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Abstract
Introduction: Type D personality, a joint tendency toward negative affectivity (NA) and social 
inhibition (SI), is related to attachment style. The purpose of the correlation current study was to 
investigate the relationship between parents and child attachment styles by the mediating role of type 
D personality in individuals in Tehran and Alborz provinces.  
Methods: The method of this research was correlation analysis. The statistical population included 
288 parents and 288 children over 18 years of age who are living in Tehran and Alborz at the time 
of the study (2020-2021) and were chosen by convenient sampling. Participants filled in Collins & 
Read Revises Adult Attachment Scale in three dimensions, close, depend and anxiety underlie the 
three attachment style, as well as parents filled in DS14 which consisted of 14 items, of which 7 items 
measures each for negative affectivity and social inhibitions. Pearson correlation coefficient was used 
for relation analysis between variables and linear regression analysis was used for mediated analysis. 
Results: Results show a direct correlation between parents and child attachment style. (P<0.01) 
also, there were no correlations between secure attachment style and type D personality (P<0.05). As 
well as there were mediating both dismissive-avoidant and anxious-preoccupied attachment styles 
between parents and children of type D parents’ personalities.
Conclusions: According to the results, the components of Negative affectivity and social inhibition 
in the type D personality of parents; such as stress, anxiety, unhappiness, negative thoughts about 
life, fear of rejection or invalidation of emotions, underlie modeling children’s attachment style in 
dismissive-avoidant and anxious-preoccupied attachment style based on parents’ attachment style.
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چکیده
مقدمــه: تیــپ شــخصیت D کــه از تعامــل دو ویژگــی عواطــف منفــی و بــازداری اجتماعــی تعریــف می شــود، در ایجــاد ســبک های 
دلبســتگی افــراد نقــش دارد. هــدف از پژوهــش همبســتگی حاضــر، بررســی رابطــه بیــن ســبک های دلبســتگی والدیــن و فرزنــدان بــا 

ــود. ــرز ب ــران و الب ــتان های ته ــای اس ــپ شــخصیتی D در آزمودنی ه ــای تی ــش واســطه ای  مولفه ه نق
روش کار: ایــن پژوهــش از نــوع همبســتگی-تحلیلی اســت. جامعــه آمــاری شــامل 288 والــد )پــدر و مــادر( و 288 فرزنــد بــاالی 18 
ســال آنهــا بــود کــه در زمــان انجــام پژوهــش )ســال 1399( ســاکن تهــران و البــرز بودنــد و بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب 
شــدند. پرســش نامه ســبک دلبســتگی کولینــز و ریــد مشــتمل بــر ســه خــرده مقیــاس نزدیــک  بــودن، وابســتگی و اضطــراب متناســب بــا 
ســبک های دلبســتگی، بــرای تمــام آزمودنی هــا و مقیــاس تیــپ شــخصیتی D بــا دو خــرده مقیــاس عاطفــه منفــي و بــازداری اجتماعــي، 
هــر کــدام شــامل 7 معیــار، مختــص والدیــن اجــرا شــد. در ایــن پژوهــش بــرای تحلیــل رابطه بیــن متغیرهــا از آزمــون ضریب همبســتگی 

پیرســون و بــرای بررســی نقــش واســطه ای از تحلیــل مســیر، شــامل تحلیــل رگرســیون خطــی و گام بــه گام، اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد بیــن ســبک دلبســتگی والدیــن و فرزنــدان رابطــه مســتقیم وجــود دارد )P<0/01(. بیــن ســبک دلبســتگی 
ایمــن و مولفه هــای تیــپ شــخصیتی D رابطــه وجــود نــدارد )P<0/05( و در رابطــه بیــن ســبک های دلبســتگی اجتنابــی و دوســوگرا/ 

اضطرابــی والدیــن و فرزنــدان مولفه هــای تیــپ شــخصیتی D نقــش واســطه ای دارنــد. 
نتیجــه گیــری: براســاس نتایــج بــه دســت آمــده، مولفــه هــای بــازداری اجتماعــی و عواطــف منفــی در تیــپ شــخصیت D والدیــن، 
ماننــد تنــش، نگرانــی، احســاس ناشــادی، نــگاه تیــره و منفــی بــه زندگــی، تــرس از طــرد یــا بــی ارزش شــدن از بیــان هیجانــات در تعامــل 
بــا دیگــران، زمینــه ســاز الگوبــرداری ســبک دلبســتگی فرزنــدان بــه صــورت اجتنابــی و دوســوگرا/ اضطرابــی براســاس ســبک دلبســتگی 

ــردد. ــن می گ والدی
کلیدواژه ها: سبک های دلبستگی، والدین، فرزندان، بازداری اجتماعی، عواطف منفی.

مقدمه 
 )Bowlby( ــی ــط بالب ــار توس ــن ب ــه اولی ــتگی ک ــوی دلبس الگ
ــورث   ــک آینس ــا کم ــت، ب ــکار رف ــودکان ب ــد ک ــه رش در زمین
ــس از آن در  ــد، )1(  و پ ــرداری ش ــره  ب ــل به )Ainsworth(  قاب

ســه گــروه دلبســتگی ایمــن، دوســوگرا و اجتنابــی و بــرای روابــط 
دلبســتگی بزرگســاالن دنبــال شــد )2(. بــه نقــل از دنســی اُلفویــت 
و همــکاران، )Dansby Olufowote( براســاس نظریــه کالســیک 
دلبســتگی، بزرگســاالن دارای دلبســتگی ایمــن آن دســته از افرادی 

http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JPEN.9.1.89
http://jpen.ir/article-1-657-fa.html
http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JPEN.9.1.89


سعید لطفی و آدیس کراسکیان موجمباری

91

هســتند کــه نســبت بــه خــود و دیگــران نگرشــی مثبــت دارنــد، 
ــه احســاس  ــط صمیمان ــد هســتند و در رواب در ارتباطاتشــان متعه
راحتــی مــی کننــد و در روابــط عاطفــی بــا وابســته شــدن دیگــران 
ــی  ــراد از ویژگ ــن اف ــد )3(. ای ــی دارن ــکالت اندک ــود، مش ــه خ ب
احســاس راحتــی بــا نزدیکــی و صمیمیــت در روابــط بیــن فــردی 
برخوردارنــد )4(. بزرگســاالن دارای ســبک دلبســتگی دوســوگرا بــا 
ــی  ــخص م ــتر مش ــات بیش ــات و تعارض ــادل در احساس ــدم تع ع
شــوند )5(. ایــن افــراد دچــار تعــارض میــان نیــاز قــوی خــود بــرای 
ــی از  ــاس ناامن ــو و احس ــک س ــه از ی ــک و صمیمان ــط نزدی رواب
ــه نیازهــای خــود و احتمــال طردشــدن از  پاســخگویی دیگــران ب
ســوی دیگــران هســتند )4(. همچنیــن کمتــر بــه داشــتن دیــدگاه 
مثبتــی در مــورد خودشــان گرایــش دارنــد. ایــن ســبک بــا شــور و 
هیجــان و دل مشــغولی در مــورد روابــط همــراه بــا خرســندی کــم 
ــی  مرتبــط اســت )5(. بزرگســاالن دارای ســبک دلبســتگی اجتناب
دارای ویژگــی هــراس از نزدیکــی و صمیمیــت هســتند و بــه هیــچ 
وجــه خواهــان نزدیکــی هیجانــی نبــوده و خــود مختــاری را ترجیح 
مــی دهنــد )7(. آنهــا خودشــان را بــه صــورت خــود بســنده مــی 
بیننــد. افــراد دارای ایــن ســبک آســیب پذیــری را انــکار مــی کننــد 
و ادعــا مــی کننــد کــه نیــازی بــه روابــط نزدیــک ندارنــد و تمایــل 

