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Abstract
Starting a relationship with the opposite sex is
a developmental stage which can at times be
problematic. So it can affect certain areas of an
individual’s life which can in turn have
negative outcomes both for the individual and
the society. There are certain reasons as to why
all these problems take place and identifying
them can play a major role in coming up with
primitive and secondary prevention programs.
This research aims to investigate the
effectiveness of attachment style on intimate
relationships in single students.
400 male and female students at Tehran
University and Tehran University of Medical
Science were selected by using cluster random
sampling.
Data was collected using
attachment style scale of Hazan and Shaver
and surveys designed by the researcher
targeting romantic relationships problems. The
reliability and validity of scales were measured
using psychometric criteria. Results revealed
that between attachment style and relationship
problems was significant relation. The
participants with secure attachment style
tended to have fewer problems in romantic
relationships.
Keywords: Attachment style, Romantic
relationships, Relationship problems

چکیده
در این پژوهش تأثیر سبک دلبستگی بر کیفیت رابطه با غیر هم
 نمونه مورد.جنس( پیش از ازدواج) مورد بررسی قرار گرفته است
 نفر از دانشجویان دختر و پسر مجرد دانشگاه تهران433 بررسی
و علوم پزشکی تهران بودند که این افراد به روش نمونه گیری
 برای سنجش متغیر سبک.خوشه ای تصادفی انتخاب شدند
دلبستگی از پرسش نامه هزن وشیور استفاده شد و برای بررسی
کیفیت ارتباط با غیر هم جنس پرسشنامه ای بر اساس تئوری
 با.توسط محقق ساخته شد

طرحواره های ناکارآمد جفری یان
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 چارک دوم و سوم گروه،در توزیع فراوانی گروه مشکالت کم
مشکالت متوسط و چارک آخر مشکالت ارتباطی زیاد در نظر
 نتایج نشان داد بین این سه گروه از نظر سبک.گرفته شد
. اجتنابی و دوسوگرا تفاوت معنا دار وجود دارد،دلبستگی ایمن
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مقدمه

آسیب های فردی و اجتماعی گردد .در ایران این گونه

انسانها موجوداتی اجتماعی هستند که نیاز اساسی آنها

پژوهشها غالبا در مورد افراد متاهل انجام شده ،در حالی

عشق و تعلق به دیگران است (بایومیستر 1و لیری،2

که اگر بتوانیم قبل از متعهد شدن افراد به رابطه دراز

 .)1995آنها برای برآورده کردن این نیاز به برقراری

مدت ازدواج ،احتمال وقوع روابط مشکل زا را پیش بینی

رابطه صمیمانه با دیگران روی میآورند .در مرحلهای از

کنیم ،میتوانیم از ازدواجهای منجر به شکست و

رشد که تقریبا هم زمان با پایان دوره نوجوانی است

آسیبهای ناشی از آن پیشگیری نماییم.

ارتباط با غیر هم جنس کیفیتی متفاوت مییابد و

انسانها در مسیر رشد رفتار صمیمانه را از ارتباط با

دختران و پسران با انگیزههای متفاوت ،با هم رابطه

والدین و همساالن میآموزند (پراجر ،)1995 ،3که

برقرار میکنند .برخی با هدف انتخاب فردی مناسب

حاصل این یادگیری ایجاد طرح ذهنی ناخودآگاه از

برای ازدواج ،عدهای به قصد کنجکاوی و شناخت جنس

انتظاراتی است که فرد از خود و دیگران دارد و آن را به

مخالف و گروهی دیگر با هدف دوستیهای موقت که

روابط عاشقانه منتقل میکند (بالبی.)1969/1982 ،

میتواند صرفا یک رابطه عاطفی باشد یا جهت برآورده

تحقیقات نشان داده که سبک دلبستگی یکی از

کردن نیازهای جنسی .با توجه به نبودن آموزش صحیح

پیشبینی کنندههای مهم اینگونه روابط است

در این زمینه ،در این مسیر گاه مشکالت مختلفی در

(میکولینسر 4و شیور .)2337،5هدف این پژوهش بررسی

روابط به وجود میآید که ممکن است زندگی آینده فرد

تأثیر سبک دلبستگی در مشکالت ارتباطی با غیر هم

را تحت تأثیر قرار دهد ،مانند زمانی که فرد انتخابی

جنس ،پیش از ازدواج است .متغیر وابسته کیفیت ارتباط

اشتباه و نامناسب مینماید و مدتی در این جهت انرژی،

و متغیر مستقل سبک دلبستگی است .فرضیه پژوهش

عاطفه و وقت خود را صرف میکند .عالوه بر آن

عبارت است از:

تجربیات افراد در این زمینه ممکن است ذهنیتی منفی

نوع سبک دلبستگی در کیفیت روابط فرد با غیر هم

نسبت به جنس مخالف در ذهن ایجاد کند که در ازدواج

جنس مؤثر است.

