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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between attachment styles and
positive/negative perfectionism, anger, and
emotional adjustment of students. The research
was a correlationl study. The population consisted
of all graduate students of University of Ardabil in
2013. From among them, 234 students were
sampled using random sampling. The research
tools consisted of Hazan and Shaver Adult
Attachment Scale (1987), Terry-short, et. al.
Positive and Negative Perfectionism Scale (1995),
Rezakhani Anger Control questionnaire (2010) and
Raynolds Emotional Adjustment questionnaire
(2001). The data were analyzed through Pearson’s
correlation coefficients and multiple linear
regression. The results of multiple linear regression
indicated that insecure attachment styles (avoidant,
ambivalent) could only predict negative
perfectionism and ambivalent attachment style
could predict anger (P<0.05). On the other hand,
secure attachment styles (avoidant and ambivalent)
could predict emotional adjustment (P<0.05).
Attachment patterns can determine many
behaviors, emotions and adults’ relations. They are
necessary for personality growth and are the base
for mental health. The results of this study
emphasize the importance of interaction in
childhood, its effect on the growth and mental
health in adulthood, and can be the background for
counseling.
Keywords: attachment, perfectionism, anger,
emotional adjustment, students.

حدیث حیدریراد

 دانشیدد علیوت تربیتیی و، گروه روانشناسیی،کارشناس ارشد
 دانشگاه محقق اردبیلی،روانشناسی

اوشا برهمند

 ایران، اردبیل،عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
 بررسی رابطۀ تأثیر سبکهای دلبستگیی بتر،هدف از این پژوهش
 ساتتا و ستتازگاری هی تتا ی در،کمتتا گرایتتی بتبتتم و ب ختتی
. طرح پژوهش توصیخی از وع همبسگیی استم.دا ا ویان اسم
جابعۀ آباری همۀ دا ات ویان بططتک کارا استی اراتد دا اتیا
192  از بیان آ ان. بود د2931ت39 بحطق اردبیلی در سا تحصیلی
خر به ایوۀ تصادفی سواهای چ د برحلهای بهع وان گرو مو ته
 ابتتعار جمتتکآوری اطالعتتام بطیتتاب دلبستتگیی.ا گختتاش اتتد د
 بطیاب کمتا گرایتی بتبتم و،)2391 ،بعرگساالن (هازن و ایور
 پرسات ابۀ ک گتر ساتا،)2331 ،ب خی (تریاتورم و هماتاران
) و پرسا ت ابۀ ستتازگاری هی تتا ی2993 ،(ضتتیالالدین رضتتاسا ی
 داد هتتا بتتا استتگخاد از ضتتریي همبستتگیی.) بتتود1002 ،(ری التتدز
 گتتایح حاص ت از.پیرستتون و رگرستتیون چ تتدبگحیر تحلی ت ا تد
رگرستتیون چ تتدبگحیر اتتان داد ستتبکهتتای دلبستتگیی تتاایمن
 دوسوگرا) فطط برای کما گرایی ب ختی و بترای ستبک،(اجگ ابی
دلبستتگیی دوستتوگرا فطتتط ستتبم بتته ساتتا و بتترای ستتبکهتتای
 اجگ ابی و دوسوگرا سبم بته ستازگاری هی تا ی،دلبسگیی ایمن
 تعیتینک تدۀ، الیوهای دلبستگیی.)P>0/01( توان پیشبی ی دارد
 بترای، عواطف و ب استبام بعرگستاالن استم،بسیاری از رفگارها
.تاوین اخصیم ضروری و پایتهای بترای ستالبم روا تی استم
ب ابراین گایح این پتژوهش بتا تأکیتد بتر اهمیتم تعابت در دوران
،کتتودکی و تتتأثیر آن بتتر راتتد و ستتالبم روا تتی در بعرگستتالی
.پیشزبی ههایی برای ا ام بااورۀ روانا اسی سواهد بود
 ستازگاری، ساتا، کما گرایی، سبک دلبسگیی:واژههای کلیدی
. دا ا ویان،هی ا ی