بــه اجتنــاب از صمیمیــت دارنــد )6(.
ــه ی  ــه رابط ــر اینک ــی ب ــران مبن ــه ی روان تحلیلگ ــی فرضی بالب
والدیــن - فرزنــد، الگویــی بــرای روابــط صمیمانــه فــرد در آینــده 
محســوب مــی شــود مــورد تاکید قــرار مــی دهــد. وارد و همــکاران 
)Ward(  بــه نقــل از ون ایجزنــدورون )Van Ijzendoorn( اظهــار 
ــتگی  ــبک دلبس ــناخت س ــا ش ــوارد ب ــد م ــد، در 80 درص نموده ان
والدیــن، میتــوان ســبک دلبســتگی فرزنــدان آنهــا را نیــز 

پیش بینــی نمــود )7(.
ــتگی  ــة دلبس ــی رابط ــه بررس ــه ب ــادی ک ــات زی ــج مطالع نتای
ــه  ــد ک ــد، نشــان داده ان ــدان پرداخته ان ــا دلبســتگی فرزن ــن ب والدی
ــتند.  ــاط هس ــم در ارتب ــا ه ــان ب ــن و کودکانش ــتگی والدی همبس
بــرای مثــال والدیــن ناایمــن، کــودکان ناایمــن هــم داشــته اند )9، 
8(. بــا توجــه بــه ایــن نتایــج مــی تــوان گفــت انتقــال ســبک های 
ــی  ــد، بالب ــدی اشــاره دارن ــه نســل بع ــک نســل ب دلبســتگی از ی
ــی  ــرات ژنتیکــی و حت ــدازه اث ــه ان ــی ب ــرات اجتماع ــش اث ــه نق ب
ــن ناایمــن، کــودکان ناایمــن  ــد. والدی ــد میکن بیشــتر از آنهــا تاکی
ــن  ــی ناایم ــده والدین ــز در آین ــا نی ــه آنه ــد ک ــی دهن ــرورش م پ
ــن  ــی دلبســتگی والدی ــه بررس ــا ب ــر پژوهش ه ــود. اکث ــد ب خواهن
ــه  ــا موضوعــی کــه ب ــد. ام ــروری آنهــا پرداخته ان و ســبک فرزندپ
ــن  ــه در ای ــی اســت ک ــر اشــاره شــده، نقــش میانجی های آن کمت

ــای  ــه مولفه ه ــم ب ــان می توانی ــن می ــد و از ای رابطــه حضــور دارن
تیــپ شــخصیتی D کــه در پژوهــش حاضــر بــه آن پرداختــه شــده 
اســت اشــاره کــرد و ارتبــاط بیــن ســبک های دلبســتگی بــا ایــن 
ــد  ــه میتوان ــی اســت ک ــن موضوع ــع ای ــنجید. در واق ــه را س مولف
چرخــة انتقــال بیــن نســلی ســبک های دلبســتگی را کامــل کنــد. 
در مطالعــه حاضــر بــه بررســی نقــش مولفه هــای نیــپ شــخصیتی

ــر روی الگــوی دلبســتگی پرداختــه شــده اســت. D ب
ــرای  ــی ب ــه مخفف ــپ D را ک ــار تی ــن ب ــت )Denollet( اولی دنول
ــرد  ــی ک ــم و معرف ــت، تنظی ــده )Distress( اس ــخصیت درمان ش
)10(. شــخصیت تیــپ D بــار تعامــل دو ویژگــی شــخصیتی ثابــت 
ــی  ــف منف ــف( عواط ــد از: ال ــه عبارتن ــود ک ــف میش ــی تعری و کل
 Inhibition( ــازداری اجتماعــی )NA-Negative Affect( و ب( ب
SI-Social( )11(. عواطــف منفــی گرایــش بــه تجربــة هیجانــات 

ــرادی  ــف اســت )12(. اف ــی در زمان هــا و موقعیت هــای مختل منف
کــه نمــرۀ باالیــی در عواطــف منفــی بــه دســت میآورنــد احســاس 
ــد  ــه می کنن ــادی را تجرب ــری زی ــت، اضطــراب و تحریک پذی مالل
ــود  ــرای خ ــوع را ب ــب الوق ــکل قری ــانه های مش ــی از نش و دنیای
ــه  ــل ب ــز تمای ــی نی ــازداری اجتماع ــوند )13(. ب ــی ش ــور م متص
بــازداری از بیــان هیجانــات منفــی در طــی تماس هــای اجتماعــی 
بــه دلیــل تــرس از طــرد شــدن تعریــف شــده اســت )12(. افــراد 
بــا بــازداری اجتماعــی بــاال احســاس بــاز داشــته شــدن، تنــش و 
ناامنــی هنگامــی کــه در حضــور دیگــران هســتند، دارنــد و دارای 
ــتن  ــرات نداش ــرژی، ج ــدان ان ــی، فق ــل کم حرف ــی مث ویژگی های
ــردی هســتند  ــن ف ــراری ارتباطــات بی ــه برق ــل نداشــتن ب و تمای
ــد  ــاژه )Piaget( می گوی ــة پی ــل از نظری ــه نق ــی )Lee(  ب )14(. ل
ــازداری اجتماعــی دنیــای اطــراف خــود  ــاال در ب ــا نمــرۀ ب افــراد ب
ــی  ــای اجتناب ــت از راهبرده ــد و در حقیق ــز می بینن ــد آمی را تهدی
ــی  ــالت اجتماع ــه در تعام ــی ک ــن معن ــد. بدی ــتفاده می نماین اس
ــت دادن  ــدن و از دس ــد نش ــال تایی ــه احتم ــی ک از موقعیت های
پــاداش دیگــران وجــود داشــته باشــد، اجتنــاب می ورزنــد. انــزوای 
اجتماعــی ممکــن اســت تاثیــر هیجانــات منفــی را تشــدید نمایــد 

.)15(
مــرور مختصــر ســوابق پژوهشــی و دیدگاههــای مختلــف دربــاره 
ــب  ــه مراق ــن رابط ــی از محققی ــد، برخ ــان می ده ــتگی نش دلبس
- نــوزاد را امــری مطلــق و ثابــت تلقــی نمــوده و تــداوم آن 
ــن  ــر ای ــر دلبســتگی ب ــن دیگ ــد، و محققی ــن نســلی می دانن را بی
عقیده انــد کــه یــادآوری تجــارب اولیــه دوران کودکــی و ارتباطــات 
ــال  ــرد در ح ــی ف ــاس ایمن ــر احس ــت تاثی ــرادری، تح ــر ب خواه
حاضــر قــرار مــی گیــرد )15(. آنهــا کیفیــت تاثیــر اولیــن مراقــب 
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ــد  ــری نســبی دانســته و معتقدن ــی شــخص را ام ــار کنون ــر رفت ب
ــرد در  ــی ف ــه احســاس ایمن ــط موضوعــی ب ــردازان رواب ــه پ نظری
ــادآوری تجــارب گذشــته  ــت ی ــر کیفی ــر آن ب حــال حاضــر و تاثی
ــا توجــه بــه مولفه هــای تیــپ شــخصیتی  توجــه نکردنــد. البتــه ب
ــت رابطــه لحظــة  ــی کیفی ــازداری اجتماعــی و عواطــف منف D ب
اکنــون هــم متاثــر از ایــن الگــو بــوده و دلبســتگی ناایمــن را تــداوم 