و رابطه فرد با همسرش تأثیر منفی داشته باشد .عالوه

در دلبستگیهای ناایمن (اجتنابی و اضطرابی) مشکالت

بر آن روابط آسیب زا در قشر دانشجو منجر به افت

بیشتری در روابط به وجود میآید .به نظر بالبی ()1969

تحصیلی و بروز مشکالت مختلف در مسیر زندگی آنها

رفتارهای دلبستگی کودکان مانند گریه کردن ،چسبیدن

میشود که در نهایت موجب به هدر رفتن بخشی از این

و جستجوی تماس ،توسط نظام رفتار دلبستگی که یک

سرمایههای ملی میگردد .در حالی که پیش بینی

نظام انگیزشی درونی است ،تنظیم میشود .هدف نهایی

عواملی که باعث بروز مشکالت ارتباطی با غیر هم

این نظام افزایش احتمال زنده ماندن نوزاد از طریق

جنس میشود ،میتواند در طراحی برنامههای پیشگیری

تضمین نزدیک بودن او به یک مراقب (نماد دلبستگی)

سطح اول به کار گرفته شود و مانع بروز قسمتی از این

به ویژه در شرایط تهدید است .عملکرد دیگر دلبستگی

1 . Baumeister
2 . Leary

3. Prager
4. Mikulincer
5. Shaver
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ایجاد یک پایگاه امن یعنی احساس دائمی از ایمنی

به نظر هزن و شیور ( )1987سبک دلبستگی در روابط

هیجانی است که باعث تسهیل جستجوگری در محیط

عاطفی در مراحل مختلف روابط عاطفی از آشنایی اولیه

میشود .از دیدگاه هزن 1و شیور )1987( 2همین

تا پایان رابطه نقش زیادی دارد و میتواند این روابط را

پویاییهای دلبستگی تعیین کننده کیفیت روابط

تسهیل ،تحکیم یا کند نماید .آنها معتقدند هر یک از

صمیمانه دوره بزرگسالی است ،با این تفاوت که

شکلهای دلبستگی ،نوع و مدت ثبات روابط صمیمانه

دلبستگی دوران بزرگسالی ،برخالف روابط والد -کودک

بزرگساالن را متمایز میکند .باورهای مثبت افراد ایمن

معموال دوسویه و متقابل است و هر یک از زوجین نقش

در مورد دریافت حمایت و قابل اعتماد بودن دیگران

نماد دلبستگی را برای دیگری ایفا میکند (هزن و

منجر به ایجاد دیدگاه خوش بینانه در آنها نسبت به آینده

زیفمن1994 ،3؛ ترینک 4و بارثولومیو.)1997 ،

رابطه شده و باعث میشود با طرف مقابل به عنوان نماد

در زمینه تشابه سبکهای دلبستگی عاشقانه بزرگساالن

دلبستگی رفتار کنند که رضایت متقابل و روابط صمیمانه

با الگوی دلبستگی مادر -نوزاد ،پژوهشها نشان داده

دراز مدت و متعهدانه را به دنبال میآورد .در صورتی که

است نوزادان و بزرگساالنی که سبک دلبستگی ایمن

در افراد ناایمن درخواست افراطی امنیت و حمایت،

دارند میتوانند به دیگران اعتماد کنند ،آنها از نظر

تالش در جهت مراقبت از خود برای حفظ استقالل،

هیجانی و عاطفی کامال باز هستند و به روابط صمیمی

اجتناب از صمیمیت ،نشخوار ذهنی نسبت به از دست

دراز مدت پایبندند .در حالی که افرادی که سبک

دادن رابطه ،جدایی عاطفی و اتکا افراطی به خود ،باعث

دلبستگی اضطرابی دارند ،مطمئن نیستند که مورد عشق

بروز تحریف شناختی و انتظارات غیر منطقی آنها از

و عالقه دیگران هستند یا ارزش عشق ورزیدن دارند و

رابطه شده و بر ایجاد روابط صمیمانه متقابلی که با

مورد حمایت دیگران قرار میگیرند .این وضعیت موجب

حمایت و تعهد همراه باشد ،تأثیر منفی می گذارد
5

ایجاد تردید و هراس شده و منجر به گوش به زنگی و

(مایکولینسر  ،شیور.)2337 ،

بد گمانی ،درخواست اطمینان بخشی مجدد و اعتراضات

پژوهشهای مختلفی در مورد تأثیر سبک دلبستگی بر
فینی6

و

خشم آور میگردد .افرادی با سبک دلبستگی اجتنابی،

روابط صمیمانه انجام شده است .به عنوان مثال

آموختهاند برای این که احساس امنیت نسبی کنند ،باید

نولر )1993( 7در تحقیق خود دریافتند اشخاصی که

شدیدا به خودشان متکی باشند و حتی هنگامی که یاری

سبک دلبستگی ایمن دارند بر ایجاد تعادل بین داشتن

گرفتن از دیگران برای بقا و پیشرفت آنها ضروری است،

رابطه نزدیک و صمیمانه و حفظ استقالل تاکید میکنند.