hadeesheidarirad@gmail.com : نویسند مسؤول.*
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مقدمه
دلبستگی یک الگوی رفتاری خاص است که در بیشتر جوامع
بععرای ر ععص سععیت سععالح اتییععت یععاای دارد و مععا ی
دلبستگی ایین به وجود میآیص که کیفیتعی متاابعو و خو عای ص
بین افراد کو بگیرد و رضعایتب ع و مایعۀ خو عی با عص
(برک ،2ارجیۀ سیصمحیصی .)1386 ،افراد بعا دلبسعتگی اییعن،
س ع ب بععا اری ا ادتیععاد و رضععایت و س ع ب پععاییناععری ا
اعارضات دار ص ،در الی که افراد با دلبستگی دوسوگرا با دصم
اعادل در ا ساسات و اعارضعات بیشعتر و افعراد بعا دلبسعتگی
اجت ععابی بععا رضععایت و صععییییت کیتععر و اعارضععات بیشععتر
مش ص می و ص (کالی ز ،کوپر ،آلبی و ،آ رد.)2002 ،3
کیالگرایی در اصو بهد وان ایایعو پایعصار فعرد بعه وضع
4
معیارتای کامو و دست یافت ی و االش برای احاق آ ها (بر ز ،
 )1980که با خودار یابیتعای ا تاعادی ا دیرکعرد سعی
تیراه اسعت (فروسعت ،معاران ،لهعارت و رو برعت)1990 ،5
اعریف می ود .اریع ورت ،اوئ ز ،اسعرص و دیعویی)1995( 6
براسععات ااسععیحب ععصی به رارععع وروایععک کیععالگرایععی در
چارچوب یک مصل ظری ،دو وع کیالگرایی مثبت و م فی را
متیایز کرد ص .کیالگرایی مثبت 7به آن دسعته ا ع اختتعا و
رفتارتععا اقععال مععی ععود کععه تصفشععان کسع موفایععتتععا و
پیشرفتتای س ب با بهم ظور دسعتیابی بعه پیامعصتای مثبعت
است (اسرص ،اوئ ز .)1998 ،کیالگرایی م فی 8به ع اختتعا و
رفتارتایی گفتعه معی عود کعه تصفشعان کسع موفایعتتعا و
پیشرفتتای س ب با بهم ظور اجت عاب یعا فعرار ا پیامعصتای
م فی است (اسرص و اوئ ز .)1998 ،تایج پژوت تای مربوط بعه
کیالگرایی (پارکر1997 ،؛ اریع ورت ،اوئ ز ،اسرص و دیویی،
1995؛ داویعع 1997 ،9؛ فروسععت ،تییبععرل ،ترععت ،ماایععا و
یوبععائر1993 ،10؛ تیاچععک )1978 ،11اععیریرات مثبععت و م فععی
کیالگرایی را بر افکار ،دواقف و رفتارتا ایییعص کعردها عص .دو
پژوت ا رام صه در این می ه ،یکی پژوت رای و میر اده
( )2000شان میدتص که دلبستگی ایین با کیالگرایعی به رعار
و دلبستگی اایین بعا کیعالگرایعی وروایعک تیبسعتگی دارد.
1

2. Berk
4. Burns
6. Terry-Short, Owens, Slade, Dewey
8. negative perfectionism
10. Frost, Heimberg, Holt, Mattia, Neubauer
12. Holmes
14. Muris, Meesters & et all
16. emotional adjustment
18. self-esteem
20. Keskin

پژوت دیگری در این می ه که بشارت ،جو نلو و میر معا ی
( )1386ا رام داد ص ،شان می دتص که بین سبکتای دلبسعتگی
و کیالگرایی مثبت و م فی راب عۀ مع عادار وجعود دارد .سعبک
دلبستگی ایین بعا کیعالگرایعی مثبعت تیبسعتگی مثبعت و بعا
کیالگرایی م فی تیبستگی م فعی دارد .سعبکتعای دلبسعتگی
اایین (اجت ابی ،دوسوگرا) با کیالگرایی مثبت تیبستگی م فی
و با کیالگرایی م فی تیبستگی مثبت دا ت ص.
بالبی معتاص است ما ی که جصایی ا گارۀ دلبستگی ،مصت
مان یادی قول میکشص ،یکی ا واک تعای اصعری ،خشعح
است که اغرع بععص ا اضع راب یایعان معی عود (تریعز،12
 .)2001خشح دبارت ا الت تیرا ی اعریف صه اسعت کعه
امو ا ساساای می ود که ا ظر صت ،در قیفی ا احریک
مالیح یا دسبا یت اا ج ون و غضع رعرار معیگیعرد (بعات،13
 .)1961مععوری  ،مسععتر و تیکععاران )2004( 14در پژوتشععی
شان داد ص که سبکتای دلبستگی و عیوهتعای فر عصپروری
بهقور مع یداری در واریعا خشعح و خسعومت اع دارد.
اروسی و دارگ و )2004( 15در پژوتشی بعا د عوان راب عۀ بعین
خشح و افسردگی در یو عهتعای بعالی ی معردان جعوانش اع
دلبستگی اایین شان داد ص س وح با ی صفت خشح با سعبک
دلبستگی اایین مرابط است.
سا گاری تیرعا ی ،16سعالمت روا عی خعوب ،رضعایت ا
صگی سی و تیات گی میان ا ساسات ،فعالیتتا و افکار
است .بهدبارت دیگر سا گاری تیرا ی یع ی سا وکارتایی کعه
با آ ها ،فرد ربات داقفی پیصا میک ص (موسوی ع ل فی ،اکبری و
صفوی2009 ،؛ به او ا اتص ،رجبی ،امیصی .)1391 ،دویری و
مارکیویکز )2005( 17پژوتشی قولی در مورد دلبستگی والصین
و ایریر آن بر سا گاری ا رام دادها ص .تایج بهدست آمصه شعان
داد که دلبستگی ایین بصون اردیعص بعا سعا گاری بعا اوجعه بعه
س وح مشکالت درون اد ،دزت فع  18و پیشعرفت احسعیری
دو سال بععص راب عه دارد .ورعع رو و تیکعاران )2006( 19در
پژوتشی دریافت ص افراد با سبک دلبستگی اییعن در روابعط بعین
فردی ،تیران مثبت بیشتری ابرا کرد ص .کسعکین )2008( 20در
1. attachment
3. Collins, Cooper, Albino, Allard
5. Frost, Marten, Lahart & Rosenblate
7. positive perfectionism
9. Davis
11. Hamachek
13. Buss
15. Troisi A, D’Argenio
17. Doyle, Markieweiz
19. Lawler-Row & et all
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پژوتشی به این تیره دست یافت که بین سبک دلبستگی ایین
و مشکالت اراباقی ،راب ۀ م فی و بین سبک دلبسعتگی عاایین
با مشکالت اراباقی و گرش م فعی بعه والعصین راب عۀ مثبعت
وجود دارد .الگوتای دلبستگی ،اعیینک صۀ بسیاری ا رفتارتعا،
دواقف و م اسبات بزرگسا ن اسعت .درعیرغعح بررسعیتعای
فراوان راج به راب ۀ سبکتای دلبستگی با متغیرتای م ترعف
روان اختی ،راب ۀ وع دلبستگی بعا متغیرتعای کیعالگرایعی،
خشح و سا گاری تیرا ی اغر مورد غفرت ررار گرفته اسعت.
این پژوت با تصف بررسعی اعیریر سعبکتعای دلبسعتگی بعر
کیععالگرایععی مثبععت و م فععی ،خشععح و سععا گاری تیرععا ی در
دا شرویان ا رام گرفت .بر این اسعات فرضعیهتعای پعژوت
دبارتا ص ا ش 1ع دلبستگی ایین بر کیالگرایعی مثبعت و م فعی
ایریر دارد2 .ع دلبستگی ایین بر مؤلفعهتعای خشعح اعیریر دارد.
3ع دلبستگی ایین بر مؤلفهتای سعا گاری تیرعا ی اعیریر دارد.
4ع دلبستگی اایین (اجت ابی) بر کیالگرایی مثبت و م فی ایریر
دارد5 .ع دلبستگی اایین (اجت ابی) بر مؤلفعهتعای خشعح اعیریر
دارد6 .ع دلبستگی اایین (اجت عابی) بعر مؤلفعهتعای سعا گاری
تیرععا ی اععیریر دارد7 .ععع دلبسععتگی ععاایین (دوسععوگرا) بععر
کیالگرایعی مثبعت و م فعی اعیریر دارد8 .عع دلبسعتگی عاایین
(دوسوگرا) بر مؤلفهتای خشح ایریر دارد9 .ع دلبسعتگی عاایین
(دوسوگرا) بر مؤلفهتای سا گاری تیرا ی ایریر دارد.