ــی بخشــد )4(.  م

روش کار
ــی  ــدف بررس ــا ه ــتگی-تحلیلی، ب ــوع همبس ــش از ن ــن پژوه ای
ــا نقــش  رابطــه بیــن ســبک های دلبســتگی والدیــن و فرزنــدان ب
واســطه ای مولفه هــای تیــپ شــخصیتی D در آزمودنی هــای 
اســتانهای تهــران و البــرز بــود. بــرای بررســی اهــداف پژوهــش، 
تعــداد 288 والــد )86 مــادر، 202 پــدر( بــا میانگیــن ســنی 49/68 و 
فرزنــدان آنهــا )35 دختــر، 253 پســر( بــا میانگیــن ســنی 23/94 به 
روش نمونــه گیــری غیرتصادفــی در دســترس انتخــاب شــدند. این 
جامعــه آمــاری شــامل کلیــه والدیــن بــا تیــپ شــخصیت D دارای 
فرزنــد بــاالی 18 ســال بــود کــه در زمــان انجــام پژوهــش )ســال 
1399( ســاکن تهــران و البــرز بودنــد. فراخــوان ایــن پژوهــش در 
ــا  ــن ب ــدا والدی ــرز و تهــران داده شــد. ابت دانشــگاه های اســتان الب
تیــپ شــخصیت D از طریــق پرســش نامه انتخــاب شــدند و 
ــش نامه  ــدان( پرس ــن و فرزن ــا )والدی ــه آزمودنیه ــپس روی هم س
هــای ســبک دلبســتگی اجــرا گردیــد و در نهایــت دســته بنــدی و 

مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. 
ــوط  ــش مرب ــینه های پژوه ــی پیش ــس از بررس ــن )1393( پ هوم
ــادالت  ــی مع ــدل یاب ــدی )م ــی تائی ــل عامل ــای تحلی ــه مدل ه ب
ــه از  ــن طبق ــرای ای ــه ب ــرد ک ــه می گی ــاختاری SEM( نتیج س
ــا دو یــا چهــار عامــل، پژوهشــگر بایــد روی گــردآوری  مدل هــا ب
دســت کــم 100 یــا بیشــتر از آن، حتــی تــا 200 مــورد، برنامه ریزی 
ــا  ــی جنبه ه ــاختاری در برخ ــادالت س ــی مع ــون مدل یاب ــد. چ کن
ــری اســت، در پژوهــش  ــد متغی ــا رگرســیون چن ــط ب ــاًل مرتب کام
حاضــر مــالک فــوق بــرای بــرآورد حجــم نمونــه مــد نظــر قــرار 
می گیــرد و در هــر بخــش حداقــل 100 آزمودنــی بــه روش نمونــه 
ــه پرســش نامه و  ــه ب ــا توج ــی در دســترس ب ــر تصادف ــری غی گی

نتایــج آزمــون انتخــاب شــد. 
مالحظــات اخالقــی ایــن پژوهــش شــامل مــوارد ذیــل بــود: الــف( 
همــه شــرکت کننــدگان در پژوهــش بــا تمایــل شــخصی در ایــن 
پژوهــش شــرکت کــرده بودنــد و رضایــت نامــه را امضــا کردنــد. 
ــت  ــام ثب ــدون ن ــه و ب ــورت محرمان ــه ص ــا ب ــش نامه ه ب( پرس

گردیــد. 
ــرای جمــع آوری داده هــا از پرســش نامه های زیــر اســتفاده شــده  ب

: ست ا
پرســش نامه بازنگــری شــده مقیــاس دلبســتگی بزرگســال کولینــز 
ــاس  ــد )Reed attachment styles &Collins( )1990( مقی و ری
تجدیــد نظــر شــده دلبســتگي بزرگســال کولینــز و ریــد مهارتهــاي 
ایجــاد روابــط و شــیوه شــکل دهــی روابــط دلبســتگي نســبت بــه 
چهره هــاي دلبســتگي را در قالــب ســه ســبک دلبســتگي ایمــن، 
ــه  ــي، و ن ــاي صفت ــي ه ــاس ویژگ ــر اس ــي، ب ــي و اجتناب اضطراب
ــد  ــي مي کن ــت ارزیاب ــه حال ــته ب ــاي وابس ــي ه ــاس ویژگ ــر اس ب
ــای  ــي از مهارت ه ــامل خود-ارزیاب ــن پرســش نامه ش )16، 17(. ای
ایجــاد روابــط و خــود ـ توصیفــی شــیوه شــکل دهی بــه دلبســتگی 
 هــای نزدیــک اســت و مشــتمل بــر 18 مــاده اســت کــه توســط 
عالمــت گــذاری روی یــک مقیــاس 5 درجــه ای از نــوع لیکــرت 
بــرای هــر مــاده )کــه از 1= کامــاَل مخالفــم تــا 5= کامــاًل موافقــم، 
می باشــد( ســنجیده می  شــود. تحلیــل عوامــل، ســه خــرده 
ــی  ــار و پایای ــازد. اعتب ــی  س ــخص م ــاده ای را مش ــاس 6 م مقی
پرســش نامه دلبســتگی در ایــران، در پژوهشــی بــر روي 468 نفــر 
از دانشــجویان علــوم پرشــکی ایــران انجــام شــد، همســانی درونی 
)آلفــاي کرونبــاخ( مقیــاس ســبک دلبســتگی بزرگســاالن  بــه قــرار 
 )D( 0/79 و مقیــاس وابســتگی )A( ــوده اســت اضطــراب ــر ب زی

.0/48 )C( ــودن ــک ب 0/55 نزدی
پرســش نامه تیــپ شــخصیتی D. پرســش نامه  DS14 داراي 
ــازداری اجتماعــي اســت کــه  ــه منفــي و ب ــاس عاطف ــر مقی دو زی
ــن  ــرازش تعیی ــرۀ نقطــه ب ــار اســت. نم ــامل 7 معی ــدام ش ــر ک ه
شــده بــاالي 10 در هــر دو زیــر مقیــاس بــراي شناســایي افــراد بــا 
تیــپ شــخصیتي D بــه کار مــي رود )18(. فخــاری و همــکاران در 
پژوهــش خــود ویژگی هــای روان ســنجی ایــن مقیــاس را بررســی 
کرده انــد. ایــن مطالعــة توصیفــي بــا نمونه گیــري تصادفــي ســاده، 
شــامل 198 بیمــار مبتــال بــه بیمــاري کرونــري قلــب بســتري در 
بیمارســتان شــهید مدنــي تبریــز – ایــران مي باشــد. آن هــا نســخه 
 SF36( ــش نامه ــراه پرس ــه هم ــش نامه DS14 را ب ــي پرس فارس
ــا   ــار DS14 ب ــراي تعییــن اعتب ــد. ب Short Form( تکمیــل نمودن

SF36 کــه معتبــر و پایــا مي باشــد مقایســه شــد. آلفــاي کرونبــاخ 

ــر  ــات منفــي براب ــراي هیجان ــي، ب ــري قلب ــن بیمــاران کرون در بی
بــا 0/79 و بــراي بــازداری اجتماعــي برابــر بــا 0/56 بــوده اســت. 
آلفــاي کرونبــاخ بــاال بــراي تعییــن پایایــي کل DS14 بــراي ایــن 

بیمــاران 0/83 بدســت آمــد )18(.
ــاری  ــای آم ــتفاده از روش ه ــا اس ــر ب ــش حاض ــای پژوه داده ه
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ــش  ــی نق ــرای بررس ــون و ب ــتگی پیرس ــب همبس ــون ضری آزم
ــی و  ــیون خط ــل رگرس ــامل تحلی ــیر )ش ــل مس ــطه ای تحلی واس
تحلیــل رگرســیون گام بــه گام( اســتفاده شــد. همچنیــن بــا توجــه 
ــی  ــوع مدل یاب ــتگی از ن ــق همبس ــا، تحقی ــت فرضیه ه ــه ماهی ب
ــا از  ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــود و ب ــاختاری ب ــادالت س مع

نرم افــزار AMOS اســتفاده شــد.