آشکارا و مستقیم درخواست حمایت نکنند (هزن و شیور،

در صورتی که افرادی با سبک دلبستگی اجتنابی به

.)1987

محدود کردن نزدیکی و صمیمیت نیازمندند .در افراد
دوسوگرا صمیمیت و نزدیکی بسیار مهم است ،اما

1 . Hazan
2 . Shaver
3 . Zeifman
4 . Trinke

5 . Mikulincer
6. Feeney
7. Noller
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1

آنها نقش زیادی دارند (یان  ،3کلوسکو 4و ویشار،5

( )1991نیز در تحقیق خود در زمینه ساختار عشق

 .)1999یان

هجده طرحواره ناسازگار را معرفی میکند

رمانتیک به این نتیجه رسیدند که افراد اجتنابی احساس

که بر اساس پنج نیاز هیجانی ارضا نشده در  5حوزه

صمیمیت همسر خود را کم برآورد میکنند که به نظر

تقسیم میشوند .این حوزهها و طرحوارههای مربوط به

میرسد نوعی مکانیسم دفاعی باشد تا راحتتر بتوانند

هر یک عبارتند از:

استقالل و فاصله خود را حفظ نمایند .یک پژوهش

حوزه بریدگی و طرد :طرحوارههای رهاشدگی /بیثباتی،

طولی انجام شده در مورد نقش سبک دلبستگی در

بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص /شرم،

روابط رمانتیک نشان داد که کیفیت ارتباط در افراد ایمن

انزوای اجتماعی /بیگانگی.

نسبت به ناایمن بهتر بود و زوجهای ایمن رابطه خود را

حوزه خودگردانی و عملکرد مختل :طرحوارههای

خوشایندتر ارزیابی میکردند .عالوه بر این افراد ایمن با

وابستگی /بی کفایتی ،آسیب پذیری نسبت به ضرر یا

تعارضات و شرایط استرسزا ،مقابله مؤثر تری داشتند و

بیماری ،خود تحول نیافته /گرفتار ،شکست.

غالبا روابطشان با پایداری و رضایت بیشتری همراه بود

حوزه محدودیتهای مختل :طرحوارههای استحقاق/

(سیمسون.)،1993 ، 2

بزر منشی ،خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی.

مستقل بودن اهمیت چندانی ندارد .مایکولینسر و ارو

حوزه دیگر جهتمندی :طرحوارههای اطاعت ،ایثار،
کیتیت ارتباط زا ع س مخالف

پذیرش جویی /جلب توجه.

ارتباط با جنس مخالف در ابعاد مختلف قابل بررسی

حوزه گوش بزنگی بیش از حد و بازداری :طرحوارههای

است که در این پژوهش جنبه مشکالت آن در نظر

منفی گرایی /بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای

گرفته شده و برای این منظور از تئوری طرحوارههای

سرسختانه /عیب جویی افراطی ،تنبیه.

ناسازگار جفری یان

استفاده شده است که بر اساس آن

از نظر یان

( )1994طرحوارهها روابط صمیمانه افراد را

طرحوارههای شناختی تشکیل شده در دوران رشد تأثیر

تحت تأثیر قرار میدهند و با توجه به نوع طرحواره

بسزایی در روابط صمیمانه افراد در دوران بزرگسالی دارد.

غالب ،مشکالت ارتباطی متفاوتی بوجود میآید.

طرحوارهها الگوهای هیجانی و شناختی

مشکالت عمده ارتباطی که در این پژوهش مورد توجه

خود آسیبرسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در

قرار گرفتهاند عبارتند از :ارتباط عاطفی مکرر همزمان و

ذهن شکل گرفته و در طول عمر تکرار میشوند و

غیر هم زمان با افراد مختلف ،اصرار به ادامه رابطه

زندگی بزرگسالی را به شرایط ناگوار دوران کودکی

علیرغم غیر منطقی بودن آن ،سازش افراطی ،وابستگی،

میکشانند .طرحوارههای ناسازگار حاصل ارضا نشدن

نیاز افراطی به تایید ،بازداری هیجانی ،سخت گیری

نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی هستند که خلق

بیش از حد ،بی اعتمادی ،عدم کنترل بر رابطه ،اطاعت

و خوی هیجانی و تجارب اولیه زندگی در شکلگیری

افراطی ،نیاز شدید به جلب توجه ،رابطه ناپایدار،

1. Erev
2 . Simpson

3 . Young
4 . Klosko
5 . Weishoar

به نظر یان
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کنترلگری ،بیاعتمادی ،مورد سو استفاده قرار گرفتن،

بننرای سنناخت ایننن آزمننون ابتنندا انننواع مشننکالت

مراقبت افراطی ،ناتوانی در کنترل تکانهها ،مقاومت

ارتباطی از تئنوری یانن

اسنتخراج و بنه شنکل سنوال

نکردن در برابر درخواستهای غیر منطقی.

