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Abstract 

Introduction: The created attachment style between mother and her child will play an 

important role in the child's cognitive, social and behavioral performance in the future.  

Therefore this study was conducted to find any existing relationship between attachment 

styles and intensity of sensation seeking in female high school students in Isfahan-Iran. 

Methods: The research was a descriptive, causal-comparative study. The statistical 

population of the study was all high school female students of Isfahan in academic year 2010-

11, 160 students were selected through multi-stage clustered random sampling (80 High 

Sensation seekers, 80 low Sensation seekers). The inclusion criteria of the study were having 

Sensation seeking and lack of major psychiatric disorders. The applied instruments in this 

study were Zakerman's fifth form of Sensation seeking scale (40 items) and the adult's 

attachment style questionnaire. The achieved data were analyzed through MANOVA using 

SPSS Statistics 21. 

Results: The results of the study showed that there is a significant difference between two 

high and low sensation seeking groups (p<0.05).The results of mono-variable tests proved the 

observed difference in MANOVA implies that there is a significant difference  between the 

groups of high and low emotion seekers in safe attachment style scores  while there was not a 

significant relationship between two other groups of attachment styles( anxious-avoidant and 

anxious-resistant) and intensity of sensation seeking (p>0.05). 

Conclusion: Sensations and emotions, as one of the important components in social 

interactions, can be influenced by attachment styles especially safe attachment from very 

early stages of life. Therefore through providing conditions to meet the children's attachment 

needs, regulation and fine modulation of their adulthood emotions will be achieved. 
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 چكيده

 لذا. دارد آينده در كودك رفتاري و اجتماعي شناختي، عملكرد در پررنگي نقش كودك و مادر بين شده ايجاد دلبستگي سبك: مقدمه

  .پذيرفت صورت اصفهان شهر دبيرستاني دختران در خواهي هيجان با دلبستگي هاي سبك مقايسه هدف با حاضر پژوهش

 دانش كليه شامل پژوهش نيا آماري جامعه .بوده است) پس رويدادي(اي نوع مطالعه حاضر، توصيفي از نوع علّي ـ مقايسه: روش

 تصادفي اي خوشه روش به آموزاندانش اين از نفر 160 كه بود 1389-90 تحصيلي سال در اصفهان شهر دبيرستان مقطع دختر آموزان

 نداشتن و خواهي هيجان داشتن پژوهش به دوور معيار. )نفر هيجان خواه پايين 80نفر هيجان خواه باال و  80( شدند انتخاب اي چندمرحله

 دلبستگي هاي سبك پرسشنامه و خواهي هيجان مقياس پنجم فرم پژوهش اين در مورداستفاده ابزارهاي. بود حاد شناختي روان اختالل

 قرار وتحليل تجزيه مورد SPSS افزار نرم 20نسخه  توسط متغيره چند واريانس تحليل آماري روش با آمده دست به هاي داده. بود بزرگساالن

  .گرفتند

 وجود داري معني تفاوت دلبستگي سبك نمرات نظراز پايين  و باال خواهي هيجان با گروهدو  بين كه داد نشان تحليل نتايج: ها يافته

مربوط به تفاوت دو گروه در  MANOVA آناليزدر  آمده دست بهتك متغيره نشان داد كه تفاوت معنادار  هاي آزمونانجام  .)p>05/0( دارد

 تفاوت مقاوم – مضطرب و اجتنابي – مضطرب دلبستگي هاي سبك درو اين در حالي است كه  باشد ميزمينه سبك دلبستگي ايمن 

  ).<05/0p(مشاهده نشد  داري معني

 بخصوص دلبستگي سبك تأثير تحت تواند مي اجتماعي برخوردهاي در مهم هاي مؤلفه از كيي عنوان به هيجان: گيري نتيجه

 بزرگسالي اتهيجان تنظيم به توان مي باشد كودكان دلبستگي نيازهاي كننده تأمين كه شرايطي ايجاد با بنابراين بگيرد، قرار ايمن دلبستگي

  .نمود كمك آنان

  .دبيرستاني دختران خواهي، هيجان دلبستگي، هاي سبك :ها كليدواژه

  

