمعنی
 . شتداري وجود ندامعنی

 .باشدشکل گیري ارتباط ایمنی بخش، عامل محافظ در برابر اضطراب می :گیرينتیجه

  .فت، اضطراب صسبک دلبستگی، اضطراب حالت :واژگان کلیدي
  

  1مقدمه
ت کـه خبـر از خطـري    اضطراب یک عالمت هشدار دهنده اسـ 

دهد و شخص را براي مقابله بـا تهدیـد آمـاده    قریب الوقوع می
 Threat of( ساخته و او را نسبت به تهدیدات آسـیب جسـمی  

bodily damage(   درد، درماندگی، تنبیه احتمالی، یـا ناکـامی ،
سـازد، یـا از جـدایی    یدر نیازهاي اجتماعی یا جسمی آگـاه مـ  

افراد مورد عالقه، تهدید موفقیـت یـا حالـت و بـاالخره تهدیـد      
 2-5 ،اخـتالالت اضـطرابی   ).1( دهـد تمامیت و کمال خبر مـی 

                                                
  شیرین معروفیتهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی، دکتر : نویسنده مسئولآدرس 

)email: shirinmarofi_22015@yahoo.com  (  
  7/10/90: یافت مقالهتاریخ در

  15/6/91 :تاریخ پذیرش مقاله

همچنین با افـزایش   .دهداقدام به خودکشی را افزایش می برابر
 ). 2( سوءمصرف مواد و الکل و سیگار همراه است

) 2003از سادوك وسادوك ، به نقل2006( مکنی و مک کیب 
میلیـون نفـردر ایالـت متحـده یعنـی        1/19حـدود  : گوینـد می
به اختالالت اضـطرابی   ساله آن 18-54از جمعیت  درصد3/13

ــتند ــتال هس ــادوك و). 3( مب ــادوك  س ــزایش ) 2007(س از اف
 )میلیـون نفـر   30حـدود  (اختالالت اضطرابی در ایالت متحده 

). 1( مبتال هسـتند  تراز مردانبرابر بیش2ها زنو  دندهخبر می
    اي کــه صــرف اخــتالالت اضــطرابی هزینــه ،در ایالــت متحــده

بیلیون دالر در سال است کـه معـادل یـک     42 شود بالغ برمی
هـاي بهداشـت   بیلیون دالري است که صرف بیماري 148سوم 

 2/34 ،و همکـاران  طبـق بررسـی نوربـاال   ). 4( شـود مـی روانی 
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. بودنـد  روانـی  اخـتالل  به باالتر مشکوك و ساله15 افراد درصد
 و عالیـم افسـردگی   به نسبت سازي جسمانی و اضطراب عالیم

محققـان دو نـوع    ).5( بودنـد  ترشایع اجتماعی عملکرد اختالل
اضطراب صـفت و اضـطراب   : انداضطراب را از هم تفکیک کرده

اضطراب صفت جزئی از شخصیت است که در یک دوره  .حالت
 هاي فیزیولوژیکی،وجود دارد و با مشاهده حالتزمانی طوالنی 

. شـود هیجانی و رفتارهاي شناختی در فـرد انـدازه گیـري مـی    
زا در فـردي کـه   اضطراب حالت در نتیجه یک موقعیت استرس
یک از  هر در .کندکنترل هیجاناتش کاهش یافته است بروز می

توانـایی شـناختی و   و  این مراحل شخص تغییراتی را در رفتـار 
دارد که ایجـاد  رینک اظهار می ).6( دهدعاطفی خود نشان می

هاي مضطرب به دلیل الگوهاي نـا کارآمـد دلبسـتگی    روان بنه
دلیل اصلی مسیر رشـد افـراد بـه    : گویدوي همچنین می. است

ــه در    ــدانی اســت ک ســمت اضــطراب، پیشــرفت احســاس فق
).  7( انــدشــان در ارتبــاط بــه والــدین خــود داشــته دلبســتگی

بستگی یک نوع پیونـد هیجـانی اسـت کـه بـا رفتـار حفـظ        دل
اسـترس  ه ویژه تحت شـرایط پر مجاورت با یک شخص خاص ب