دیگران و بررراری روابط صیییی با آ ها برایح آسعان اسعت» را
بایص در مایات  5درجهای خیری یاد ،یاد ،متوسط ،کح ،خیرعی
کععح پاسععن دت ععص) .کیتععرین و بیشععترین یععرۀ آ مععود ی در
خردهمایاتتای آ مون به ارای  5و  25خواتص بعود .ضعری
آلفای کرو باخ (پایایی) پرس تعای خعردهمایعاتتعای اییعن،
اجت ابی و دوسوگرا در مورد یک یو ۀ دا شرویی ( 1480فعر
امو  860دختر و  620پسر) برای کو آ مود یتعا بعه ارایع
( 0/85 ،0/84 ،0/86برای دا شرویان دختعر 0/84 ،0/83 ،0/86
و برای دا شرویان پسر  0/85 ،0/84و  )0/86محاسبه عص کعه
شا ۀ تیسا ی درو ی خوب مایات دلبستگی بزرگسعال اسعتش
مایات دلبستگی بزرگسال یا س ر ضعرای تیبسعتگی بعین
یرهتای پا زده فر ا مت سسعان روان اسعی معورد بررسعی
ررار گرفت .ضرای اوافق ک عصال (روایعی) بعرای سعبکتعای
دلبستگی ایین ،اجت ابی و دوسعوگرا بعه ارایع  0/61 ،0/80و
 0/75محاسبه ص (بشارت.)1384 ،
مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی :این مایات یعک آ معون40
گویه ای است که 20مادۀ آن کیالگرایی مثبت و 20معادۀ دیگعر
آن کیالگرایعی م فعی را معیسع رص .پرسع تعا در مایعات 5
درجهای لیکرت (برای یو ه ،ورتعی کعاری را عروع معیکع ح
مض ربح ا ای که کست ب ورم) ،کیالگرایی آ مود یتا را ا
یرۀ یک اا یرۀ پ ج در دو می عۀ مثبعت و م فعی معیسع ر ص.
صارو یرۀ آ مود یتا در تر یک ا مایاتتعای آ معون 20و
صاکثر آن  100خواتص بود .در س ۀ فارسعی ایعن پرسشع امه
(بشارت1382 ،؛ بعه اعو ا بشعارت )1384 ،آلفعای کرو بعاخ
پرس تای تر یک ا یرمایاتتا در یک یو ۀ  212فری ا
دا شرویان ،به ارای  0/90و  0/87برای کو آ مود یتا؛ 0/91
و  0/88بعععرای دا شعععرویان دختعععر  0/89و  0/86و بعععرای
دا شرویان پسر بود که شا ۀ تیسعا ی درو عی بعا ی مایعات
است .ضرای تیبستگی بین یرهتای  90فر ا آ مود یتا در
دو وبت با فاصرۀ چهار تفته بعرای کعو آ معود یتعا r=0/86؛
برای آ مود یتای دختر  r=0/84و بعرای آ معود یتعای پسعر
 r=0/87محاسبه ص که شا ۀ پایایی با آ معایی رضعایتب ع
مایات است .ادتبار مایات کیالگرایی مثبت و م فعی ا قریعق
محاسبۀ ضرای تیبستگی بین یرمایاتتعای ایعن آ معون بعا
یرمایاتتای پرسش امۀ سالمت دیومی 1و مایات دزت ف
کوپر اسییت و با روش احریو مؤلفهتای اصری 2آ مون بررسی
ص .ضرای تیبستگی بین یرمایاتتای کیالگرایی مثبعت و
م فی به ارای با شا هتای بعص ی  -0/32و 0/33؛ اضع راب و
بععیخععوابی  0/41و  ،0/39ارسععاک وری اجتیععادی  -0/54و