درآمنند .سننپس سننواالت مننورد ارزیننابی  13تننن از

روش

اسنناتید روان شناسننی قننرار گرفننت و پننس از اعمننال

جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاههای تهنران و

تصننحیحات پیشنننهادی ،پرسشنننامه در مننورد  33نفننر

علوم پزشکی تهران بودند .بنر اسناس فرمنول کنوکران

بننه شننکل مقنندماتی اجننرا و ایننرادات نهننایی آن رفننع

حجم نمونه  385نفر تعیین شد که بنا توجنه بنه امکنان

گردیند .بننرای ارزیننابی پایننایی بننا روش آزمننون – بنناز

وجود نقص در پرسش نامههای دریافتی ،پنژوهش روی

آزمننون پرسشنننامه بننا فاصننله حنندود  2منناه توسننط 33

 433نفننر انجننام شنند و روش نمونننهگیننری خوشننهای

نفننر از کسننانی کننه قننبال در پننژوهش شننرکت کننرده

تصادفی بود .ابتدا از بنین  41دانشنکده دو دانشنگاه23 ،

بودنند مجنددا تکمینل شنند .همبسنتگی نمنره افننراد در

دانشکده به طور تصادفی انتخاب شد و سپس از مجموع

باز آزمنون  %72بنه دسنت آمند .اینن پرسشننامه دارای

رشتههای هر دانشنکده ینک رشنته بنه طنور تصنادفی

 42سننوال اسننت .ابتنندا وجننود ارتبنناط و سننپس نننوع و

انتخاب و  23دانشجو از هر دانشکده بنه طنور تصنادفی

سننطح ارتبنناط بننا غیننر هننم جنننس (در پنننج گزینننه

مورد آزمون قرار گرفتند.

گفتگوی عمومی ،رابطنه عناطفی همنراه بنا دلبسنتگی،

ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از:

رابطه جنسنی بنه شنکلهنای بوسنیدن ،هنم آغوشنی،

مقیاااب لبیااوگا زسرگیاااال:(AAI)9

رابطه جنسی کامل) مورد سنوال قنرار منیگینرد .آنگناه

این پرسش نامه دارای  15سوال است که به هر ینک از

علننت عنندم ارتبنناط در کسننانی کننه وجننود ارتبنناط را

سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا پنج سوال

منفننی گننزارش کننردهاننند ،سننپس ویژگننی مننؤثر در

اختصاص می یابد .نمره گذاری در مقیاس لیکرت از هر

جذابیت جننس مخنالف منورد سنوال قنرار گرفتنه و در

گز (نمره صفر) تا تقریبا همیشه (نمره  )4انجام می شود.

نهایننت انننواع مشننکالت ارتبنناطی کننه حاصننل 18

هزن و شیور پایایی بازآزمایی کل اینن پرسنش نامنه را

طرحننواره شننناختی اسننت ،در مقینناس لیکننرت پنننج

 3/78به دست آوردند .کولینز و رید هم پایایی باالیی بنا

گزینننهای از هننیچ تننا خیلننی زینناد مننورد سننوال قننرار

آلفای کرونبا  3/79در مورد این ابزار محاسنبه کردنند.

گرفتننه اسننت .در پایننان نیننز یننک سننوال بنناز بننرای

ایننن پرسننش نامننه در ایننران توسننط رحیمیننان بننوگر و

بررسی مشکالتی کنه احتمناال در نظنر گرفتنه نشنده و

همکاران در سنال  1383هنجنار ینابی شنده و آلفنای

سننوالی دیگننر در مننورد نظننر آزمننودنی در بنناره مننوارد

کرونبا آن  ./75محاسبه شده است.

آسیبزا در رابطه با جنس مخالف مطرح میگردد.

پرسشنننامه بررسننی کیفیننت ارتبنناط بننا جنننس مخننالف:
ایننن پرسننش نامننه بننر اسنناس نظریننه طرحننوارههننای
شننناختی جفننری یان ن

توسننط محقننق سنناخته شنند.

تافوهها
تعداد کل آزمودنیهنا  391نفنر کنه شنامل  233دختنر
( )51/9%و  188پسر ( )48/1%بودند و فراوانی آنهنا بنه

1 . Adult Attachment Inventory
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تفکیک گروه سنی در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول .1
توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن
گروه س ا

تعدا

رصد

18 -21

223

56/3%

22-25

137

35/1%

26-33

33

7/6%

سن نا مشخص

4

1%

جمع

391

133

بننر اسنناس نتننایج حاصننل ،از بننین  365پرسشنننامه

چننارک اول در توزیننع فراوانننی گننروه مشننکالت کننم،

کامل 246 ،نفنر ( )67/4%بنا غینر هنم جننس ارتبناط

چارکهننای دوم و سننوم گننروه مشننکالت متوسننط و

داشته و  119نفنر ( )32/6%ارتبناط نداشنتهانند .بنرای

چننارک آخننر گننروه مشننکالت زینناد در نظننر گرفتننه

تحلیل یافتهها افراد بنر اسناس مینزان مشنکالتی کنه

شدند .تعداد هنر گنروه بنر حسنب جنسنیت در جندول

در پرسشنننامه کیفیننت ارتبنناطی گننزارش کننرده بودننند

 2نمایش داده شده است.