 20/12/1393: تاريخ پذيرش 4/9/1393: تاريخ دريافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ولؤمس يسندهنو(. ، اصفهان، ايران)خوراسگان(عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان  يشناس روان كارشناسي ارشد -1

  mjelvani56@gmail.com :پست الكترونيكي 

  .و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان يشناس رواندانشكده . و آموزش كودكان با نيازهاي خاص يشناس روان استاديار، گروه - 2

  .، اصفهان، ايران)خوراسگان(و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان  يشناس روان، دانشكده يشناس روان گروه دانشيار، - 3
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  مقدمه

، تجربيات اوليه كودك بر ابعاد گسترده زندگي آتي ترديد يب

ي كودكان يكسان چنين تجربياتي در همه. وي تأثيرگذارند

گيري ابعاد گوناگون شناختي، رفتاري و نبوده و منجر به شكل

تجربيات اوليه گاه موجب پديدايي . شخصيتي در فرد خواهد شد

هاي رواني و يا جسماني در طي تحول از كودكي تا آسيب

رابطه مادر و كودك رابطه دو موجودي  ).1(شوند بزرگسالي مي

 ؛به هم پيوند خورده است شان يزندگشگرفي  طور بهاست كه 

 يرتأثدو  منشأ دتوان يمغريبي  طور بهارتباطي چنين نزديك كه 

 سو يكاز ، شخصيت انسان باشد يريگ شكلمتضاد بر  كامالً

و كودك را به انساني كامل، رشد يافته و بهنجار تبديل  تواند يم

تخريب اين ارتباط، قابليت تبديل به  در صورتسوي ديگر  از

رواني براي  يها رنجرواني و به دنبال آن انواع  يها اختاللانواع 

  ).2(خود و ديگران را دارد 

Bowlby  كه طي آن يك  گويد يماز فرايندهايي سخن

و نوزاد از  گيرد يمپيوند عاطفي در روابط مادر و نوزاد شكل 

 ).3( كند يملحاظ عاطفي به والدين خود دلبستگي پيدا 

دلبستگي در لغت به حالت و كيفيت دل بستن، محبت و عشق 

 در دسترسحساسيت،  ي دربارهتظارات كودك ان. شود يمگفته 

 يريگ شكلبودن مراقب اوليه، منجر به  گو پاسخبودن و 

 واسطه بهو  گردد يمدر نوع دلبستگي نوزاد به مراقب  ييها تفاوت

الگوهايي درباره خود و ديگران را در  يجتدر بههمين سه عامل 

فردي در زمينه اين  يها تفاوتو  كند يمذهن درون سازي 

سه سبك دلبستگي  يريگ شكلالگوها و دلبستگي منجر به 

، دلبستگي ناايمن اجتنابي و سبك دلبستگي ناايمن ايمن

 يشامل اكثريت كودكانسبك دلبستگي ايمن . شود يمدوسوگرا 

پايگاهي امن جهت كاوش در  ،در اين حالت مراقبكه  شود يم

. طراب جدايي نداردمحيط است و كودك در غياب مراقب اض

نسبت به  و گو پاسخدر دسترس،  يطوركل بهوالدين اين كودكان 

سبك دلبستگي ناايمن . باشند يمنيازهاي كودك حساس 

، اين گروه گيرد يماز كودكان را در بر  يتوجه قابلاجتنابي اقليت 

بعد و  كمترين تعامالت فيزيكي و صميمي را با مراقبانشان دارند

اقب بي تفاوتند و در تجديد ديدار از او اجتناب از جدايي از مر

و  يرگ گوشهوالدين اين كودكان اغلب طرد كننده، . كنند يم

 In secure سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا .هستند گرا درون