2. principal components

1. General Health Questionnaire

روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونی ::قعرح ایعن پعژوت
اوصیفی ا وع تیبستگی است .جامعۀ آماری تیۀ دا شرویان
کار اسی ار عص دا شعگاه محاعق اردبیرعی در سعال احسعیری
93ع 1392بود ص .ا این میان اعصاد  234فر به عیوۀ اسعادفی
خو های چ صمر رهای ا ت اب ص .گفت ی اسعت گعروه یو عه
 125پسر و  109دختر با میا گین س ی  25/63و ا حراف معیعار
 2/44بود که  211فر مررد و  23فر متیتو بود ص.
ابزار سنجش
مقیاس دلبسیتگی بررگسیال :بعرای ا عصا هگیعری سعبکتعای
دلبستگی ا مایات دلبسعتگی بزرگسعال اسعتفاده عص .مایعات
دلبستگی بزرگسال که با استفاده ا مواد آ مون دلبستگی تعا ن
و یور ( )1987ساخته عصه و در معورد دا شعرویان دا شعگاه
اهران ت راریابی صه است ،یک آ معون  15گویعهای اسعت و
سه سبک دلبستگی ایین ،اجت ابی و دوسعوگرا را در مایعات 5
درجهای لیکرت معیسع رص (بعرای یو عه « ،زدیعک عصن بعه
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خودگزارشدتی با  32گویه است که برای ار یعابی سعا گاری
کری روان اختی وجوا ان اسعتفاده معی عود .ایعن پرسشع امه
چهار خردهمایات رفتعار ضعص اجتیعادی ،ک تعرل خشعح ،اع
تیرا ی و خودمثبت یع ی دزت فع و اجتیعادی بعودن دارد
(برای یو ه گویۀ «ا سات میکع ح تیعه چیعز عصگی بعرایح
خوب است» را بایص با ترگز یا ااریباً ترگز ،بعضعی ورعتتعا،
اغر اورات یا تییشه پاسن دت ص) .خردهمایات ک تعرل خشعح
به دلیو تیپو ی با پرسش امۀ ک ترل خشح ا احریو ذف ص.
ری الص ربات درو ی برای  RAAIرا بین  0/71اا  0/92گعزارش
کععرد (بارمسععتر )2005 ،و ضععری پایععایی آن بععا اسععتفاده ا روش
آ مون و آ مون مرصد در یک فاصرۀ ما ی  2تفته  0/83الی 0/89
محاسبه صه است (ورسچرن ،مارکون2002 ،2؛ به او ا وا عصی،
مرادی .) 1388 ،ضین بررسی و ایییص روایعی صعوری و محتعوایی
س ۀ ارجیه عصه بعه دسعت صعا ب ظران ،آلفعای کرو بعاخ 0/85
برآورد ص که شاندت صۀ تیسا ی درو ی با ی مایات است.

0/57؛ افسععردگی  -0/58و  0/63و بععا یععرۀ کععو پرسشعع امۀ
سالمت دیومی  0/46و  0/48محاسبه ص .ضرای تیبسعتگی
بین یرمایاتتای کیعالگرایعی مثبعت و م فعی بعه ارایع بعا
دزت ف  0/44و  -0/52بهدست آمص (بشارت1382 ،؛ به او
ا بشارت.)1384 ،
پرسشنامۀ کنترل خشم :ضیاءالصین رضاخا ی این پرسشع امه را
در ایران بررسی و پایایی آن را  r=0/81بعرآورد کعرده اسعت و
روایی آن را پ ج فر ا افراد مورد ظر مورد ایییعص رعرار داد عص
(بعه اعو ا عیر ایی ،میعری ،عریف اده ،یعاعوبی ،سعی ی،
کاظیی .)1389 ،در ابتصای پرسش امۀ استا صارد ،تفعت پرسع
مربوط به مش سات فردی اضافه گردیص .پرسشع امۀ اسعتا صارد
ک ترل خشح عامو  25پرسع در سعه ب ع اسعت کعه سعه
خردهمتغیر میزان ا سعات خشعح ( 5سعؤال) (ورتعی دسعبا ی
می وم ،داد و فریاد راه میا صا م و به تیه شان میدتح چاصر
خشیگین تستح) ،خشح در روابط سی ( 10سؤال) (آیعا بعا
تیکار ،افراد خا واده یا دوستان زدیک خود بگومگو میک یص؟)
و خشح در مورعیتتای اجتیعادی ( 10سعؤال) (اگعر گارسعون
یک رستوران گرا اییت ،س را بر روی یا بریزد ،به او چعه
میگوییص؟) را بررسی میک ص .تر سؤال دارای سه رسیت الف،
ب و ج است و به ارای یرۀ  3 ،1و  5بعه تعر سعؤال اعرعق
اول بین  5اا
میگیرد .یرۀ کو پرسش امۀ ک ترل خشح در ب
 25است .کس یرۀ  5اا  10شاندت صۀ افعرادی اسعت کعه ا
خشح خود و دیگران میتراس ص و ترگز خشیگین یی عو ص.
کس یرۀ  11اا  17شاندت صۀ آگاتی ا خشح و کس یعرۀ
با ار ا  17شاندت عصۀ افعراد مت اصعح و اهصیصک عصه اسعت.
دوم ،مربوط به میزان ک تعرل یعا ابعرا خشعح
پرس تای ب
آ مود ی در صگی سی و خا وادگی و پرس تعای ب ع
سوم مربوط به میزان ک تعرل یعا ابعرا خشعح در مورعیعتتعای
اجتیادی و غیر خا وادگی است .امتیا آ مود ی بایص بین  20اعا
 100با ص .اگر جی امتیا ات آ مود ی در ب ع دو و سعه 75
با ص ،در گروه افرادی جای میگیرد که خشح خود را به قر ی
آ کار برو میدت ص و اگر کیتر ا  50با ص ،خشح خود را فرو
میخورد .امتیا بین  51اا  74آ مود ی ،شاندت صۀ ک ترل خشح
است .آلفای کرو باخ پرس تای تر یعک ا یرمایعاتتعا در
یک یو ۀ  234فری ا دا شرویان ،به ارایع  0/72و  0/68و
 0/78برای کو آ مود یتا بود که شا ۀ تیسا ی درو عی بعا ی
مایاتتا است.
1
پرسشنامۀ سازگاری نوجوان ( :)RAAIری العص ( )2001ایعن
پرسشع امه را ا ظععیح کععرده اسععت .ایععن پرسش ع امه یععک ابععزار