یافته ها
اطالعــات جمعیــت شــناختی گــروه نمونــه پژوهــش در جــدول 1 

گــزارش شــده اســت.

)n=288( جدول 1 . توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه

درصد فراوانی جنسیت فرزندان

12/15 35 دختر
87/85 253 پسر

جنسیت والد پاسخ دهنده
29/86 86 زن
70/14 202 مرد

مقطع تحصیلی فرزندان
89/24 257 کارشناسی
10/76 31 کارشناسی ارشد

میزان تحصیالت والد پاسخ دهنده
29/52 85 کمتر از دیپلم
47/22 136 دیپلم و فوق دیپلم
17/01 49 لیسانس
6/25 18 فوق لیسانس و باالتر

نتایــج نشــان داد بیــن ســبک دلبســتگی والدیــن و فرزنــدان رابطــه 
مســتقیم وجــود دارد )P<0/01(. بیــن ســبک دلبســتگی ایمــن و 
 .)P<0/05( رابطــه وجــود نــدارد D مولفه هــای تیــپ شــخصیتی

ــوگرا/  ــی و دوس ــتگی اجتناب ــبک های دلبس ــن س ــه بی و در رابط
 D ــخصیتی ــپ ش ــای تی ــدان مولفه ه ــن و فرزن ــی والدی اضطراب

نقــش واســطه ای دارنــد. 

  )n=288( جدول 2 . میانگین، انحراف استاندارد، و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش و نتیجه آزمون آماری ضرایب همبستگی

انحراف میانگین
1234567استاندارد

سبک 
دلبستگی 

والدین

112/322/101/000. ایمن

0/1681/000 **212/692/26. اجتنابی

0/1221/000- *0/067-310/244/83. دوسوگرا/ اضطرابی

تیپ 
شخصیتی 

D

0/3641/000 **0/291 -**0/084-414/333/97. بازداری اجتماعی

0/8891/000 **0/165 **0/247- **0/052-59/687/42. عواطف منفی

سبک 
دلبستگی 
فرزندان

0/0081/000-0/1250/0800/014- *0/243 **612/102/67. ایمن

0/0421/000-249 /-0**0/266- **171 /0 -**0/263 **713/172/960/050. اجتنابی

341 /0-**0/2950/056 **0/284 **0/264 **0/069-0/067-810/335/37. دوسوگرا/ اضطرابی

ــن  ــه بی ــود ک ــی ش ــه م ــدول2 مالحظ ــج ج ــاس نتای ــر اس ب
ســبک  های دلبســتگی والدیــن و فرزنــدان و همچنیــن بیــن 
ســبک های دلبســتگی اجتنابــی و دوســوگرا و مولفــه هــای تیــپ 
شــخصیتی D رابطــه معنــادار وجــود دارد. بنابرایــن در ادامــه 

می تــوان فرضیــه مبنــی بــر نقــش واســطه ای مولفــه هــای تیــپ 
ــن و  ــتگی والدی ــبک های دلبس ــن س ــه بی ــخصیتی D در رابط ش

ــرار داد. ــل ق ــورد تحلی ــدان را م فرزن
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جدول 3. تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سبک دلبستگی اجتنابی فرزندان بر اساس سبک دلبستگی اجتنابی والدین با واسطه گری بازداری اجتماعی

T Beta خطای استاندارد b ضریب متغیر

17/074 ** ----- 0/588 10/045 مقدار ثابت پیش بین: سبک اجتنابی والدین
مالک: سبک اجتنابی فرزندان 1

4/615 ** 0/263 0/044 0/201 سبک اجتنابی والدین
18/035 ** ----- 1/037 18/701 مقدار ثابت پیش بین: سبک اجتنابی والدین

مالک: بازداری اجتماعی 2
-4/317 ** -0/247 0/077 -0/332 سبک اجتنابی والدین
14/365 ** ----- 0/845 12/134 مقدار ثابت پیش بین: سبک اجتنابی والدین، و 

بازداری اجتماعی
مالک: سبک اجتنابی فرزندان

33/714 ** 0/215 0/044 0/164 سبک اجتنابی والدین
-3/391 ** -0/196 0/033 -0/112 بازداری اجتماعی

** P<0/01

ــبک  ــی س ــیون در پیش بین ــب رگرس ــه ضری ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اجتنابــی فرزنــدان بــا پیش بینــی کنندگــی ســبک اجتنابــی والدیــن 
ــب رگرســیون در  ــر از ضری ــازداری اجتماعــی )0/215( کوچکت و ب
ــی  ــی کنندگ ــا پیش بین ــدان ب ــی فرزن ــبک اجتناب ــی س پیش بین

ــی  ــن در پیش بین ــت بنابرای ــن )0/263( اس ــی والدی ــبک اجتناب س
ــن،  ــی والدی ــبک اجتناب ــاس س ــر اس ــدان ب ــی فرزن ــبک اجتناب س

ــش واســطه ای دارد. ــی نق ــازداری اجتناب ب

جدول 4. تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سبک دلبستگی اجتنابی فرزندان بر اساس سبک دلبستگی اجتنابی والدین با واسطه گری عواطف منفی

T Beta خطای استاندارد b ضریب متغیر

17/074 ** ----- 0/588 10/045 مقدار ثابت پیش بین: سبک اجتنابی والدین
مالک: سبک اجتنابی فرزندان 1

4/615 ** 0/263 0/044 0/201 سبک اجتنابی والدین
10/070 ** ----- 1/917 19/302 مقدار ثابت پیش بین: سبک اجتنابی والدین

مالک: عواطف منفی 2
-5/144 ** -0/291 0/142 -0/731 سبک اجتنابی والدین
14/365 ** ----- 0/845 11/263 مقدار ثابت

پیش بین: سبک اجتنابی والدین، و عواطف منفی
مالک: سبک اجتنابی فرزندان 33/472 ** 0/203 0/045 0/155 سبک اجتنابی والدین

-3/546 ** -0/207 0/018 -0/063 عواطف منفی

** P<0/01

ــبک  ــی س ــیون در پیش بین ــب رگرس ــه ضری ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اجتنابــی فرزنــدان بــا پیش بینــی کنندگــی ســبک اجتنابــی والدیــن 
و عواطــف منفــی )0/203( کوچکتــر از ضریــب رگرســیون در 
ــی  ــی کنندگ ــا پیش بین ــدان ب ــی فرزن ــبک اجتناب ــی س پیش بین

ــی  ــن در پیش بین ــت بنابرای ــن )0/263( اس ــی والدی ــبک اجتناب س
ــن،  ــی والدی ــبک اجتناب ــاس س ــر اس ــدان ب ــی فرزن ــبک اجتناب س

ــطه ای دارد. ــش واس ــی نق ــف منف عواط

جدول 5. تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سبک دلبستگی دوسوگرا فرزندان بر اساس سبک دلبستگی دوسوگرا والدین با واسطه گری بازداری اجتماعی