ambivalent ييگو پاسخو گاهي  موقع به ييگو پاسخ، عدم 

شك و ترديد نسبت به مراقب را در كودك به وجود  ،جا يب

كه از  سازد يمو در آينده از وي شخصيتي هيستريايي  آورد يم

در عين وابستگي به  بوده و مزاج يدمدم ،كنند يمصميميت فرار 

دارند  ها آنديگران، سعي در دوري جستن از پيوند نزديك با 

ابراز نمود كه  توان يم گرفته انجامبر اساس تحقيقات ). 4(

سالمت كودك در بعد  هكنند ينتأمسالمت جسمي و رواني مادر 

ادعا كرد كه  توان يمو حتي ) 8،7،6،5( جسمي و رواني است

عاطفي پدر موجب  هاي يشانيپرنابساماني عاطفي مادر بيشتر از 

 Hunterو  Maunder ).9( شود يمرفتار فرزندان  اختالل در

 هاي يماريب كه بين دلبستگي ناايمن و در تحقيقي نشان دادند

دلبستگي ناايمن ). 10( ارتباط وجود داردشبه جسمي  جسمي و

هيجانات بيروني و  ثبات يببا اضطراب و استرس، ابراز نامنظم و 

 ازآنجاكه. همبستگي دارد ازحد يشبمك ك رفتارهاي جستجوي

اصلي بر رشد و تحول كودك  كننده مراقبتو هيجانات  ها ييتوانا

بر  مؤثربر اين اساس وقتي عوامل  ،باشد يم يرترگ چشمبسيار 

و  ها مهارت، ها يجانه، شود يمدلبستگي كودك در نظر گرفته 

گاهي ). 11( كند يممادر در اين زمينه باارزش جلوه  يها دانسته

قلمداد خواهي هيجان عنوان بهدر افراد مختلف  ها يجانه

را به اين صورت خواهي هيجان Zuckerman .شود يم

صفتي است كه ويژگي آن  طلبي يجانه، كند يمتعريف 

و تجارب متفاوت پيچيده و اقدام به  ها يجانهجستجوي 

اعمال  گونه يناخطرهاي جسماني و اجتماعي به خاطر خود 

بسيار  در افرادخواهي هيجاندرجه  ازآنجاكه ).12( باشد يم

رسد كه نظام شناختي و متفاوت است، بنابراين به نظر مي

از  .ات كودكي وي داشته باشدهيجاني هر فرد ريشه در تجربي

مادر در كنترل خود و محيط  هاي يجانهو  ها ييتواناطرفي 

تأثير  ،هاي نوزاد استاز توانايي تر فراوانبسيار بيشتر و 

كننده اصلي بر رشد و تحول كودك بسيار مراقبت هاي يجانه

انواع مختلف هيجان در نزد  يريگ شكلچشمگيرتر بوده و سبب 

مختلف  يها مدلكودك در آينده  شود يمكودك شده و باعث 

تجربي  هاي يافته ).13( هيجاني و رفتاري را از خود بروز دهد

حاكي از آن هستند كه دلبستگي ايمن به چهره دلبستگي در دو 
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معاشرت باال با ديگر بزرگساالن و  يتباقابلسال اول زندگي 