موضوع پیوند عاطفی مـادر وکـودك، در   ). 8( شودمشخص می
اروپا از جنـگ جهـانی دوم کـه مـادران جهـت انجـام  کـار از        

بار آورد، مورد ه شدند و محرومیت مادرانه بکودکانشان جدا می
هـایی  بالبی به وجود شباهت ).9(روانشناسان قرار گرفت  توجه

بچه حیوانات هنگامی که از مادرانشـان    بین رفتار بچه انسان و
هـا را از   هنگامی که رفتارشناسان میمـون  ؛شوند پی بردجدامی

کردند رفتارهاي ضد اجتماعی بیشتر از خود می جدا مادرانشان
 ).10( بستگی شکل گرفـت هاي نظریه دلپایه و دادندنشان می

هاي تجربی این نظریه توسط اینزورث، بلهار، واترز و وال آزمون
با ابداع پروسه آزمایشگاهی موقعیت ناآشنا، بر اسـاس  ) 1978(

دهـی موجـب   کیفیـت مراقبـت   کودك و  -تجارب تعاملی مادر
سبک اول  ).11(شناسایی سه سبک دلبستگی در کودکان شد 

عنـوان  ه نی هستند که از مراقبشان بـ کودکا "دلبستگی ایمن"
اي ایمن جهت تنظیم اضطراب و آشفتگی وقتی با محـرك  پایه

دومـین  . کنندگردند، استفاده مییا حالت استرس زا مواجه می
کنـد کـه   به کودکـانی اشـاره مـی    "دلبستگی اجتنابی "سبک 

تنظیم عواطـف   عنوان منبع راحتی وه توانند از مراقبشان بنمی
فاده کنند، این کودکان تمایل به اجتنـاب یـا نادیـده    منفی است

 "دلبستگی دوسـوگرا   "سومین سبک . دگرفتن مراقبشان دارن
گردد کـه اعمـال دو سـویه و بـی ثبـات در      شامل کودکانی می

دهنـد، بـیش   مواقع آشفتگی در برخورد با مراقبشان انجام مـی 
ي و رفتارها ازحد به مراقبشان می چسبند، همچنین عصبانیت

شـیور   متعاقبـاً هـازن و  ). 13،12( دهنـد طردشدگی نشان مـی 

هاي دلبستگی کودکان و بـر اسـاس   در راستاي سبک) 1987(
 مشاهدات و تحقیقات متعدد، این سه سبک  را در بزرگسـاالن 

و تأییـد کردنـد    که ادامه کیفیت روابط کودکی است شناسایی
-ان دادهرابطه بین اضطراب و دلبستگی را نش ،تحقیقات). 14(

گیري اضطراب ین با توجه به نقش دلبستگی در شکلابنابر. اند
و همچنین این مسئله که هیچ پژوهشی در جمعیت ایرانـی در  

هـاي  و سـبک ) صـفت و حالـت  ( مورد رابطه بین انواع اضطراب
پژوهشگران بر آن شدند تـا بـه    دلبستگی صورت نگرفته است،

حالـت   -صـفت هاي دلبسـتگی و اضـطراب   بررسی رابطه سبک
     .بپردازند

  
  مواد و روشها

. پژوهش حاضر، پژوهشـی توصـیفی از نـوع همبسـتگی اسـت     
کلیــه دانشــجویان دانشــگاه آزاد  جامعــه آمــاري ایــن پــژوهش

از بـین  . بودند1387-1388اسالمی واحد مهاباد سال تحصیلی 
با استفاده از روش نمونه گیري احتمالی از نوع  ،این دانشجویان

-هاي مختلف تحصیلی در حوزهدانشجو از رشته 400، ايطبقه
فنــی  ، کشــاورزي وعلـوم انســانی  ، ادبیــات وعلــوم پایــه هـاي 

مطالعـات  . مهندسی داوطلبانه در این  پژوهش شـرکت کردنـد  
هـاي دلبسـتگی   دهد که کمترین میـزان سـبک  اولیه نشان می

لذا با  ؛درصد است10حدود حداقل  دلبستگی نا ایمن دوسوگرا
براي اعتمـاد   400اي به حجم نمونه ري در فرمول زیرکارگیه ب