T Beta خطای استاندارد b ضریب متغیر

13/042 ** ----- 0/597 7/792 مقدار ثابت پیش بین: سبک دوسوگرا والدین
مالک: سبک دوسوگرا فرزندان 1

4/622 ** 0/264 0/051 0/237 سبک دوسوگرا والدین

26/093 ** ----- 0/501 13/077 مقدار ثابت پیش بین: سبک دوسوگرا والدین
مالک: بازداری اجتماعی 2

2/825 ** 0/165 0/043 0/122 سبک دوسوگرا والدین
3/463 ** ----- 1/061 3/463 مقدار ثابت پیش بین: سبک دوسوگرا والدین، و بازداری 

اجتماعی
مالک: سبک دوسوگرا فرزندان

33/956 ** 0/221 0/050 0/199 سبک دوسوگرا والدین
4/621 ** 0/258 0/068 0/315 بازداری اجتماعی

** P<0/01
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ــبک  ــی س ــیون در پیش بین ــب رگرس ــه ضری ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــوگرا  ــبک دوس ــی س ــی کنندگ ــا پیش بین ــدان ب ــوگرا فرزن دوس
والدیــن و بــازداری اجتماعــی )0/221( کوچکتــر از ضریــب 
رگرســیون در پیش بینــی ســبک دوســوگرا فرزنــدان بــا پیش بینــی 

ــن در  ــت بنابرای ــن )0/264( اس ــوگرا والدی ــبک دوس ــی س کنندگ
پیش بینــی ســبک دوســوگرا فرزنــدان بــر اســاس ســبک دوســوگرا 

ــطه ای دارد. ــش واس ــی نق ــازداری اجتناب ــن، ب والدی

 جدول 6. تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سبک دلبستگی دوسوگرا فرزندان بر اساس سبک دلبستگی دوسوگرا والدین با واسطه گری عواطف منفی

T Beta خطای استاندارد b ضریب متغیر

13/042 ** ----- 0/597 7/792 مقدار ثابت پیش بین: سبک دوسوگرا والدین
مالک: سبک دوسوگرا فرزندان 1

4/622 ** 0/264 0/051 0/237 سبک دوسوگرا والدین

26/093 ** ----- 0/501 13/077 مقدار ثابت پیش بین: سبک دوسوگرا والدین
مالک: عواطف منفی 2

2/825 ** 0/165 0/043 0/122 سبک دوسوگرا والدین

11/718 ** ----- 0/611 7/159 مقدار ثابت
پیش بین: سبک دوسوگرا والدین، و عواطف منفی

مالک: سبک دوسوگرا فرزندان 33/081 ** 0/185 0/054 0/166 سبک دوسوگرا والدین
3/610 ** 0/217 0/039 0/141 عواطف منفی

** P<0/01

ــبک  ــی س ــیون در پیش بین ــب رگرس ــه ضری ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــوگرا  ــبک دوس ــی س ــی کنندگ ــا پیش بین ــدان ب ــوگرا فرزن دوس
والدیــن و عواطــف منفــی )0/185( کوچکتــر از ضریــب رگرســیون 
ــا پیش بینــی کنندگــی  ــدان ب در پیش بینــی ســبک دوســوگرا فرزن
ــی  ــن در پیش بین ــن )0/264( اســت بنابرای ســبک دوســوگرا والدی

ســبک دوســوگرا فرزنــدان بــر اســاس ســبک دوســوگرا والدیــن، 
عواطــف منفــی نقــش واســطه ای دارد.

ــل  ــاس تحلی ــر اس ــده ب ــرآورد ش ــتاندارد ب ــب اس ــودار ضرای نم
ــت. ــده اس ــیم ش ــکل 1 ترس ــده در ش ــام ش ــیر انج مس

 
D شکل 1. نمودار مسیر ضرایب استاندارد شدهء اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبک دلبستگی والدین بر سبک دلبستگی فرزندان با واسطه گری تیپ شخصیتی

بــر اســاس نتایــج آزمــون ضریــب همبســتگی ]جــدول شــماره 2[ و تحلیــل هــای رگرســیون انجــام شــده ]جــدول هــای شــماره 3 تــا 6[، نخســت اینکــه بــا توجــه بــه 
عــدم رابطــه معنــادار بیــن ســبک دلبســتگی ایمــن والدیــن بــا مولفه هــای تیــپ شــخصیتی D مشــخص شــد کــه ایــن مولفــه هــا نمــی تواننــد در رابطــه بیــن ســبک 
دلبســتگی ایمــن غرزنــدان و والدیــن نقــش واســطه ای داشــته باشــند. و در ادامــه بــا توجــه بــه رابطــه معنــادار بیــن ســبک های اجتنابــی و دوســوگرای والدیــن و 
فرزنــدان بــا مولفه هــای تیــپ شــخصیتی D ضرایــب رگرســیون محاســبه و آزمــون شــدند کــه ضرایــب مســتقیم و غیــر مســتقیم اســتتاندارد شــده در شــکل 1 بــه 

صــورت شــماتیک نمایــش داده شــده اســت.
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بحث 
پژوهش هــای صــورت  و  پژوهــش حاضــر  نتایــج  برحســب 
 D ــخصیتی ــپ ش ــای تی ــای مولفه ه ــابه، ویژگی ه ــه مش گرفت
ــره و  ــگاه تی ــی، احســاس ناشــادی، ن ــد تنــش، نگران ــن مانن والدی
ــی ارزش شــدن از بیــان  ــا ب ــه زندگــی، تــرس از طــرد ی منفــی ب
هیجانــات خویــش در تعامــل بــا دیگــران، زمینــه ســاز تحــت تاثیر 
ــی،  ــدان )اجتناب ــرداری ســبک دلبســتگی فرزن ــن الگوب ــرار گرفت ق
دوســوگرا( بــر اســاس ســبک دلبســتگی والدیــن خواهــد بــود )10، 

 .)11
بارلــو )Barlow( )2018( در پژوهــش خــود در دانشــگاه آکســفورد 
ــارداری:  ــه در دوران ب ــری مادران ــوان "والدگ ــا عن ــتان، ب انگلس
اهمیــت ارتبــاط مادر-جنیــن" بــه ایــن امــر می پــردازد. پژوهــش 
او نشــان می دهــد حتــی کیفیــت تعامــل والدیــن – کــودک 
پیــش از تولــد، کیفیــت رابطــه والدیــن –کــودک، پــس از تولــد را 
ــالمت روان و  ــوزاد و س ــن ن ــتگی ام ــد و دلبس ــی می کن پیش بین

ــه آن وابســته اســت )19(.   جســم او، ب
دانشــکده  پژوهشــگران  از  همــکاران  و   )Widom( ویــدوم 
ــکا در  ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــان ج ــگاه ج ــی دانش روان شناس
ــش میانجــی ســبک های دلبســتگی  ــه بررســی نق ســال 2017 ب
ــمانی و  ــکالت جس ــی و مش ــاری دوران کودک ــا بدرفت ــن ب والدی
روانــی، پرداختنــد. پژوهــش آنهــا حاکــی از ایــن اســت کــه ســبک 
دلبســتگی بزرگســاالن اضطرابــی و اجتنابــی، منجــر بــه پیامدهــای 
ــه کــودکان  ــل بی توجهــی و آزار جســمی ب ــه دلی ــی ب منفــی روان
ــا  ــراد ب ــه اف ــه طوری ک ــردد. ب ــد می گ ــال بع ــی س ــا س ــی ت حت
ــمی و  ــا آزار جس ــده و ی ــه ش ــده گرفت ــی نادی ــه کودک تاریخچ
ــی را  ــا اجتناب ــی ی ــری از دلبســتگی اضطراب ــزان باالت جنســی، می