یافتهها
تایج شان میدتص که بزرگترین میا گین و ا حعراف معیعار بعه
ارایعع  60/04و  11/67مربععوط بععه متغیععر کیععالگرایععی
(کیالگرایی م فی) ،و کوچکترین میا گین و ا حراف معیعار بعه
ارای  8/63و  2/58مربوط به متغیر سعا گاری تیرعا ی (ضعص
اجتیادی) است.
بععرای اعیععین اععیریر متغیععر دلبسععتگی اییععن بععر متغیرتععای
کیالگرایی ،خشح و سا گاری تیرا ی ا رگرسیون چ عصمتغیره
استفاده ص و تایج شان داد کعه ارعر بععص دلبسعتگی اییعن بعر
ارکی متغیرتعای کیعالگرایعی م فعی و مثبعت مع عادار بعود.
ب ابراین فرضیۀ 1ع دلبستگی ایین بر کیالگرایی مثبت و م فعی
ایریر دارد ،ایییص شص .تیچ عین تعایج شعان داد کعه ارعر بععص
دلبستگی ایین بر ارکی متغیرتای ا سعات خشعح ،خشعح در

2. Verschueren & Marcoen

1. Reynolds

روش اجرا و تحلیل دادهها
اقالدات به روش میصا ی ،گردآوری ص .به این صورت که پع
ا رات یایی و اوجیه م ادضای گروه یو عه سعبت بعه حعوۀ
پاسن به پرس تا ،پرسش امهتا بعه تعح الحعا عص و بعین آ هعا
او ی ص و پ ا اکییو جیع آوری عص .پژوتشعگر ربعو ا
او ی پرسش امهتا پاسندت صگان را ا محرما ه بودن پاسعنتعای
آ ان م یئن کرد .در احریو دادهتا ،در دو س ب آمعار اوصعیفی و
آمار اسعت باقی ،ا روشتعای تیبسعتگی پیرسعون و رگرسعیون
چ صمتغیره استفاده ص و با رمافزار  SPSS18ا رام گرفت.
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روابعط سعی و خشعح در مورعیعت اجتیعادی مع عادار بعود
(197( =7/562و F)3و  =0/90مبععصای ویرکععز) .ب ععابراین فرضععیۀ
2ع دلبستگی ایین بر مؤلفهتعای خشعح اعیریر دارد ،ایییعص عص.
تیچ ین تایج شان داد که ارر بعص دلبستگی اییعن بعر ارکیع
متغیرتای خودمثبعت ،رفتعار ضعص اجتیعادی و اع تیرعا ی

مع ادار بود (196( =6/116و F)4و  =0/89مبصای ویرکز) .ب ابراین
فرضیۀ 3ع دلبستگی ایین بر مؤلفهتای سا گاری تیرا ی اعیریر
دارد ،ایییص ص .برای بررسی دریقار ارر تر کعصام ا متغیرتعای
پی بین بر روی متغیرتای پی بی ی و صه ،تعایج احریعوتعای
اکمتغیره در جصول  1آورده صه است.

جدول 1ی نتایج تحلیل تکمتغیر سبک دلبستگی ایمن بر روی کمالگرایی ،خشم و سازگاری هیجانی
متغیر
پیشبین

متغیر پیشبینیشونده

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور

دلبستگی ایمن

معناداری

اتا ( )ɳ

کمالگرایی منفی

133/26

1

133/261

2/000

0/159

0/014

کمالگرایی مثبت

76/789

1

76/789

0/848

0/359

0/006

احساس خشم

11/143

1

11/143

0/827

0/364

0/004

خشم در روابط شخصی

1/822

1

1/822

0/051

0/822

0/000

خشم در موقعیت اجتماعی

452/707

1

452/707

19/321

0/000

0/088

خودمثبت

17/349

1

17/349

4/335

0/039

0/021

رفتار ضد اجتماعی

53/403

1

53/403

10/836

0/001

0/052

تنش هیجانی

84/193

1

84/193

7/479

0/007

0/036

2

جدول 2ی نتایج تحلیل تکمتغیر سبک دلبستگی اجتنابی بر روی کمالگرایی ،خشم و سازگاری هیجانی
متغیر
پیشبین