درصــد جوابگــوي بررســی  3اشــتباهی کمتــر از  درصــد و 95
 . خواهد بود
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نامه مشخصـات  پرسش ،ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش
نامـه سـبک دلبسـتگی بزرگسـال هـازن و      دموگرافیک، پرسش

نامـه  و پرسـش ) Adult Attachment Questionnaire(شـیور،  
-Spiel Berger State ( حالـت  اسـپیل برگـر    -اضطراب صفت

Trait Anxiety (شیور  نامه هازن وپرسش .بود) AAQ ( نیز که
 .براي سنجش دلبستگی افراد به کار گرفته شد دو بخـش دارد 

ها به  بر اساس عالمتی که آزمودنی ،)AAQ1( در بخش نخست
اي از نامه بر مبناي مقیـاس هفـت درجـه   بند اصلی پرسش سه

بـه ایـن    .کننددهی میهاي توصیفی ارزشنوع لیکرت به گویه
طریق که به گزینه کامالً  مخالفم نمره صفر، تا حدي مخـالفم  

     تعلـق   6و بـه همـین طریـق بـه کـامالً مـوافقم نمـره         1نمره 
به این صورت مقیاس رتبه اي لیکـرت بـا تبـدیل بـه     . گیردمی
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 309/ شیرین معروفیمحبوبه صفوي و                                                                                         91 زمستان    4 شماره   22 دوره

    هـا بـه کـار    اي در تحلیـل رات و اسـتفاده از مقیـاس فاصـله   نم
ـ . رودمی در ایـن بخـش مـورد    د با توجه به سه توصیفی که بای

آیـد کـه نمـره    نمره به دست می 3 ،قضاوت آزمودنی قرار گیرد
دومـین   ،)AV( اولین توصیف میزان دلبستگی ناایمن اجتنـابی 

و سـومین  ، )AM(توصیف میزان دلبسـتگی نـاایمن دوسـوگرا    
بخـش دوم   .دهـد را نشان مـی  )S(نمره میزان دلبستگی ایمن 

 .اجبـاري اسـت   بـه صـورت انتخـاب    )AAQ2(نامه این پرسش
ها براساس آن که کدام یک از سه توصیف را در تطابق آزمودنی

نامـه  بیشتر در ویژگی خود بدانند تنها یکی از آنهـا را در پاسـخ  
بـه عنـوان    3و  2 ،1هـاي  بنـابراین شـماره   ؛دنـ عالمت بزند بای

باشـند کـه بـه    هاي اسمی نمایانگر اجتنابی و ایمن مـی مقیاس
  پایایی پرسشنامه .شودها به کار گرفته میطور مجزا در تحلیل

ــون     ــیوه آزم ــتفاده از ش ــا اس ــیور ب ــازان و ش مجــدد در  -ه
بـراي نمونـه، در مـورد    . هاي فراوانی ثابت شـده اسـت   پژوهش

ـ آزمـون مجـدد     ثبات شیوه آزمون، )AAQ2(اي  سنجش مقوله
 بنـدي توصـیفی   هاي پیوسته یـا درجـه   در مقیاس درصد، و 70

)AAQ1 (درصـد   60هفتـه، پایـایی    8تـا   1زمانی  در محدوده
شیور نیـز در   نامه هازن وروایی پرسش .)15(برآورد شده است 

ایرانی با بررسی میـزان همبسـتگی سـه توصـیف اصـلی       نمونه
ها بـه اسـتناد   نفري از آزمودنی 100اي  بخش نخست در نمونه

نتـایج نشـان داد کـه سـه توصـیف       .روایی واگـرا بررسـی شـد   
در  ).16(ســنجند  نامــه ســه محتــواي جداگانــه را مــیپرســش

ضریب آلفاي کل ایـن  ) 1384(مطالعه خوانین زاده و همکاران 
پـس از تعیـین اعتبـار     .)17( گزارش شده اسـت  64/0 مقیاس
 روش بـا  مطالعه حاضـر  آن در مه، پایاییناپرسش این يمحتوا