نشــان می دهنــد )20(. 
متاآنالیــزی کــه توســط کــووک )Cooke( و همــکاران بــه عنــوان 
دلبســتگی والد-فرزنــد و تجربــه هیجانــی کــودک در ســال 2019 
انجــام شــد نشــان  داد هــر جــه دلبســتگی ایمــن کــودکان بیشــتر 
باشــد، خلــق مثبــت بیشــتر و خلــق منفــی کمتــری از خــود بــروز 
ــد و از  ــی نماین ــم م ــان را تنظی ــر هیجانات ش ــد، بهت ــی دهن م
راهکارهــای مقابلــه ای در جهــت دریافــت حمایــت بیشــتر اســتفاده 
ــی،  ــتگی اجتناب ــبک دلبس ــا س ــودکان ب ــس ک ــد. برعک می کنن
خلــق مثبــت و تنظیــم هیجــان کمتــری از خــود نشــان می دهنــد 
ــره  ــز به ــری نی ــر کمت ــه ای موث ــای مقابل ــن از راهکاره و همچنی
ــتگی  ــبک دلبس ــا س ــودکان ب ــرای ک ــه ب ــن نتیج ــد. ای می برن

ــود )21(.  ــز صــادق ب دوســوگرا نی
ــتگی  ــته های دلبس ــه از همبس ــه" ک ــیت مادران ــه "حساس مولف

ایمــن در کودکــی اســت، ظاهــراً بخــش بزرگــی از پدیــده پایــگاه 
ــرد )1، 22، 23(.  ــی گی ــر م ــز در ب ــی را نی ــن در دوران نوجوان ایم
ولــی مادرانــی کــه تیــپ شــخصیتی D دارنــد و در مولفــه 
ــه دلیــل احســاس تنــش، کــم حرفــی،  بازداری هــای اجتماعــی ب
فقــدان انــرژی، کاهــش تمایــل بــه برقــراری ارتبــاط، حساســیت 
مادرانــه پایینــی داشــته و منجــر بــه دلبســتگی ناایمــن و تهدیــدی 
ــی ادراک  ــت عاطف ــی شــوند )24(. "حمای ــگاه ایمــن م ــرای پای ب
شــده "بــه عنــوان جــزء دیگــری از پایــگاه ایمــن در نظــر گرفتــه 
ــی و  ــف منف ــای عواط ــه مولفه ه ــه ب ــا توج ــی ب ــت. ول ــده اس ش
بــازداری اجتماعــی در تیــپ شــخصیتی D و گرایــش ایــن افــراد 
بــه تجربــه هیجانــات منفــی در زمان هــا و موقعیت هــای مختلــف 
ــد نشــدن و  ــل تایی ــه دلی ــات ب ــان نکــردن هیجان ــن بی و همچنی
احســاس عــدم امنیــت در حضــور دیگــران، ایــن پایــگاه ایمــن در 
کــودکان آســیب خــورده و منجــر بــه دلبســتگی ناایمــن اجتنابــی 
ــای  ــری مولفه ه ــا میانجی گ ــدان ب ــن و فرزن ــوگرای والدی و دوس

ــود )10(. ــخصیت D  می ش ــپ ش تی
ــا 5 کــه خالصــه آن  براســاس تحلیــل نتایــج در جدول هــای 2 ت
در شــکل یــک ترســیم شــده و  رابطــه دو بــه دو متغیــر هــا نشــان 

ــه؛ ــد ک می ده
الــف - بیــن ســبک های دلبســتگی والدیــن و ســبک های 

دلبســتگی فرزنــدان رابطــه وجــود دارد.
ــه  ــن و مولف ــوگرای والدی ــی و دوس ــبک های اجتناب ــن س ب - بی

ــدان رابطــه وجــود دارد. هــای تیــپ شــخصیتی D فرزن
ــه  ــدان و مولف ــی و دوســوگرای فرزن ــن ســبک های اجتناب  ج - بی

هــای تیــپ شــخصیتی D والدیــن رابطــه وجــود دارد.
بــر اســاس ایــن نتایــج، مــا می توانیــم بــا در نظــر گرفتــن نقــش 
ــن، ســبک های  ــپ شــخصیتی D والدی واســطه ای مولفه هــای تی
ــبک های  ــدان از روی س ــوگرای فرزن ــی و دوس ــتگی اجتناب دلبس
ــان  ــج نش ــم. نتای ــی کنی ــن پیش بین ــوگرای والدی ــی و دوس اجتناب
ــی  ــی در پیش بین ــازداری اجتماع ــی و ب ــف منف ــد، عواط می  د ه
ــدان از روی  ــوگرای فرزن ــی و دوس ــتگی اجتناب ــبک های دلبس س
ــش  ــن نق ــوگرای والدی ــی و دوس ــتگی اجتناب ــبک های دلبس س

ــد. واســطه ای دارن
ــا یافتــه هــای پژوهشــی محققــان خــارج از کشــور  ایــن نتایــج ب
)2،8، 26( همســو اســت و ایــن هماهنگــی بیانگــر آن اســت کــه 
ســبک دلبســتگی والدیــن نقــش بســیار مهمــی در رشــد طبیعــی 
و یــا دلبســتگی ناایمــن کــودک بــازی میکنــد. تبییــن نتایــج ایــن 
پژوهــش بــه مــدد دیــدگاه بالبــی و آینســورث و محققیــن دیگــر 
دیــدگاه دلبســتگی امــکان پذیــر شــد. اکثــر محققیــن دلبســتگی 
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معتقدنــد ســبک دلبســتگی ناایمــن )اضطرابــی و اجتنابــی( والدیــن 
منجــر بــه بــروز دلبســتگی ناایمــن در کــودک مــی گــردد )1، 25( 
زیــرا والدیــن ناایمــن در تعامــل بــا کودکشــان طــرد کننده هســتند 
ــا کــودک اســتفاده  و از رفتارهــای نامناســب بــه هنــگام تعامــل ب
ــی و عواطــف  ــازداری اجتماع ــا ب ــن ب ــودکان والدی ــد. ک ــی کنن م
ــالش  ــه ت ــد ک ــپ شــخصیت D می د انن ــای تی ــی، از مولفه ه منف
ــه والدیــن احتمــااًل بــدون پاســخ خواهــد  آنهــا جهــت نزدیکــی ب
ــی و  ــتگی اجتناب ــودکان ، دلبس ــن ک ــل ای ــن دلی ــه همی ــود ب ب