بننه سننه گننروه تقسننیم شنندند ،بننه ایننن ترتیننب کننه
جدول .2
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس مشکل ارتباطی و جنسیت
متک ارتباطا کم

متک ارتباطا مو سط

متک ارتباطا زتا

عمع

پسر

34

141

15

193

دختر

39

117

21

177

جمع

73

258

36

367

درصد

23%

73%

13%

133

بر اساس نتنایج منندرج در جندول  2مقایسنه فراواننی

منی گیرنند .بنه منظنور تعینین معنناداری تفناوت بنین

افننرادی کننه در سننه گننروه مشننکالت کننم تننا زینناد

میننانگین ایننن سننه گننروه از نظرسننبک دلبسننتگی

هسننتند ،نشننان مننیدهنند کننه  33%افننراد در گننروه

(خننرده مقینناسهننای اجتنننابی ،ایمننن ،دوسننوگرا)

مشننکالت ارتبنناطی کننم 73% ،دچننار مشننکالت

آزمون تحلیل واریانس ینک راهنه 1انجنام شند .نتنایج

متوسنننط و  13%در گنننروه مشنننکالت شننندید قنننرار

1. ANOVA

تأثير سبک دلبستگي بر کيفيت ارتباط 60 ...
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ایننن آزمننون در جنندولهننای  3و  4نشننان داده شننده

است.

جدول .3
خالصه تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین سبک های دلیستگی
موغیر وازیوه

وارتاخس

سبک دلبستگی اجتنابی

واریانس بین گروهی

93/156

واریانس درون گروهی

2861/811

238

جمع

2951/967

243

واریانس بین گروهی

45/853

2

22/925

واریانس درون گروهی

2333/967

243

8/358

جمع

2376/817

245

واریانس بین گروهی

141/315

2

73/658

واریانس درون گروهی

3179/258

243

13/383

جمع

3323/573

245

سبک دلبستگی ایمن

سبک دلبستگی دوسوگرا

عمع

رعه

میاخگیآ

مرزعات

آزا ی

مرزعات

2

45/378
12/324

خیبت F

سطح
مع ا اری
3/325

3/749

3/366

2/743

3/335

5/431

با توجه به یافتنههنای منندرج در جندول  ،3مشناهده

و دوسننوگرا) در بننروز مشننکالت ارتبنناطی بننا جنننس

مننیکنننیم کننه تفنناوت ب نین میننانگین سننه گننروه در

مخالف مؤثر بنوده اسنت .نتنایج تسنت تعقیبنی شنفه

متغیرهننای سننبک دلبسننتگی اجتنننابی (،( p 3/325

برای خرده مقیناسهنای سنبک دلبسنتگی در جندول

ایمننن ( )p 3/35و دوسننوگرا ( ) p 3/335معنننادار

 4آورده شده است:

است یعننی وجنود سنبک دلبسنتگی نناایمن (اجتننابی
جدول .4
مقایسه میانگین های سه گروه از نظر سبک دلبستگی
گروههای متک ارتباطا

سبک دلبستگی اجتنابی

سبک دلبستگی ایمن

سبک دلبستگی دوسوگرا

1
2
3
1
2
3
1
2
3

2
3
1
2
3
1
2
3
1

تتاوت میاخگیآ ها

اخحراف

سطح

3/83995
3/91862
1/72857
3/36498
3/82333
1/18798
3/83955
1/64599
2/48554

اسواخدار
3/46669
3/62368
3/71661
3/37565
3/53415
3/57739
3/47542
3/63833
3/73335

مع ا اری
3/223
3/339
3/345
3/624
3/265
3/352
3/212
3/337
3/333

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود تفاوت

که در واقع نوعی مکانیسم دفاعی و الزمهاش سرکوب

میانگینها بین میانگین گروههای مشکالت کم و زیاد

کردن سیستم دلبستگی است .این گونه افراد در

در سبک دلبستگی اجتنابی با سطح معناداری

زمینههای هیجانی ،شناختی و فیزیکی با خود و

( ،)p 3/34در دوسوگرا با سطح معناداری ()p 3/33

دیگران مرزهای انعطاف ناپذیری دارند که مانع رفتن

و در سبک دلبستگی ایمن با سطح معناداری

آنها به سوی دیگران میشود .به نظر فینی و نولر

( )p 3/35معنادار است .در سبک دلبستگی دوسوگرا

( )1996هدف اصلی افراد اجتنابی حفظ فاصله و

بین میانگینهای گروههای متوسط و زیاد نیز با سطح

جلوگیری از زیاد نزدیک شدن به دیگران است که این

معناداری ( )p 3/33تفاوت معنادار مشاهده میشود.