 گردیـده  بـرآورد  78/0 کرونبـاخ  آلفـاي  توسط درونی همسانی

 .است
ابزار سنجش اضطراب اسپیل برگر از دو قسمت اضطراب حالت 

 40و در مجمـوع   تشکیل شده اسـت ) پنهان(صفت  و) آشکار(
گزینه اضـطراب   20 گزینه اضطراب حالت و 20. باشدسؤال می
جهـت تعیـین اعتمـاد تسـت      .کنـد دازه گیـري مـی  صفت را ان

در هنجاریـابی آزمـون   ) 1373(اضطراب اشـپیل برگـر، مهـرام    
نفر پژوهش   600اضطراب اشپیل برگر در شهر مشهد که روي 

ی تســت مـذکور را از طریــق فرمــول آلفــاي  یپایــا و انجـام داد 
 مقیــاس ،0/ 91اضــطراب حالــت   در مــورد مقیــاس کرونبــاخ

براي  .گزارش کرد  0/ 94و کل مقیاس  0/ 90اضطراب صفت  
بررسی روایی شیوه مالك همزمانی را به کار برد که بر پایه آن 

هـاي  تفـاوت  در هر دو مقیاس اضطراب حالت و اضطراب صفت
هـاي بهنجـار و   میـان گـروه   05/0و  01/0داري در سطح یمعن

ضـریب   ).18(ها گزارش نمـود  مالك و بر پایه مقایسه میانگین

 90/0 نامه در مطالعه حاضـر کرونباخ براي همین پرسش ياآلف
   . دست آمده ب

  
  هایافته

 28/21±54/1هـا  آزمـودنی ) معیـار انحـراف   ±(میانگین سنی 
 اکثــر دانشــجویان مؤنــث .بــود) ســال 23تــا18دامنــه (ســال 

 59(، مقطـع کارشناسـی   )درصـد 25(سـاله   20،) درصد3/54(
بـا   ايخـانواده  ، در)صـد در8/31(، در حوزه علوم انسانی )درصد
 15-17 افـراد  اکثریـت  معدل ،)درصد 49(نفر  3 اعضاي تعداد

و شـغل   )درصـد 2/70( ، شغل پدرشـان کارمنـد  )درصد 7/44(
 .بود) درصد 80( دارمادرشان خانه

 دلبسـتگی ایمـن،   درصد واحدهاي مورد مطالعـه سـبک   3/47
درصـد   5/24 دلبسـتگی نـاایمن اجتنـابی و    درصد سبک 3/28

بیشـترین درصـد    .بودنـد سبک دلبستگی ناایمن دوسـوگرا  نیز 
)  درصـد  8/49( دانشجویان دختر داراي سبک دلبستگی ایمـن 

) درصـد  3/44( سبک دلبستگی ایمن دانشجویان پسر،بیشتر و 
  .داشتند

داراي سبک دلبستگی اجتنابی  يهاهاي آزمودنیمیانگین نمره
گرا در مـورد  ایمـن و دوسـو   يهـا هاي آزمودنیاز میانگین نمره

 يهـا هـاي آزمـودنی  میـانگین نمـره  . بـود اضطراب حالت باالتر 
-هاي آزمودنیداراي سبک دلبستگی دوسوگرا از میانگین نمره

 .بــودایمـن و اجتنـابی در مــورد اضـطراب صـفت بـاالتر       يهـا 
داراي سبک دلبستگی ایمـن از   يهاهاي آزمودنیمیانگین نمره
وگرا و اجتنابی در مورد هر دوس يهاهاي آزمودنیمیانگین نمره

   .بودتر دو متغیر اضطراب صفت و حالت پایین
ــین ســبک    نتــایج آزمــون همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه ب

دار دلبستگی ایمن با اضطراب حالت همبستگی معکـوس و معنـی  
)21/0R2=(،        بین سـبک دلبسـتگی اجتنـابی بـا اضـطراب حالـت

نمـرة  سـبک    بـین  و، )=13/0R2( دارهمبستگی مستقیم و معنـی 
ــت      ــطراب حال ــفت و اض ــطراب ص ــا اض ــوگرا ب ــتگی دوس  دلبس