). 14(است هيجانات مرتبط  مؤثرساالن با تنظيم ارتباط با هم

 مند عالقه گرا برونرفتاري، فرد هيجان خواه برخالف فرد  ازنظر

 يزآم مخاطرهبه جستجوي تجربه جديد است و به دنبال كارهاي 

و از يكنواختي  طلبد يمرا  يرمعمولغجديد و  هاي يتفعالبوده و 

نتايج مطالعه  ).15( شود يمعادي زود خسته  هاي يتفعالو 

Himelstein  وThorne  هيجانبين نيز نشان داد كه

تمايل به خطر كردن  و پذيري يسكرميزان تمايالت  و خواهي

 .)16( وجود دارد داري يمعندر دانش آموزان ارتباط مثبت و 

Roberti  رشدي ميزان  هاي يژگيو برحسبمعتقد است

بيشتر از ساير در سنين نوجواني خواهي هيجانخطرپذيري و 

و ) 17( Aronsonو  Flores تحقيقات .)15( دوران است

Memmot )18( نشان داد كه بين اعتياد به مواد مخدر در  نيز

دلبستگي ناايمن در  يها سبكنوجواني و بزرگسالي و  دوران

طي و همكاران  Stanojevi .دوران كودكي رابطه وجود دارد

خواهي باال هيجانپژوهشي دريافتند كه بين پرخاشگري و 

در اين مطالعه  عالوه به ،ارتباط بسيار نزديك برقرار است

خواهي باال و پرخاشگري با مشخص شد كه بين هيجان

هيجانبين دلبستگي ناايمن با  ودلبستگي ايمن ارتباط منفي 

  .)19( باال و پرخاشگري ارتباط قوي مثبتي برقرار است خواهي

تأثيرات متقابل كودك و دنياي اطراف از همان  كه ييازآنجا

توان ، لذا رويدادهاي اوليه زندگي را ميشود يمابتداي تولد آغاز 

اگر رابطه كودك با مراقبين اوليه . بسيار حائز اهميت تلقي نمود

باشد كه نتواند نيازهاي كودك را تأمين كند، كودك  يا گونه به

دهد كه در خود شكل ميناكارآمدي را در ذهن  يها واره طرح

دهد كه پيامد آن آسيب رواني سوق مي يسو بهوي را  آينده

رفتاري و هيجاني نيست بنابراين با ، چيزي جز اختالالت خلقي

توجه به اهميت نقش مادر در تحول عاطفي و هيجاني كودك، 

هاي هيجاني افراد تا حد زيادي توان انتظار داشت كه ويژگيمي

تحقيقات . كودك در دوران طفوليت باشد-مادراز روابط  متأثر

هاي رفتاري و هيجاني اين نكته هستند كه ويژگي يدمؤزيادي 

ولي هيچ  مؤثرندهاي جسمي و رواني كودكان مادران بر ويژگي

در دختران خواهي هيجان يها سبكدر مقايسه  يا مطالعه

هاي لذا اين مقاله با هدف مقايسه سبك. دبيرستاني وجود ندارد

در ميان دختران دبيرستاني نگارش خواهي هيجاندلبستگي با 

   .شده است

   مطالعهروش 

پـس  (اي نوع مطالعه حاضر، توصيفي از نوع عّلي ـ مقايسه 

جامعه آماري ايـن پـژوهش شـامل كليـه      .بوده است) رويدادي

باشد كه در آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر اصفهان ميدانش

شـيوه  . انـد مشغول به تحصـيل بـوده   1389-90سال تحصيلي 

-بود كه به روش نمونه صورت ينبددر اين پژوهش  يريگ نمونه

 گانه شش، از ميان نواحي يا چندمرحلهاي گيري تصادفي خوشه

بـه تصـادف انتخـاب     4و  3آموزش و پرورش اصفهان، نواحي 

و  در مرحلــه دوم از هــر ناحيــه پــنج دبيرســتان دولتــي. شــدند

 10ناحيـه و   2جمعاً ( تصادفي انتخاب گرديدند طور بهدخترانه  ييردولتغ

ـتان ــوم  ) دبيرسـ ــه س ــنامه  490و در مرحل ــانپرسش ــواهي هيج خ

Zuckerman هاي دلبستگي بزرگسـاالن و پرسشنامه سبك 

اول، دوم و سـوم ايـن مـدارس     هايآموزان دختر پايهدر ميان دانش

هيجـان خـواهي    هـا  پرسشـنامه  يآور جمـع پـس از  . توزيع شد

Zuckerman  فاقـد   يهـا  پرسشـنامه ، پس از كنار گذاشـتن

و يـا   شـده  يـل تكمكه به شكل ناكامـل   ييها پرسشنامه( ارزش

 160فرايند نمره گزاري انجـام شـد و از ميـان    ) مخدوش بودند

 Zuckerman  خـواهي هيجانكه در پرسشنامه  يآموز دانش

بودنـد،   شـده  دادهبه عنوان هيجان خواه باال و پايين تشـخيص  

نفـر   40نفر هيجان خواهي بـاال و   40( آموز دانشنفر  80تعداد 

به شيوه تصادفي انتخاب و از آنان جهت ) هيجان خواهي پايين

پس از حضور اين افراد، . شركت در پژوهش دعوت به عمل آمد

هـاي  دلبستگي آنان، پرسشنامه سبك يها سبكجهت سنجش 

 يآور جمـع پـژوهش، بـه منظـور    در ايـن   .دلبستگي اجرا گرديد

ــا داده ــنامه از  هـ ــؤال 15پرسشـ و  Shaver و Hazan يسـ

. اسـتفاده گرديــد  Zuckermanهيجـان خـواهي    پرسشـنامه 

ــنامه  ــؤال 15پرسش ــابي  Shaverو  Hazan يس ــت ارزي جه

 هـا  يآزمـودن كه  گيرد ميقرار  مورداستفادهدلبستگي بزرگساالن 

) هرگز(ليكرت از صفر  يا نقطه 5پاسخ خود را بر روي يك ابزار 

پرسشـنامه   سـؤال  5. نماينـد  يمـ مشخص ) هميشه يباًتقر( 4تا 

مربوط به دلبسـتگي نـاايمن    سؤال 5مربوط به دلبستگي ايمن، 

مربـوط بـه دلبسـتگي نـاايمن      سـؤال  5اجتنـابي و   -مضـطرب 
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كه  ي، خرده مقياسيگذار نمرهپس از . باشد يممقاوم  -مضطرب