تمایل آنها به محدود کردن صمیمیت ممکن است به
خاطر ترس شدید از طرد شدن باشد .افراد اجتنابی در

زحث

مقایسه با افراد ایمن و اضطرابی به طور قابل

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک دلبستگی در

مالحظهای به روابط عاشقانه عالقه کمتری دارند ،به

بروز مشکالت ارتباط با غیر هم جنس بود .در ایران

خصوص در روابطی که مستلزم تعهد طوالنی مدت به

آمار دقیقی از میزان ارتباط جوانان مجرد با جنس

یک فرد باشد (شیور و برنان ،)1992،1از سوی دیگر

مخالف گزارش نشده است .بر اساس نتایج حاصل از

نگرش آنها به سبک عشق ورزی و روابط جنسی ابعاد

این پژوهش  67%افراد نمونه با جنس مخالف ارتباط

عاطفی و صمیمیتی کمتری داشته و غالبا فقط به فکر

داشتهاند ،با توجه به این که آزمودنیهای پژوهش دختر

برآورده کردن نیازهای کوتاه مدت خود هستند (برنان و

و پسر بودهاند ،همسو با نتیجه تحقیق مهریار و خلج

شاور1995 ،؛ فینی ،نولر و پتی1993 ،؛ فرالی و

آبادی ( )1389است که گزارش کردهاند  52درصد

همکاران .)1998 ،روابط نزدیک افراد اجتنابی معموال با

دختران دانشجو با جنس مخالف ارتباط داشتهاند .نتیجه

صمیمیت کمی همراه است و در بسیاری از موارد رابطه

پژوهش در زمینه نقش سبک دلبستگی در مشکالت

را به هم میزنند (کیرک پاتریک و دیویس1994 ،؛

ارتباط با غیر هم جنس تایید کننده فرضیه پژوهش

هازان و شیور .)1987 ،بنا براین بدیهی است که

بوده و نشان میدهد که بین میانگینها در سبک

مشکالت ارتباطی بیشتری بین آنها و جنس مخالف به

دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و ایمن در دو

وجود بیاید.

گروه با مشکالت کم و زیاد تفاوت معنادار وجود دارد،

شیوه رفتار افراد دوسوگرا با افراد اجتنابی در روابط

یعنی در کسانی که مشکالت ارتباطی بیشتری دارند

عاطفی متفاوت است .از نظر هازان و شیور ()1993

سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) بیشتر

افراد اضطرابی ترس زیادی نسبت به ترک شدن دارند

مشاهده میشود.

و به شدت به روابط نیازمند و به آن وابسته میشوند ،به

کسانی که دلبستگی اجتنابی دارند یاد گرفتهاند که

همین دلیل بسیار حساس بوده و به دنبال اطمینان

برای نزدیک شدن به نماد دلبستگی تالشی نکنند .آنها

جویی از محبت دیگران و در دسترس بودن آنها و

بیشتر به خود متکی بوده و از دیگران فاصله میگیرند
1 . Bernan
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تأثير سبک دلبستگي بر کيفيت ارتباط 63 ...

اطمینانیابی از ارزش شخصی خود هستند .آنها ممکن

می شود .فینی ،نولر و کالن )1994( 4به این نتیجه

است پتانسیل سلطهگری داشته ،پرتوقع باشند و هیچ

رسیدند که زوجهای ایمن برای پذیرش اطالعات جدید

گاه احساس نکنند که نیازهایشان به طور کامل برآورده

بازترند و با ابهامات بهتر مواجه میشوند و ارتباط

شده است ،به همین دلیل از روابطشان به اندازه کافی

متقابل آنها بازتر و مستقیمتر است .آنها افرادی قابل

احساس رضایت نمیکنند و احتمال بیشتری میرود که

اعتمادند که میتوانند نسبت به دیگران حمایت

با توقعات و رفتارهای خود باعث بروز مشکالتی در

همدالنه داشته و کمتر طرد کنندهاند .اینگونه افراد در

روابط صمیمانه شوند.