)21/0R2= (دار وجود داردهمبستگی مستقیم و معنی ) 1جدول(.  
هاي بدست آمـده در پـژوهش حاضـر بـا توجـه بـه       بر اساس یافته

شـود کـه بـین سـبک دلبسـتگی ایمـن بـا        مالحظه می 2جدول 
دار؛ بین سـبک  عنیاضطراب صفت در بین دانشجویان پسر رابطه م

دلبستگی اجتنابی با اضطراب صفت در بین دانشجویان پسر رابطـه  
دار و بین سبک دلبستگی دوسوگرا با اضطراب صـفت در  غیرمعنی

همچنـین بـین    .داري وجـود دارد رابطه معنی بین دانشجویان پسر
هاي دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا بـا اضـطراب حالـت    سبک

  .داري مشاهده شدپسر رابطه معنی در بین دانشجویان
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دلبستگی  هاي ضریب همبستگی پیرسون بین سبک - 1جدول 

 وابعاد اضطراب دانشجویان
  اضطراب

 دلبستگی  سبک
 حالت صفت

 - 145/0† - 04/0 ایمن
 118/0* 05/0 اجتنابی
 145/0† 145/0† دوسوگرا

* 05/0<p ،† 01/0<p 
  

 در ابعاد اضطراب هاي دلبستگی و ن سبکهمبستگی بی -2جدول 
 دانشجویان پسر

  اضطراب
 دلبستگی  سبک

 حالت صفت

 - 218/0† - 232/0† ایمن
 235/0† 09/0 اجتنابی
 221/0† 355/0† دوسوگرا

* 05/0<p ،† 01/0<p 
  

 هاي دلبستگی وابعاد اضطراب در همبستگی بین سبک -3جدول 
 دانشجویان دختر

  اضطراب
 دلبستگی  سبک

 حالت صفت

 - 05/0 - 02/0 ایمن
 14/0 04/0 اجتنابی
 09/0 05/0 دوسوگرا

* 05/0<p ،† 01/0<p 
 

ـ با توجه بـه سـطوح معنـی     3دسـت آمـده در جـدول    ه داري ب
هاي دلبستگی ایمن، اجتنـابی و  شود که بین سبکمالحظه می

دوسوگرا با اضطراب صفت و حالت در بـین دانشـجویان دختـر    
  .داري وجود نداردرابطه معنی

 جـنس،  سـن،  ماننـد  هـایی ویژگـی  با دلبستگی هايسبک بین
 شـغل  و خـانواده  اعضاي تعداد تحصیلی، تحصیلی، مقطع حوزه

 هاي دلبستگیبین سبک اما نگردید؛ یافت ارتباطی و مادر پدر

   .)p ،48/0=r>01/0(مشاهده شد  يداریو معدل رابطه معن
  

  بحث
نگین تـرین میـا  سبک دلبستگی ایمن پایین ،در پژوهش حاضر

ــت را دارداضــ در همــین رابطــه میشــل و . طراب صــفت و حال
در تحقیق خود بر روي دانشجویان ثابـت کردنـد کـه     دایاماس

افسـردگی   شرکت کنندگان با سبک دلبستگی ایمن اضطراب و

عکـس ایـن حالـت در      ؛دارنـد  ییپایین و اعتماد به نفـس بـاال  
ــود   ــاایمن صــادق ب ــا ســبک دلبســتگی ن  شــرکت کننــدگان ب

)001/0<p(  )19 .(    در پــژوهش احــدي و همکــاران میــزان
هاي دلبسـتگی اجتنـابی و دوسـوگرا در افـراد مبـتال بـه       سبک

). 20(بـود  داري بیشـتر از افـراد بهنجـار    وسواس به طور معنی
ذوالفقاري مطلق و همکاران  نیز در مطالعه خود به این نتیجـه  
رسیدند که درمان مبتنی بر دلبستگی بدون مداخلـه مسـتقیم   

دیریت اضـطراب کـودك یــا آمـوزش مـدیریت اضــطراب     در مـ 
تواند عالیـم اضـطراب جـدایی کـودك را     کودك به والدین، می

هاي بـه دسـت آمـده بـین     با توجه به نتایج یافته .کاهش دهد
سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با اضطراب حالـت همبسـتگی   