میانگین
مجذورات

دلبستگی اجتنابی

متغیر پیشبینیشونده

مجموع
مجذورات

درجۀ
آزادی

کمالگرایی منفی

1287/003

1

19/317 1287/003

کمالگرایی مثبت

124/502

1

124/502

1/374

0/243

احساس خشم

12/894

1

12/894

0/957

0/329

0/005

خشم در روابط شخصی

2/185

1

2/185

0/061

0/805

0/000

خشم در موقعیت اجتماعی

9/664

1

9/664

0/412

0/521

0/002

خودمثبت

27/626

1

27/626

6/903

0/009

0/034

رفتار ضد اجتماعی

52/985

1

52/985

10/752

0/001

0/051

تنش هیجانی

8/030

1

8/030

0/713

0/399

0/004

F

سطح
معناداری

مجذور
اتا ()ɳ2

0/000

0/118
0/009
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برای اعیعین اعیریر متغیعر دلبسعتگی عاایین (اجت عابی) بعر
متغیرتای کیالگرایی ،خشح و سا گاری تیرا ی ا رگرسعیون
چ صمتغیره استفاده ص و تایج شان داد که ارعر بععص دلبسعتگی
اجت عععابی بعععر متغیعععر کیعععالگرایعععی م فعععی مع عععادار بعععود
(144(=18/242و F)2و  =0/80مبععصای ویرکععز) .ولععی بععر متغیععر
کیالگرایی مثبت مع ادار بود .ب عابراین فرضعیۀ 4عع دلبسعتگی
اایین (اجت ابی) بر کیالگرایی مثبت و م فی اعیریر دارد ،بعرای
کیالگرایی م فی مورد ایییص ررار گرفت ولی برای کیالگرایعی
مثبت ایییص شص .تیچ ین تایج شان داد که ارر بععص دلبسعتگی
اایین (اجت ابی) بر ارکی متغیرتای ا سات خشح ،خشعح در
روابط سی و خشعح در مورعیعت اجتیعادی مع عادار بعود.
ب ابراین فرضیۀ 5ع دلبستگی عاایین (اجت عابی) بعر مؤلفعهتعای
خشح ایریر دارد ،ایییص شص .تیچ ین تایج شان داد که ارر بععص
دلبستگی اایین (اجت ابی) بر ارکی متغیرتای خودمثبت ،رفتار
ضص اجتیادی و ا تیرا ی مع عادار بعود (196(=4/883و F)4و
 =0/90مبصای ویرکز) .ب عابراین فرضعیۀ 6عع دلبسعتگی عاایین
(اجت ابی) بر مؤلفهتای سا گاری تیرا ی ایریر دارد ،مورد ایییص
ررار گرفت .برای بررسی دریقاعر ارعر تعر کعصام ا متغیرتعای
پی بین بر روی متغیرتای پی بی ی و صه ،تعایج احریعوتعای
اک متغیره در جصول  2آورده صه است.

بععرای اعیععین اععیریر متغیععر دلبسععتگی ععاایین (دوسععوگرا) بععر
متغیرتای کیالگرایعی ،خشعح و سعا گاری تیرعا ی ا رگرسعیون
چ صمتغیره استفاده عص و تعایج شعان داد کعه ارعر بععص دلبسعتگی
دوسوگرا بر متغیر کیالگرایی م فی مع ادار بعود (144(=29/311وF)2
و  =0/71مبصای ویرکز) ،ولی بر متغیر کیالگرایعی مثبعت مع عادار
بود .ب ابراین فرضیۀ 7ع دلبستگی اایین (دوسوگرا) بر کیالگرایعی
مثبت و م فی ایریر دارد ،برای کیالگرایی م فعی معورد ایییعص رعرار
میگیرد ،اما برای کیالگرایی مثبت ایییص شص .تیچ ین تایج شعان
داد که ارر بعص دلبستگی اایین (دوسعوگرا) بعر ارکیع متغیرتعای
ا سات خشح ،خشعح در روابعط سعی و خشعح در مورعیعت
اجتیادی مع ادار بود (197(=11/626و F)3و  =0/85مبعصای ویرکعز).
ب ابراین فرضیۀ 8ع دلبستگی اایین (دوسوگرا) بر مؤلفهتای خشعح
ایریر دارد ،مورد ایییص ررار میگیرد .تیچ ین تایج شان داد ارر بعص
دلبستگی اایین (دوسوگرا) بر ارکی متغیرتای خودمثبعت ،رفتعار
ضص اجتیادی و اع تیرعا ی مع عادار بعود (196(=11/482و F)4و
 =0/81مبععصای ویرکععز) .ب ععابراین فرضععیۀ 9ع ع دلبسععتگی ععاایین
(دوسوگرا) بر مؤلفهتای سا گاری تیرا ی ایریر دارد ،معورد ایییعص
ررار میگیرد .بعرای بررسعی دریعقاعر ارعر تعر کعصام ا متغیرتعای
پی بین بر روی متغیرتای پعی بی عی عو صه ،تعایج احریعوتعای
اکمتغیره در جصول  3آورده صه است.