دوســوگرا را تجربــه مــی کننــد )3(.
مختلــف  دیدگاه هــای  و  پژوهشــی  ســوابق  مختصــر  مــرور 
ــه  ــن رابط ــی از محققی ــد، برخ ــان میده ــتگی نش ــاره دلبس درب
ــداوم  ــوزاد را امــری مطلــق و ثابــت تلقــی نمــوده، و ت مراقــب- ن
آن را بیــن نســلی می داننــد. محققیــن دیگــر دلبســتگی  بــر ایــن 
ــت  ــی تح ــه دوران کودک ــارب اولی ــادآوری تج ــه ی ــد ک عقیده ان
تاثیــر احســاس ایمنــی فــرد در حــال حاضــر قــرار مــی گیــرد. آنهــا 
کیفیــت تاثیــر اولیــن مراقــب بــر رفتــار کنونــی شــخص را امــری 
نســبی دانســته و معتقدنــد نظریــه پــردازان روابــط موضوعــی بــه 
ــت  ــر کیفی ــر آن ب ــر و تاثی ــال حاض ــرد در ح ــی ف ــاس ایمن احس
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد. البت ــه نکردن ــته توج ــارب گذش ــادآوری تج ی
مولفه هــای تیــپ شــخصیتD یعنــی بــازداری اجتماعــی و 
عواطــف منفــی کیفیــت رابطــه لحظــة اکنــون هــم، متاثــر از ایــن 
ــداوم مــی  بخشــد )13، 12(.  ــوده و دلبســتگی ناایمــن را ت الگــو ب
ــف  ــی و عواط ــازداری اجتماع ــا )ب ــن مولفه ه ــه ای ــی ک از آنجای
ــد،  ــدان نمی دهن ــه فرزن ــاری را ب ــی( مجــال کســب خودمخت منف
ــل  ــراد مخت ــن اف ــن در ای ــگاه ایم ــکلگیری پای ــت ش ــی اس بدیه
ــه عبــارت دیگــر،  ــه دلبســتگی ناایمــن خواهــد شــد. ب و منجــر ب
ســبک دلبســتگی ایــن توانایــی را دارد کــه شــیوههای نظمدهــی 
عواطــف و برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران بــه صــورت گوناگــون را 
در افــراد متفــاوت، تبییــن کنــد )19(. افــراد بــا ســبک دلبســتگی 
ــه دلیــل داشــتن والدینــی بی ثبــات و غیــر پاســخگو در  ناایمــن ب
ــد و  ــه می کنن ــتری را تجرب ــی بیش ــف منف ــی، عواط دوران کودک
ــد نظمدهــی عواطــف را  ــای کارآم ــی مهارته ــه خوب ــد ب نمی توانن
کســب کننــد )20(. تِِملتــرک  و همــکاران )Temelturk( دریافتنــد 
ــا  ــه در آنه ــوند ک ــزرگ می ش ــی ب ــه در خانواده های ــی ک کودکان
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــود نمی ت ــرکوب می ش ــف س ــف عواط توصی
ــا حالت هــای  ــه طــور موفقیــت آمیــزی ب ــه ب ــد چگون کــه بیاموزن
عاطفــی خــود کنــار بیاینــد و در نتیجــه در تجربــه کــردن عواطــف 
ــد. ایــن دشــواری ها و فقدان هــا باعــث  احســاس ناراحتــی می کنن
ــوگرایی در  ــث دوس ــده و در شــخص باع ــنودی شــخص ش ناخش

ــود )25(. ــف می ش ــف عواط توصی
از محدودیت هــای پژوهــش حاضــر، ابــزار انــدازه گیــری متغیرهــا 
بــود کــه فقــط از پرســش نامه اســتفاده شــد و از مصاحبــه و 
ــد.  ــه نش ــکار گرفت ــری ب ــای اندازه گی ــایر روش ه ــاهده و س مش
همچنیــن محــدود بــودن نمونــه مورد بررســی کــه در تعمیــم دادن 
نتایــج فقــط بــه جامعــه مــورد نظــر منطقــی و امــکان پذیــر و برای 

ســطوح دیگــر بایــد بــا رعایــت احتیــاط صــورت گیــرد. 

نتیجه گیری 
نتایــج  پژوهــش نشــان داد بــا توجــه بــه عواطــف منفی و بــازداری 
اجتماعــی در  تیــپ شــخصیتی D والدیــن، ماننــد تنــش، نگرانــی، 
احســاس ناشــادی، نــگاه تیــره و منفــی بــه زندگــی، تــرس از طــرد 
شــدن یــا بــی ارزش شــدن از بیــان هیجانــات خویــش در تعامــل با 
دیگــران، ایــن الگوبــرداری ســبک دلبســتگی فرزنــدان )اجتنابــی، 
دوســوگرا( براســاس ســبک دلبســتگی والدیــن شــده و از آنجــا کــه 
بیــن ســبک دلبســتگی والدیــن و فرزنــدان رابطــه مســتقیم وجــود 
ــه برخــی  ــوان ب داشــت، براســاس یافته هــای ایــن پژوهــش می ت

از دســتاوردهای نظــری و عملــی ایــن پژوهــش اشــاره نمــود.
ــگران  ــتر پژوهش ــناخت بیش ــه ش ــا ب ــری یافته ه ــطح نظ در س
ــژه  ــه وی ــلی ب ــن نس ــی بی ــای انتقال ــان در حوزه ه و روان شناس
پژوهــش در  ایــن  نتایــج  دارد. همچنیــن  اشــاره  دلبســتگی 
ــدان و  ــه فرزن ــن ب ــن نســلی دلبســتگی از والدی ــال بی ــه انتق زمین
میانجی هــای وابســته بــه ســالمت را بــرای پژوهشــگران فراهــم 
مــی کنــد کــه در پژوهش هــای آتــی بــه شناســایی مکانیــزم هــای 

ــد.  ــتگی بپردازن ــلی دلبس ــن نس ــال بی ــی انتق زیربنای
ــای  ــن برنامه ه ــه تدوی ــش ب ــن پژوه ــج ای ــی نتای ــطح عمل در س
مداخلــه ای کمــک می کنــد تــا از ایــن طریــق متخصصــان 
ــال  ــت و از انتق ــت را تقوی ــای مثب ــد ویژگی ه ــوزه بتوانن ــن ح ای
ــن  ــا تدوی ــن ب ــد. همچنی ــری کنن ــیب زا جلوگی ــای آس ویژگی ه
برنامه هــای آموزشــی و درمانــی بــه خانــواده هــا کمــک می کنــد 
در ارتبــاط خــود بــا فرزندانشــان بــه احتمــال انتقــال بیــن نســلی 
ویژگی هــای مثبــت و منفــی واقــف باشــند و بــه تســهیل انتقــال 
ــل  ــد ح ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــک کنن ــالم کم ــای س ــی ه ویژگ
تعارضــات و مشــکالت ارتباطــی میــان فرزنــدان و والدیــن بتوانــد 
نقــش مثبتــی در بهبــود ســالمت فرزنــدان و شــکل گیــری ســبک 
ــات  ــکیل جلس ــذا تش ــد. ل ــته باش ــا داش ــن در آنه ــتگی ایم دلبس
ــاوره و روان  ــات مش ــی متخصص ــا همراه ــدارس، ب ــاوره در م مش
شناســی اقــدام ســودمندی در جهــت پایه گــذاری پــرورش صحیــح 
فرزنــدان و در نتیجــه زمینــه ســاز ایجــاد عــادت هــای مثبــت در 
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ــدان باشــد. فرزن

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــرای آقــای ســعید لطفــی اســت 
و بدیــن وســیله از همــه عزیزانــی کــه در ایــن پژوهــش همــکاری 

ــود.  ــی می ش ــد قدردان کرده ان
در پژوهــش حاضــر کلیــه موازیــن اخالقــی رعایــت شــده و کــد 

اخــالق براســاس رای کمیتــه علمــی منتخــب دانشــگاه آزاد 
اســالمی، واحــد کــرج بــه شــمارۀ IR.IAU.REC.1400.32 قابل 

ــری اســت. پیگی

تضاد منافع
نویســندگان مقالــه تاییــد مــی نماینــد هیــچ گونــه تعــارض منافعی 

بیــن نویســندگان، ســازمان یــا شــرکت خاصــی وجود نــدارد.