ایـن نتیجـه تحقیـق    .  )p>01/0(وجود دارد ي دارمعنی مثبت
کـه در آن   ت بـا نتـایج تحقیـق دیتـزن و همکـاران     مشابه اسـ 

معنـی   تـأثیر  نیزسبک دلبستگی دوسوگرا پایین در مقابل بـاال 
کننـدگان از قبـل از   داري بر کـاهش اضـطراب حالـت شـرکت    

نقـش  ). p( )21>03/0( استرس به بعـد از تـأثیر اسـترس دارد   
دلبستگی بزرگسال در استرس پس از سانحه در یـک جمعیـت   

، )1993میکولینسـر و همکـاران   (ر منطقه جنگی غیر نظامی د
 نــدبوددر گروهـی کـه بـراي آمـوزش نظـامی اسـتخدام شـده        

ژاکــین و (، در اســراي جنگــی ) 1995میکولینســر و فلــورین (
دکـل و همکـاران   (ن قـدیمی جنـگ   ، سربازا) 2003همکاران 

کهن و همکاران (بازماندگان کودك واقعه هولوکاست و ) 2004
نتــایج نشــان دادنــد کــه  .ســی قــرار گرفــتمــورد برر )2002

هاي ناایمن دوسـوگرا نمـرات اسـترس پـس از     دارندگان سبک
 ). 22( سانحه باالتري داشتند

پژوهش حاضر نشان داد بین سبک دلبستگی ناایمن دوسـوگرا  
 داري وجـود دارد با اضطراب صفت همبسـتگی مثبـت و معنـی   

)01/0<p( .  کـاران کـه   این نتیجه با نتایج تحقیـق والـش و هم
ــفت     ــطراب ص ــوگرا و اض ــتگی دوس ــین دلبس ــد ب ــان دادن نش

ــی  ــتقیم و معن ــتگی مس ــود داردهمبس ، )p>001/0( داري وج
ــا آن). 23(همســو اســت  نتــایج پــژوهش دیتــزن و  ،همگــام ب

 همکاران نشان داد بین دلبستگی دوسوگرا بـا اضـطراب صـفت   
ــی  ــتقیم و معن ــتگی مس ــود داردهمبس  )p>001/0( داري وج

یج به دست آمده در پژوهش حاضر بیانگر ایـن اسـت   نتا). 21(
بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با اضـطراب  همبستگی که 

ایـن نتیجـه تحقیـق     .)p>05/0( دار اسـت حالت مثبت و معنی
مشابه است با نتیجه تحقیق دیتزن و همکاران که نشان دادنـد  

با کـاهش در اضـطراب حالـت،     سبک دلبستگی اجتنابی پایین
 )p>05/0( ل از اعمال اسـترس بـه بعـد از اعمـال آن دارد    ازقب

بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنـابی بـا    ،در این پژوهش). 21(
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داري بـه دسـت   همبستگی مثبت اما غیرمعنـی  ،اضطراب صفت
نتایج تحقیق دیتزن و همکاران  این یافته پژوهش حاضر با .آمد

طـه  که در آن سبک دلبستگی اجتنابی بـا اضـطراب صـفت راب   
ــت ــی  ،مثب ــا غیرمعن ــود دارد ،داريام ــت ) p=40/0( وج    مطابق

بشـارت و  هـاي  گفتـه اسـاس   تبیین احتمالی بر ).21( کندمی
هـاي داراي سـبک دلبسـتگی    آزمـودنی  همکاران این است کـه 

ــودنی   ــا آزم ــه ب ــابی در مقایس ــر از  اجتن ــوگرا کمت ــاي دوس   ه
کنند و میتیک استفاده وته و نورهاي دفاعی رشد نایافمکانیسم

. برنــدهــاي دفـاعی رشــد یافتــه سـود مــی  شـتر از مکانیســم یب
اجتنابگري به منزله یک سبک دفاعی بـه افـراد اجتنـابگر ایـن     

هـاي تعارضـی از   گیري از موقعیتدهد که با کنارهامکان را می
قدرت سازشی بیشـتري در مقایسـه بـا دوسـوگراها برخـوردار      