جدول 3ی نتایج تحلیل تکمتغیر سبک دلبستگی دوسوگرا بر روی کمالگرایی ،خشم و سازگاری هیجانی
متغیر
پیشبین

متغیر پیشبینیشونده

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور

دلبستگی دوسوگرا

معناداری

اتا ( )ɳ

کمالگرایی منفی

3119/477

1

46/820 3119/477

0/000

0/244

کمالگرایی مثبت

45/936

1

45/936

0/507

0/478

0/003

احساس خشم

119/952

1

119/952

8/900

0/003

0/043

خشم در روابط شخصی

1121/811

1

31/343 1121/811

0/000

0/136

خشم در موقعیت اجتماعی

96/823

1

96/823

4/132

0/043

0/020

خودمثبت

40/805

1

40/805

10/197

0/002

0/049

رفتار ضد اجتماعی

64/443

1

64/443

13/077

0/000

0/062

تنش هیجانی

325/091

1

325/091

28/878

0/000

0/127

2
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بحث و نتیجهگیری
تصف ا این پژوت بررسعی اعیریر سعبکتعای دلبسعتگی بعر
کیععالگرایععی مثبععت و م فععی ،خشععح و سععا گاری تیرععا ی در
دا شرویان بوده است .تایج شان داد که سبک دلبستگی ایین،
اایین (اجت ابی ،دوسوگرا) بر کیالگرایی مثبت ایریر صارد .این
تایج اتیسو با یافتهتای رایع و میعر اده ( ،)2000بشعارت،
ریفی و تیکاران ( ،)1380بشارت و تیکاران ( )1386است.
در ابیععین ایععن تععایج مععیاععوان گفععت ععایص یکععی ا د یععو
اتی وا ی تایج پژوت با این تایج به دلیو جامعه یعا رعح
یو ۀ پژوت بود که یا به اجرای مرصد این پژوت بر روی
جامعۀ دا شرویان با رح یو عهای متفعاوت اسعت .مریودعۀ
دوامو فرت گی و اجتیادی ا جیرعه بعومی و غیعر بعومی بعودن
دا شرویان ،تیزما ی اجرای پژوت با امتحا ات دا شرویان کعه
به دلیو استرت امتحان ا تیال بیدرتی در پر کردن پرسش امهتعا
بود ،میکن است بر تیرۀ این پژوت ایریر گذا ته با ص.
تایج شان میدتص که سعبک دلبسعتگی عاایین (اجت عابی،
دوسوگرا) بر کیالگرایی م فی ایریر دارد که این تایج تیسو با
یافتهتعای رایع و میعر اده ( ،)2000اسعتوبر و اواعو (،)2006
بشارت و تیکاران ( ،)1380بشارت و تیکاران ( )1386است.
در ابیین این تایج میاوان گفت سعبکتعای دلبسعتگی عاایین
(اجت ابی ،دوسوگرا) با ویژگیتعای «بعیادتیعادی» بعه خعود و
دیگران و «ا تظارات غیعر وارع بی ا عه» ا خعود و دیگعران ،بعه
ااویت کیالگرایی م فی در افراد اایین کیعک معیک عص .ایعن
افراد ااوان ا پذیرش محصودیتتای سی ،خود را «کامو»
اوصیف میک ص و بهم ظور پ هان ساختن ا ساسات اار ی ص،
خود و دیگران را آرما یسا ی میک ص (تارار .)1998 ،بر ایعن
اسات ،سعبک دلبسعتگی فعرد ا قریعق معصلتعای درو کعاری
کیفیت کیالگرایی را مش ص میک ص .سبک دلبستگی ا قریق
سا و کار ا ظیح دواقف (بعالبی1969 ،؛ بعالبی ،1973 ،بعالبی،
 )1980کیفیت کیالگرایی را احت ایریر رعرار معیدتعص .افعراد
دارای سبک دلبستگی اایین آموختها ص که برای فظ ایات با
گارۀ دلبستگی( 1معیو ً والعصین ،م سوصعاً معادر) ،یا تعای
دععاقفی خععود را ادیععصه بگیر ععص (سععوروازکین1998 ،؛ میرععر،
 )1996و دواقععف م فععی را فرو شععا ص (سععار ی و تیکععاران،
1998؛ کسیصی .)1994 ،تصف سا وکار ا ظیح دواقعف ا ایعن
« ادیصه ا گاری» یا تای داقفی و فرو شعا ی 2دواقعف م فعی،
کامو یایی استش خسیسهای کعه بعر عااوا ی فعرد در پعذیرش
محصودیتتای سی اکیه می ص .ضرورت «جبران» اایی ی
و کیبودتای افراد دارای سبکتای دلبستگی اایین ،ایعن افعراد
2. suppression