مواقع مورد نیاز با شریک خود تماس برقرار میکنند،

افرادی که دلبستگی ایمن یعنی سطح پایینی از

برای همسر خود در دسترسند و میتوانند حمایت مورد

اضطراب و اجتناب را دارند ،تمایل به برقراری روابطی

نیاز را فراهم کرده و در مواجهه با مشکالت ارتباطی به

طوالنی مدت ،با ثبات و رضایتمند دارند که با سرمایه

طور انعطافپذیری پاسخ گویند .آنها خود و همسرشان

گذاری زیاد ،اعتماد و دوستی مشخص میگردد (کالینز

را به گونهای مثبت میبینند و احساس میکنند ارزش

و رید1993 ،1؛ هازان و شیور1987 ،؛ سیمپسون،2

دوست داشته شدن دارند .هازان ،زیفمن و میدلتون

5

 .)1993این افراد بهتر میتوانند هیجانات منفی خود را

( )1994نیز گزارش کردند که افراد ایمن سبک عشق

آشکار کرده ،خشم خود را کنترل کنند و هیجاناتی مثل

ورزی را به نمایش میگذارند که تا حدی عاری از

غم و تمایالت شدید خود را بیان کنند .به طور کلی

خودخواهی و نقش بازی کردن است .در حوزه

دلبستگی ایمن با خودافشایی باال مرتبط میباشد

فعالیتهای جنسی ،معموال با یک شریک جنسی و به

زوجهای ایمن

مدت طوالنی ارتباط برقرار میکنند که ویژگی خاص

دستیابی بیشتری به هیجاناتشان دارند و میتوانند در

آن ،آغاز متقابل و هم زمان فعالیت جنسی و لذت بردن

جریان تعامالتشات انعکاس دهندههای خوبی برای

از تماسهای جسمانی است.

احساسات باشند .از نظر پردازش اطالعات در شرایط

هازان و شیور ( )1987در پژوهشی دریافتند کسانی که

استرس ،انعطافپذیری کافی دارند و میتوانند قدرت

سبک دلبستگی اضطرابی دارند ،مطمئن نیستند که

شناخت و تفکر خود را فعال نگه دارند (مایکولینسر،

مورد عشق و عالقه دیگران هستند ،ارزش عشق

 .)1997به این ترتیب مشکالت کمتری را در روابط

ورزیدن داشته و مورد حمایت دیگران قرار میگیرند.

صمیمانه تجربه خواهند کرد.

آنها غالبا به شریک عشقیشان مشغولیت ذهنی پیدا

(مایکولینسر و ناکشن.)1991 ،3

و بد

پژوهشهای زیادی در مورد تأثیر سبک دلبستگی بر

کرده و نسبت به او هوشیار ،آماده و گوش به زن

روابط عاطفی انجام شده که با نتایج این پژوهش

گمان میباشند (هازان و شیور .)1987 ،افراد اضطرابی

همراستا است که در اینجا به برخی از آنها اشاره

غالبا نگران از دست دادن همسر یا شریک جنسیشان
هستند و معموال رضایتمندی بسیار پایین و شکست ها
و آشفتگیهای زیادی را تجربه میکنند (کولینز و رید،

1 . Collins & Read
2 . Simpson
3 . Nachshon

4 . kallen
5 .Zeifman & Middleton
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1993؛ کارنلی ،پیتر موناکو و جاف1996 ،؛ کولینز،