سـبك   عنـوان  بـه آزمودني نمره باالتري كسب كرده بود  در آن

ـ در نظر گرفتـه  دلبستگي فرد   Shaverو  Hazan .شـود  يم

روايي مالكي و محتوايي را خوب و روايـي سـازه آن را در حـد    

همچنـين رحيميـان در   . )20( انـد  كـرده بسيار مطلوب گـزارش  

پژوهش خود روايي اين پرسشـنامه را در حـد مطلـوب گـزارش     

ــا  Shaverو  Hazan. اســت نمــوده ــايي پرسشــنامه را ب پاي

آلفاي كرونباخ ضريب و با استفاده از  81/0 بازآزمايياستفاده از 

نفـر   90كولينروريد نيز در پژوهشـي بـا   . آوردند به دست 87/0

در مورد اين  نمونه، با استفاده از آلفاي كرونباخ پايايي بااليي را

وي با استفاده از آلفاي كرونباخ پايايي كـل  ؛ آورد به دستابزار 

از . آورده كه پايايي مطلـوبي اسـت   به دست 75/0پرسشنامه را 

طرفي وي با استفاده از همين روش، پايـايي سـبك دلبسـتگي    

، 71/0دو سـوگرا را بـه ترتيـب     يمننـاا اجتنابي و  يمننااايمن، 

اعتبـار محتـوايي و    عالوه به. گزارش نموده است 83/0و  81/0

اسـاتيد  (روانشناسـي  صوري آن توسط چند تـن از متخصصـان   

پـنجم   فـرم  .)21(است  قرارگرفتهمورد تأييد ) دانشگاه اصفهان

تهيـه   1978در سـال   Zuckermanخـواهي  هيجانمقياس 

خـواهي  هيجاناين مقياس براي ارزشيابي عوامل . گرديده است

شـامل  خواهي هيجانرعي تهيه و خود از چهار مؤلفه يا عامل ف

ماجراجويي، تجربه طلبـي، گريـز از بـازداري و مـالل پـذيري      

 Zuckerman  خـواهي هيجـان پنجم  فرم. است شده يلتشك

 هـاي  يـاس مقهريك از خـرده   بوده كه يدوجزئماده  40 داراي

اين مقياس  يها ماده. باشند يم آزمونماده  10چهارگانه شامل 

تشكيل شده كه اجزاء هر ماده آزمون با دو جزء  يدوجزئ سؤالاز 

 كـه  يطـور  بـه ، شوند يماز هم مجزا و مشخص  "ب"و  "الف"