References
1. Ainsworth MD, Blehar MC, Waters E, Wall SN. 

Patterns of attachment: A psychological study of the 
strange situation. Psychology Press; 2015 Jun 26. 
https://doi.org/10.4324/9780203758045

2. DiTommaso E, Brannen-McNulty C, Ross 
L, Burgess M. Attachment styles, social 
skills and loneliness in young adults. 
Personality and individual differences. 
2003 Jul Mikulincer; 35 (2):303-12. 
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00190-3

3. Dansby Olufowote RA, Fife ST, Schleiden 
C, Whiting JB. How can I become more 
secure?: A grounded theory of earning 
secure attachment. Journal of Marital and 
Family Therapy. 2020 Jul;46(3):489-506. 
https://doi.org/10.1111/jmft.12409

4. Koehn AJ, Kerns KA. Parent-child 
attachment: Meta-analysis of associations 
with parenting behaviors in middle childhood 
and adolescence. Attachment & Human 
Development. 2018 Jul 4;20(4):378-405. 
https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1408131

5. Struck N, Krug A, Feldmann M, Yuksel D, Stein 
F, Schmitt S, Meller T, Brosch K, Dannlowski U, 
Meinert S, Opel N. Attachment and social support 
mediate the association between childhood 
maltreatment and depressive symptoms. Journal 
of affective disorders. 2020 Aug 1;273:310-7. 
https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.04.041

6. Wearden A, Peters I, Berry K, Barrowclough 
C, Liversidge T. Adult attachment, parenting 
experiences, and core beliefs about self 
and others. Personality and individual 
differences. 2008 Apr 1;44(5):1246-57. 
https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.11.019

7. Ward KP, Lee SJ, Pace GT, Grogan-Kaylor 
A, Ma J. Attachment style and the association 

of spanking and child externalizing behavior. 
Academic pediatrics. 2020 May 1;20(4):501-7. 
https://doi.org/10.1016/j.acap.2019.06.017

8. Millings A, Walsh J, Hepper E, O’Brien M. 
Good partner, good parent: Responsiveness 
mediates the link between romantic attachment 
and parenting style. Personality and Social 
Psychology Bulletin. 2013 Feb; 39(2):170-80. 
https://doi.org/10.1177/0146167212468333

9. Azad Moosavi MM, Jalali MR. Intergenerational 
Transmission of Family Factors: Parenting 
Styles, Attachment Styles & Family Climate. 
Journal of Family Research. 2014 Jul 23; 
10(1):79-97. [Persian]

10. Breik W, Elbedour S. The Predictive Ability 
of Type D Personality Pattern, Anxiety, and 
Depression in Cardiac Disease. European Journal 
of Mental Health. 2021 Dec 1;16(2):196-209. 
https://doi.org/10.5708/EJMH.16.2021.2.10

11.  Dannemann S, Matschke K, Einsle F, Smucker 
MR, Zimmermann K, Joraschky P, Weidner 
K, Köllner V. Is type-D a stable construct? An 
examination of type-D personality in patients 
before and after cardiac surgery. Journal of 
Psychosomatic Research. 2010 Aug 1;69(2):101-9. 
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2010.02.008

12. Corcoran M, McNulty M. Examining 
the role of attachment in the relationship 
between childhood adversity, psychological 
distress and subjective well-being. Child 
abuse & neglect. 2018 Feb 1;76:297-309. 
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.11.012

13. Denollet J. DS14: standard assessment 
of negative affectivity, social inhibition, 
and Type D personality. Psychosomatic 
medicine. 2005 Jan 1;67(1):89-97. 
https://doi.org/10.1097/01.psy.0000149256.81953.49

14. Lee J. Relational Consciousness for Children's 

https://doi.org/10.4324/9780203758045
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00190-3
https://doi.org/10.1111/jmft.12409
https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1408131
https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.04.041
https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.11.019
https://doi.org/10.1016/j.acap.2019.06.017
https://doi.org/10.1177/0146167212468333
https://doi.org/10.5708/EJMH.16.2021.2.10
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2010.02.008
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.11.012
https://doi.org/10.1097/01.psy.0000149256.81953.49


سعید لطفی و آدیس کراسکیان موجمباری

99

Spirituality. Journal of Christian Education & 
Information Technology. 2019 Apr;35:81-102.

15. Sommantico M, Donizzetti AR, Parrello 
S, De Rosa B. Predicting young adults’ 
Romantic relationship quality: Sibling 
ties and adult attachment styles. Journal 
of Family Issues. 2019 Apr;40(5):662-88. 
https://doi.org/10.1177/0192513X18820381

16. Asl MS, Khanzadeh M, Hasani J, Edrisi F. Factor 
structure and psychometric properties of the 
persian version of state adult attachment scale 
(SAAS). J Res Psychol Health. 2012;6(1):66-78. 
[Persian].

17. Bonab BG, Koohsar AAH. Relation among 
quality of attachment, paranoid ideation and 
somatization in college students. Procedia-
Social and Behavioral Sciences. 2011;30:207-11.  
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.041

18. Fakhari A, Norouzi S, Zakarya Pezeshki M. 
Reliability and validity of type D personality 
questionnaires (DS14 persian version) in 
coronary artery patients. Medical journal of 
Tabriz university of medical sciences and health 
services. 2014 Nov; 36(4): 78-85. [Persian].

19. Barlow J, Underdown A. Child 
maltreatment during infancy: Atypical 
parent-infant relationships. Paediatrics and 
Child Health. 2018 Mar 1;28(3):114-9. 
https://doi.org/10.1016/j.paed.2017.11.001

20. Widom CS, Czaja SJ, Kozakowski SS, Chauhan 
P. Does adult attachment style mediate the 
relationship between childhood maltreatment 
and mental and physical health outcomes?. 

Child abuse & neglect. 2018 Feb 1;76:533-45. 
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.002

21. Cooke JE, Kochendorfer LB, Stuart-
Parrigon KL, Koehn AJ, Kerns KA. Parent-
child attachment and children’s experience 
and regulation of emotion: A meta-analytic 
review. Emotion. 2019 Sep;19(6):1103. 
https://doi.org/10.1037/emo0000504

22.  Lamb ME, Thompson RA, Gardner W, 
Charnov EL, editors. Infant-mother attachment: 
The origins and developmental significance 
of individual differences in strange situation 
behavior. Routledge; 2013 Aug 21.

23. De Wolff MS, Van Ijzendoorn MH. Sensitivity 
and attachment: A meta-analysis on parental 
antecedents of infant attachment. Child 
development. 1997 Aug; 68(4):571-91. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1997.
tb04218.x

24. Allen JP, McElhaney KB, Land DJ, Kuperminc 
GP, Moore CW, O’Beirne-Kelly H, Kilmer SL. A 
secure base in adolescence: Markers of attachment 
security in the mother-adolescent relationship. 
Child development. 2003 Feb;74(1):292-307. 
https://doi.org/10.1111/1467-8624.t01-1-00536

25. Temelturk RD, Yurumez E, Uytun MC, Oztop 
DB. Parent-child interaction, parental attachment 
styles and parental alexithymia levels of 
children with ASD. Research in Developmental 
Disabilities. 2021 May 1;112:103922. 
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103922

https://doi.org/10.1177/0192513X18820381
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.041
https://doi.org/10.1016/j.paed.2017.11.001
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.002
https://doi.org/10.1037/emo0000504
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1997.tb04218.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1997.tb04218.x
https://doi.org/10.1111/1467-8624.t01-1-00536
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103922