رت کـاهش تـنش در   تأثیر متقابل این خصیصه بـه صـو  . باشند
  زا هـاي تنیـدگی  روابط بـین شخصـی و همچنـین در موقعیـت    

و  هـاي دلبسـتگی  سـبک  بـین  ،در این پـژوهش  ).24( باشدمی
ــ  ــه معن ــدل رابط ــتا. مشــاهده شــد يداریمع ــین راس      ،در هم

عسگري نشان دهنده  و هاي پژوهش آتش روز، پاك دامنیافته
، r=0.378(  سـاالن دار دلبسـتگی مـادر، پـدر و هم   رابطه معنی

0.352=r  0.342و=r (  ــود ــا پیشــرفت تحصــیلی ب ، r=378/0(ب
352/0=r ،342/0=r ()25.(  مطالعـه  در همکـاران  و ویگنـولی 

تحصـیلی در   بـا موفقیـت   سبک دلبستگی که دادند نشان خود
که این مطالعه گام مهمی  حالی در). 26( دختران مرتبط است

 و اسـت  اضـطراب  هـاي دلبسـتگی در  ارزیابی نقـش سـبک   در
هـاي  د در توجیـه تفـاوت بـین یافتـه    نـ توانعوامل متعددي می

رابطه  ،در این پژوهش. دنهاي مختلف نقش داشته باشپژوهش
دلیل این اخـتالف  . هاي دلبستگی با اضطراب ضعیف بودسبک

شـاید تفـاوت فرهنگـی جوامــع و یـا تفـاوت در جامعـه مــورد       
جنسیتی و تسـلط   دلیل تأثیر نقشه همچنین ب .پژوهش باشد

زا در جامعه، تفـاوت در  رابطـه   بیشتر مردان بر شرایط استرس

 .هاي دلبسـتگی و اضـطراب در دو جـنس مشـهود اسـت     سبک
اضطراب و  البته چون این مطالعه اولین بررسی و تحقیق درباره

گیـري و تعمـیم آن    سبک دلبستگی در ایران  بوده، لذا نتیجـه 
هـا و تحقیقـات   مستلزم بررسـی  باید با احتیاط صورت گرفته و

، اخطـار  ترین کاربرد عملی این پـژوهش مهم .باشدبیشتري می
به والدین و مراقبان کودك در ایجاد سبک دلبستگی ایمـن در  

حالـت   -کودکانشان براي پیشـگیري اولیـه از اضـطراب صـفت    
  . کودك است

بستگی نـاایمن بعـد از شـکل    تغییر دل از سوي دیگر از آنجا که
کفـایتی  ، به درمان اخـتالالت اضـطرابی ناشـی از بـی    نگیري آ

ــع  ،)27(دلبســتگی اولیــه کمــک کنــد   کــاربرد بعــدي در واق
پیشگیري ثانویه و غربالگري افراد داراي سـبک هـاي نـاایمن و    

، گـامی در  ها از طریـق مشـاوران  هاي دلبستگی آناصالح سبک
 گونه که میشل و دایوماس همان .راه بهبود اضطراب آنان است

هـاي  بـا ارزیـابی سـبک    ،انددر کاربرد تحقیق خود اشاره داشته
و  توان افراد در معرض خطر را شناساییمی دلبستگی بزرگسال
ـ    راهکارهاي مداخله کـار  ه اي و درمـانی الزم را در مـورد آنهـا ب

  ).   19(ببریم 
مطالعـات   تـر، انجـام  دقیـق  بررسـی  براي مقاله این نویسندگان

را حالـت   –دلبستگی و اضطراب صفت  هايرابطه سبک طولی
هاي اي رابطه سبکبررسی مقایسه همچنین. کنندمی پیشنهاد

حالـت دربیمـاران بـا اخـتالالت      –دلبستگی و اضطراب صفت 
 خواهـد  حاضر پژوهش هايیافته مکمل اضطرابی و افراد عادي

  . بود
  

  تشکر و قدردانی 
شرکت کردند، در پایان از کلیه دانشجویانی که در این پژوهش 

  .کمال تشکر و سپاس را داریم
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