. به يك جزء از هر ماده آزمون پاسخ دهنـد  توانند يم ها يآزمودن

در هر يك از عوامل چهارگانه مقياس  ها يآزمودنخام  يها نمره

 يگـذار  نمـره در هر عامل از صفر تا ده است كه بر اساس كليد 

، يگذار نمرهو سپس با مراجعه به جداول تبديل  شوند يمتعيين 

قابليت  .آورند يمارزش واقعي خود را به دست  ها يآزمودننمرات 

 Zuckermanتوسـط  خواهي هيجانفرم پنجم  اعتبار دروني

كـه در   اسـت  شـده  محاسـبه آمريكايي و انگليسي  يها نمونهدر 

 .)22( محاسـبه گرديـد   86/0و  83/0مردان و زنان به ترتيـب  

ي بـه  يخالوئي ضريب همبسـتگي پيرسـون را در روش بازآزمـا   

 80/0و براي گروه زنان  78/0فاصلة دو هفته براي گروه مردان 

ايـن  كه  )23( ذكر كرده است 79/0و براي گروه مردان و زنان 

در اين مطالعـه  . امر نشان از اعتبار نسبتاً باالي اين مقياس دارد

در جلســه  مــوردپژوهشر پــس از دعــوت واحــدهاي پژوهشــگ

كتبـي از   نامه يترضاتوجيهي و شرح فرايند چگونگي انجام كار 

براي  يا دورهمقرر گرديد كه پس از انجام پژوهش،  واخذ  ها آن

توسـط   آنتنظـيم   يهـا  روشدرباره هيجان و  كنندگان شركت

تحت  ها داده وتحليل يهتجزجهت . پژوهشگران ترتيب داده شود

ز ميانگين، انحراف معيـار و بـراي   ا SPSSنرم افزار  20نسخه 

ــا ســبكمقايســه  ــن، مضــطرب(دلبســتگي  يه ــاوم و -ايم مق

بين دو گروه هيجان خـواه بـاال و هيجـان    ) اجتنابي -مضطرب

  .استفاده شد خواه پايين از تحليل واريانس چند متغيري

   ها يافته

 17تا  15پژوهش داراي سنين  يها نمونهدر اين مطالعه 

 16درصد  31ساله،  15درصد  39كه  صورت ينبد. سال بودند

ميانگين و انحراف معيار . ساله بودند 17درصد نيز  30ساله و 

هاي دلبستگي در دو گروه هيجان خواه باال و هيجان نمره سبك

  .است شده دادهنشان ) 1(در جدول خواه پايين را به تفكيك 

  هاي دلبستگي در دو گروهميانگين و انحراف معيار سبك :1شماره  جدول

 انحراف معيار ميانگين آماري يها شاخص گروه

  

 ايمن

 18/4 96/10 خواهي باالهيجان

 54/3 20/12 خواهي پايينهيجان

  

 مقاوم –مضطرب 

 96/3 04/10 خواهي باالهيجان

 60/3 28/9 خواهي پايينهيجان

  

 اجتنابي -مضطرب 

 06/3 74/8 خواهي باالهيجان

 14/4 86/8 خواهي پايينهيجان
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 يها سبكميانگين  دهد يمكه نتايج جدول نشان  طور همان

خواهي هيجانباال و خواهي هيجاندلبستگي در دو گروه با 

نمره ميانگين . دهند يمنشان  هم بااي را  فراوانپايين تفاوت 

باال در سبك دلبستگي ايمن باالتر ولي در خواهي هيجانگروه 

مقاوم  –اجتنابي و مضطرب  - دو سبك دلبستگي مضطرب 

  .باشد يمپايين خواهي هيجانگروه ميانگين نمره از  تر يينپا

پس از به بررسي نرمال بودن توزيع نمرات در هر سه متغير 

آزمون پارامتريك از  ها يانسوارو يكسان بودن ماتريكس 

كه نتايج نشان داد كه استفاده گرديد  يريمتغواريانس چند 

مقاوم و -ايمن، مضطرب(دلبستگي  يها سبكنمره  ميانگين

در دو گروه هيجان خواهي باال و پايين ) اجتنابي -مضطرب

لذا جهت بررسي . )P>05/0( وجود دارد دار يمعنتفاوت 

پژوهشگر پس از بررسي برابري  ،يكايك متغيرها داري يمعن

استفاده نمود كه نتايج تحليل تك متغيري از  ها گروهواريانس 

 -بيانگر آن بود كه از سه متغير سبك دلبستگي ايمن، مضطرب

مقاوم فقط در متغير سبك دلبستگي ايمن -اجتنابي و مضطرب

سبك  در متغيرهايوجود دارد و  داري يمعنبين دو گروه تفاوت 

 ها گروهبين  داري يمعنسوگرا تفاوت  تنابي و دودلبستگي اج

  .)2جدول ( مشاهده نگرديد

 

  نتايج تحليل واريانس دو گروه هيجان خواهي باال و پايين: 2شماره  جدول

  آماري يها شاخص

  دلبستگي يها سبك

  توان آماري مجذور اتا  سطح معناداري  F ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات

 98/0 29/0 02/0 09/0 44/1 1 44/1 ايمن

 87/0 01/0 3/0 1 44/14 1 44/14 اجتنابي -مضطرب

 83/0 00/0 8/0 02/0 36/0 1 36/0 مقاوم-مضطرب

  بحث

نتايج مطالعه نشان داد كه بين سبك دلبستگي ايمن در 

 داري يمعنباال و پايين تفاوت خواهي هيجاندانش آموزان با 

تفاوتي بين سبك دلبستگي اجتنابي و  كه يدرحالوجود داشت 

مقاوم در دانش آموزان با هيجان  -سبك دلبستگي مضطرب

مبني مطالعه حاضر  هاي يافته. خواهي باال و پايين مشاهده نشد

بين سبك دلبستگي ايمن در بين دانش آموزان دختر  بر تفاوت

باال و پايين با مطالعات خواهي هيجاندبيرستاني با 

Stanojevi 19( همكاران و(، Burek )24(  و

Bartholomew )25 (در تبيين چرايي . همخواني دارد

 در سبكباال و پايين خواهي هيجانفرضيه تفاوت دو گروه با 

 يها سبككه  اند دادهتحقيقي نشان  هاي يافتهيمن، ادلبستگي 

شخصيتي  هاي يشگرادلبستگي، به عنوان يك عامل تحولي در 

 چنانچه. هستند يمهم كننده يينتعشخصيت  يريگ شكلو 

Carlson و Sroufe  اهميت كنش سازماني سيستم

عاطفي، انگيزشي،  يها مؤلفهدلبستگي را در يكپارچه كردن 

اعتمادي كه ). 26( قراردادند يدتأكشناختي و رفتاري مورد 

به  كودك-هاي اوليه بر اساس ارتباط ايمن والدكودك در سال

و سالمت  نفس اعتمادبه كننده ينمتضتواند ، ميآورد يمدست 

كودكي كه از ارتباط عاطفي و . باشد يندهدر آهيجاني او 

ي مناسب از طرف والد خود برخوردار است، يصميمانه با پاسخگو

هيجانات خود را ابراز نموده و به ميزان كمتري  يراحت بهتواند مي

  .دچار مشكالت هيجاني، عاطفي و اجتماعي شود

 داري يمعنتفاوت نشان داده بود كه  ژوهشهمچنين نتايج پ

بين سبك دلبستگي اجتنابي در دو گروه دانش آموزان دختر 

 ها يافتهاين . باال و پايين وجود نداردخواهي هيجاندبيرستاني با 

 Sable، )27(و همكاران  Ledonxتا حدي با نتيجه پژوهش 

 Ledonx اي يافتهبر اساس . مغايرت دارد) 28( مديو اح) 13(

و همكاران در زنان بين هيجان منفي نسبت به خود و سبك 

هاي تجربي يافته. )27( وجود دارد يدلبستگي ناايمن ارتباط

كه ايجاد دلبستگي ايمن به چهره  باشند يمآن حاكي از 

معاشرت باال با ديگر  يتقابل باسال اول زندگي  2دلبستگي در 

هيجانات  مؤثرتربا تنظيم و  بزرگساالن، ارتباط با همساالن

نشان نيز كه در پژوهش احمدي  طور همان). 13(مرتبط است 

اجتماعي،  يها مهارت، كيفيت دلبستگي با كسب است شده داده
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و نوع مقابله با تنيدگي در كودكان نوعان  روابط با هم