باشد .جامعی نژاد ( )1388در تحقیق خود در مورد نقش

 .)1996از سوی دیگر احتمال این که این افراد نسبت

سبک دلبستگی بر رضایت زناشویی به این نتیجه رسید

به افراد ایمن عشق شهوانی یا جنسی را تجربه کنند

که بین دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت

(هاتفیلد ،برینتون ،کورنلیس )1989 ،یا سبک عشق

معنادار و بین دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با رضایت

ورزی وسواسی و وابسته را به نمایش بگذارند بیشتر

زناشویی رابطه منفی معنادار وجود دارد .عالوه بر آن

است (کولینز و رید1993 ،؛ شیور و هازان1986 ،؛ فینی

رجایی و همکاران ( )1386نیز گزارش کردهاند که

و نولر .)1993 ،به طور کلی در روابط افراد اجتنابی

سبک دلبستگی کیفیت روابط زناشویی را تحت تأثیر

صمیمیت و نزدیکی کمتری به چشم میخورد (فرالی،

قرار میدهد و افراد ایمن از رضایتمندی بیشتری نسبت

دیویس و شیور )1998 ،و احتمال عاشق شدن آنها

به افراد ناایمن برخوردارند .بشارت و همکاران ()1382

نسبت به افراد ایمن و اضطرابی بسیار کمتر است

در تحقیق خود در دانشجویان به این نتیجه رسیدند که

(هاتفیلد و دیگران )1988 ،و نسبت به فعالیت جنسی

آزمودنیهای با سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با

به ویژه ابعاد عاطفی آن عالقه کمتری نشان میدهند

افرادی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا

(هازان و دیگران .)1994 ،افراد اجتنابی علی رغم پایین

هستند به صورت معنیداری از مشکالت بین فردی

بودن لذت و رضایت جنسی ،بیشتر خواستار فعالیت

کمتری رنج میبرند .عیدی ( )1383نیز در پایاننامه

جنسی ناگهانی و یک شبه هستند (برنان و شیور،

خود در مورد بررسی رابطه سبک دلبستگی و رضایت

1995؛ فینی و همکاران1993 ،؛ فرالی و همکاران،

زناشویی به این نتیجه رسید که بین سبکهای مختلف

 .)1998اسکچنر و شیور ( )2332در پژوهشی دریافتند

دلبستگی از لحاظ میزان رضایت زناشویی تفاوت وجود

که افراد اجتنابی دوست دارند در روابط جنسی بیشتر

دارد و افراد ایمن چه زن و چه مرد رضایت زناشویی

غیر انحصاری و به صورت بیقید عمل کنند .قاب زدن

باالتری نسبت به سبکهای دیگر دارند .مظاهری

همسر و تالش برای مجذوب کردن فردی که تا قبل

( )1376گزارش کرده است که رابطه قوی و مهمی

از آن در رابطه با کسی دیگر بوده یا عمل کردن طوری

بین سبک دلبستگی و سازگاری زناشویی وجود دارد به

که فرد بتواند به راحتی توسط دیگران شکار شود

نحوی که نشان دهنده اهمیت دلبستگی به عنوان

(بخصوص در روابط کوتاه مدت) غالبا در افرادی دیده

مولفه مهم در شکل گیری روابط خانوادگی است.

میشود که سبک دلبستگی اجتنابی دارند .همه موارد

عالوه بر آن مؤمن زاده و همکاران ( )1384در تحقیقی

ذکر شده در پژوهشهای باال نشان دهنده ابعاد مختلف

که در مورد ارتباط الگوهای دلبستگی و سازگاری

مشکالت ارتباطی است که در رابطه افراد ناایمن با

زناشویی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین

جنس مخالف دیده میشود.

الگوهای دلبستگی و سازگاری زناشویی روابط معناداری

در ایران اکثر پژوهشها در مورد نقش سبک دلبستگی

وجود دارد.

در روابط زناشویی است و کمتر تحقیقی میتوان یافت
که درباره روابط دختران و پسران مجرد انجام شده

65 ... تأثير سبک دلبستگي بر کيفيت ارتباط

3131  زمستان،1  شماره،فصلنامه علمي تخصصي روان شناسي مثبت – سال اول

Hazan, C. & Shaver, P. (1987). Romantic

م ازع

love conseptualized as an attachment

.)9831( . ا. ع، و احمدی. م،  گلا خها،. ع. م،زتارت

process. Jounal of personality and

،بررسی رابطه سبک های دلبستگی و رابطه بین شخصی

social psychology, 52, 511-524.

.)4 ( 8 ،اندیشه و رفتار

Mikulincer, M. & Shaver, P. (2007).

 رابطه بین.)9833( . ف، و حافظا. ف، عامعا خها

Attachment in adulthood: structure,

 عاطفه منفی و سبک های دلبستگی، عاطفه مثبت،عشق

dynamics and change. The guilford

با رضایت زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری
. یافته های نو در روان شناسی.خوزستان

press.
Neuenschwander,

L.

A.

(2010).

Attachment and intimacy: Mediating
effects

of

self

Rajaeii, A. & Nayyeri, M. & Sedaghati,
S. (2007). Attachment Styles and
Marital Satisfaction. Journal of Iranian

Simpson, J. A. (1990). Influence of
styles

on

romantic

relationships. Journal of personality
and social psychology, 59, 997- 980.
Solomon, F. M. (2009). Attachment repair
in couple therapy: A prototype for
treatment of intimate relationship. Clin
Soc Work J. 37: 214- 223.

differentiation of self among clients in
substance disorder treatment facilities.
Addictive Behaviors. 31, 732 – 737
J.

&

 تحول و آسیب شناسی دلبستگی از.)9834(  ز،اخجاخا
. انتشارات فروزش. تهران.کودکی تا نوجوانی
. دلبستگی بزرگسال و زوج درمانی.)9831( . ک،کل الو
. انتشارات فروزش. تهران.ترجمه خانجانی و رونقی

Klosko,

بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف در
.)26( 6 ، خانواده پژوهی.دختران دانشجو در تهران

 طرحواره.)9836( . م، و وتتار. ژ،  کل سک،. ج،تاخگ
. انتشارات ارجمند. تهران. ترجمه حمیدپور و اندوز.درمانی
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss.
New York. Basic Books, (1).
Cassidy, J. (2001). Truth, lies and intimacy:
An attachment perspective. Attachment
and Human Development. 3 (2).

Lyvers, M. (2006).

Attachment, fear of intimacy and

Young,

. نشر دانژه.تهران

.)9831( . ف، و لج آزا ی فراهاخا. ه. ا،میرتار

Psychologists. 3.

Thorberg,F. A. &

. ترجمه بهرامی و همکاران.در زوج درمانی و خانواده درمانی

differentiation.

Dissertation of Purdue University.

attachment

 فرایند های دلبستگی.)9831( . و، و وتتآ. ب،عاخی ن

J.

(1993).

Reinventing your life.Penguin Book.

Dwyer, L. A. (2007). Communication of
patterns in intimate relationship: An
attachment

perspective.

Alberta

University Dissertation.
Feeney, J. A. & Nooler, P. (1990).
Attachment styale as a predictor of
adult romantic relationships. Journal of
personality and social psychology, 58,
282-292.