را بععرای اسععتفادۀ اکارآمععص ا سععا و کععارتععای دفععادی ما ععص
سرکوبی ،ا کار و آرما یسا ی آماده میسا د؛ سا و کعارتعایی
که بهصورت مستایح یا ا قریق مشکالت روان اختی بادع
پیصای و اصاوم کیالگرایی م فی می و ص.
تایج شان میدتص که سبک دلبستگی ایین بر خشعح اعیریر
صارد ،تیچ ین سبک دلبستگی عاایین (دوسعوگرا) بعر خشعح
اععیریر دارد .ایععن تععایج تیسععو بععا یافتععهتععای رات کراس ع ر و
تیکععاران ( ،)1996کوبععاک و تععا ان ( ،)1991کوبععاک ،کععو و
تیکاران ( ،)1993لیبو و تیکاران ( ،)2000موری  ،مسعتر و
تیکاران ( ،)2004اروسی و دارگ و ( ،)2004کسعکین ()2008
است .در ابیین این یافته میاوان گفت بزرگسعا ن اییعن ارسعیی
مثبععت و جهععا گیر ا م بع دلبسععتگی دار ععص .ایععن ارسععح مثبععت،
ا سات خودار ی صی و اسرط را در این افراد افزای میدتعص و
خود را رادر میسا ص کعه دواقعف م فعی را بعه عیوهای سعا صه
اعصیو ک ص .ولی افراد دارای سبک دلبستگی ایین در مورعیتتعای
اجتیادی خود را ا ها ا سات ییک عص و در عرایط بحرا عی بعر
یایتتای دیگران اکیه میک ص و رصرت ابرا تیرانتعای خعود
را دار ص و کیتر دچار خشح می و ص (کسیصی و اور.)1999،
تیچ عععین تعععایج شعععان معععیدتعععص سعععبک دلبسعععتگی
اایین(اجت ابی) بر خشح اعیریر عصارد .ایعن تیرعه اتیسعو بعا
پژوت تای رات کراس ر و تیکاران ( ،)1996تریعز (،)2001
توفین ( ،)2002اوری و تیکاران ( ،)2003ویو و تیکعاران
( )2005است .در ابیین این یافته میاوان گفت جی برسکی که
یکی دیگر ا ظریهپردا ان دلبسعتگی اسعت ،باورتعای بعالبی و
ای ععزورر را در ایععن مععورد کععه دلبسععتگی اییععن ،سععالحاععرین
دلبستگیتا است ،مورد اردیص رعرار داد .برسعکی بعر ایعن بعاور
است کعه در برخعی محعیطتعا ،الگعوی دلبسعتگی اجت عابی یعا
اض رابی ا باریاعر اسعت (کعرین .)2005 ،اگرچعه عواتصی
وجععود دارد کععه الگععوی دلبسععتگی ععاایین در کودکععا ی کععه
مشکالت روا ی پرخ ر دار ص ،بیشتر دیعصه معی عود ،امعا ایعن
اراباط برای بزرگسا ن به درستی رو ن شصه است (سعافورد،
 .)2002یک ابیعین ا تیعالی میکعن اسعت سع ب احسعیالت
آ مود یتا در این پژوت با ص .عایص برخعورداری ا سع ب
احسیالت با دلیری بعر دعصم راب عۀ متغیعر خشعح بعر سعبک
دلبستگی آ مود یتعا با عص .تعایج شعان معیدتعص کعه سعبک
دلبستگی ایین بر سا گاری تیرا ی (رفتار ضص اجتیادی ،ا
تیرا ی) ،سبک دلبستگی اایین (اجت ابی) بر سا گاری تیرا ی
(خودمثبت ،رفتعار ضعص اجتیعادی) و سعبک دلبسعتگی عاایین
(دوسوگرا) بر سا گاری تیرا ی ایریر دارد .این تایج تیسو بعا
1. attachment figure
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تععا ن و ععیور ( ،)1987آرمسععصن و گری بععرل ( ،)1987ععوم،
دکویععک و تیکععاران ( ،)1999میکولی سععر و ععفی (،)2000
دویری و مارکیویکز ( ،)2005میکولی سر و اور ( ،)2005ورع
رو و تیکاران ( ،)2006وا عصی و معرادی ( )1388اسعت .در
ابیین این یافته میاوان گفت سبکتای دلبستگی ،اعیعینک عصۀ
روادص داقفی و اختی و راتبردتایی تست ص که واکع تعای
تیرا ی را در افراد و روابط بین سعی تعصایت معیک عص و
افراد ایین ،اجت عابی و دوسعوگرا بعرای ظعحدتعی و پعردا ش
اقالدات تیرا ی راتبردتای متفاوای را به کار میبر ص ( عاور،
کععولی ز و کععالرک .)1996 ،بزرگسععا ن دوسععوگرا در روابععط
داقفی خود با دیگران ا حسارگر و وابسته و داییاً گران قعرد
و رتا صن ا سوی دیگران تسعت ص و بعا وابسعتگی عصیص بعه
دیگری سعی در کات اضع راب جعصایی خعود دار عص .گعروه
مض رب ع دوسوگرا در دین ا سات ا هایی به برقعرف عصن
این الت امیصوار بود ص و در این راه االش میکرد ص ( س ی،
 .)1384ب ابراین افراد اجت ابی ا هایی را اعرجیب معیدت عص و در
رواب شان تییشه یک ماصار فاصرۀ تیرا ی را فظ میک عص و
ا صععیییی ععصن بععا دیگععران اجت ععاب مععیک ععص و در تیرععه
سا گاری تیرا ی آ ان کیتر است .تیچ ین یافتعهتعایی کعه در
می ۀ دلبستگی موجود است شان میدتص دلبستگان عاایین ،ا
اوان سا گاری کیتعری برخوردار عص ،در روابعط میعانفعردی و
مهععارتتععای ارابععاقی کارآمععصی کیتععری دار ععص و یععز بععصون
راتکارتای ماابرهای ر صیافته برای رویارویی با ا تست ص.
یکععی ا محععصودیتتععای مهععح ایععن پععژوت محععصودیت
روش ع اختی بععود .ا آ رععا کععه روش ایععن پععژوت ا ععوع
تیبستگی است ،ب ابراین ییاوان بعه سعادگی بعین متغیرتعای
پژوت یعک راب عۀ درعی را اسعت باط کعرد .در ایعن پعژوت
جیعیت مورد بررسی ،دا شرویان دا شگاه محاق اردبیری بود ص
و اعییح تایج آن به جیعیتتای دیگر بعا محعصودیت روبعهرو
است .ب ابراین پیش هاد می ود که این پژوت روی دا شرویان
سایر دا شگاتها و سایر مااق سع ی و احسعیری اجعرا گعردد،
تیچ ین ا روشتای پژوت ماایسعهای بعرای کشعف راب عۀ
ا تیالی دری بین متغیرتا استفاده گردد.
تشدر و قدردانی :بصین وسیره ا ایام دا شرویا ی کعه هایعت
تیکاری را در این پژوت شان داد ص ااصیر و اشکر می ود.
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