اين در تبيين چرايي  .)28( است دار يمعنرابطه  دبستاني يشپ

 ييتنها بهبيان كرد كه سبك دلبستگي  گونه ينا توان يممغايرت 

و در افراد باشد خواهي هيجانويژگي  كننده يينتع تواند ينم

ان اف ممكن است  كه ژن خاصي به نام بي دي است شده ثابت

تواند اين ژن مي. خواهي مؤثر باشددر ميزان خصيصه هيجان

هاي عصبي دهندهو تفكيك انتقال بر تكثير ييسزاتأثير به 

است كه اين ژن بر سيستم  شده گزارشهمچنين . داشته باشد

و عالوه بر اين  دوپامينرژيك و سروتونرژيك تأثيرگذار است

دهي دوپامين و ميزان بين سيستم پاداشنتايج بيانگر آن بود كه 

تواند با وجود دارد كه مي دار يمعنخواهي ارتباط مثبت و هيجان

  ).29( ژن دي ار دي مرتبط باشد

در سبك  داري يمعنتفاوت نشان دادند كه  ها يافتههمچنين 

دختر  آموز دانشدر دو گروه مقاوم  -مضطربدلبستگي 

تحقيقات . دبيرستاني با هيجان خواهي باال و پايين وجود ندارد

فراواني دال بر اين نكته وجود دارند كه هيجان خواهي باال و 

 بيني يشپتوانند مي ييتنها بهسبك دلبستگي ناايمن هر كدام 

و  يشناخت روانبه مسائل  ءخوبي براي ابتال نسبتاًكننده 

اما اين به آن  ؛مواد و غيره باشد سوءمصرفمشكالت اجتماعي، 

خواهي هيجانبا  قطع طور بهنيست كه دلبستگي ناايمن  نيمع

و  Fossatiپژوهشي  .داشته باشد داري يمعنباال ارتباط 

هاي مشترك در افراد مؤلفه ينتر مهمنشان داد كه از همكارانش 

هيجانمبتال به مشكالت شخصيتي در اختالل شخصيت مرزي 

. )30( و خشونت است يتكانش گر ،اندازه از  يشب خواهي

اختالل شخصيت  يربناييزخواهي از عوامل خصيصه هيجان

 Thorneو  Himelsteinمطالعات . باشدهستيريائي نيز مي

خواهي و ميزان تمايالت ريسكداد كه بين ميزان هيجاننشان 

آموزان ارتباط مثبت و پذيري و تمايل به خطر كردن در دانش

آن هستند كه  يدمؤمطالعات زيادي . )16( وجود دارد داري يمعن

 هاي رفتاري ارتباطخواهي باال با بسياري از بدكاريهيجان

  ).19( است داشته مثبت

خواهي هيجاندر تبيين چرايي عدم تفاوت بين دو گروه با 

ذكر اين نكته مقاوم  -مضطربباال و پايين در سبك دلبستگي 

الزم است كه پژوهش حاضر صرفاً در مورد دختران دبيرستاني 

 گرفته انجامهاي با استناد به پژوهش. انجام پذيرفته است

مشخص شد كه بين زنان و مردان از نظر سبك دلبستگي 

به اين صورت كه زنان بهتر از مردان . ناايمن تفاوت وجود دارد

به . قادر به تشكيل مجدد روابط دلبستگي و بهبود آن هستند

در اين تحقيق را  يموردبررسجا كه نمونه عقيده پژوهشگر از آن

توان دادند، مييآموزان دختر دبيرستاني تشكيل مفقط دانش

احتمال داد كه در صورت اجراي اين پژوهش بر روي گروه 

تر هاي دقيقهمچنين بررسي. مردان نتايج متفاوتي حاصل شود

تر تواند به هرچه روشنهاي سني مختلف نيز ميبر روي گروه

  .كمك كند مسئلهشدن اين 

   نهايي گيري يجهنت

كه ذكر گرديد، فقط در متغير سبك دلبستگي  گونه همان

ايمن بين دو گروه داراي هيجان خواهي باال و پايين تفاوت 

كه در فرايند  رسد يملذا به نظر الزم . وجود دارد داري يمعن

دلبستگي  يها سبكبه  بايست يم دانش آموزانخواهي هيجان

آگاهي  رسد يمكه در اين راستا به نظر  گرددتوجه كافي نيز آنان 

دادن به مادران در خصوص فرايند دلبستگي در كودكي كه 

نقش بسيار پراهميتي در فرايندهاي ارتباطي، هيجاني،  تواند يم

عاطفي و شناختي كودكان در آينده را داشته باشد از اهميت 

انجام مطالعه حاضر در گروه دختران با . برخوردار است اي يژهو

فقط از يك شهرستان و  ها نمونهحجم نمونه كوچك، انتخاب 

 گيري يجهنتبودن روش پژوهش،  اي يسهمقا –علي  يتدرنها

نتايج را با  پذيري يمتعمو همچنين  ها يافتهقطعي در مورد 

پژوهش ديگري در  گردد يمپيشنهاد  لذا. سازد يماشكال مواجه 

  .مختلف سني انجام گيرد يها ردهگروه مردان و در 

  تشكر و قدرداني

از مسئولين ادارات آموزش و پرورش نواحي سه و چهار 

مجري كه در طول اين  يها آموزشگاه ينهمچناصفهان و 

 يآموزان دانشو نيز از كليه  اند داشتهپژوهش همكاري كاملي را 

نهايت تشكر و قدرداني  اند نمودهكه در اين مطالعه شركت 

  .گردد يم
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