
     

  مجله علوم رفتاري
  1391تابستان ، 2، شماره 6دوره 

  105-109: صفحات

�������	�
	���������	��������	

�����6������2��	
����2012 
�������105�109 

       

�

�ارتباط  يبرقرار يبرا اقيو اشت يشادكام  سهيمقا

  انيدانشجو يدلبستگ يها در سبك
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 ��������  چكيده

 يبرقرار يبرا اقيو اشت يشادكام سهيهدف پژوهش حاضر مقا :مقدمه
 يمقطع كارشناس انياز دانشجو يا در نمونه يدلبستگ هاي سبكارتباط در 

�. بود زيدانشگاه تبر

 انينفر از دانشجو 400 يا خوشه يريگ با استفاده از روش نمونه :روش
 يدلبستگهاي  سبك اسيها از مق داده يآور جمع يانتخاب شدند و برا

و  )مونش( نيوفاندلندمقياس شادكامي دانشگاه مموريال  و وريهازن و ش
ها با استفاده از  داده ليتحل. ارتباط استفاده شد يبرقرار يبرا اقياشت اسيمق

�. انجام شد يبيتعق  گانهچند يها سهيمقاو  راهه كي انسيوار ليتحل

 يها سبك نيب يپژوهش نشان داد كه تفاوت معنادار جينتا :ها افتهي
 منيا يسبك دلبستگ يدارا انيدانشجو. وجود دارد يدر شادكام يدلبستگ
 يو دوسوگرا شادكام ياجتناب منيناا  دلبسته انيبا دانشجو سهيدر مقا
با  سهيدر مقا ياجتناب يسبك دلبستگ يدارا انيدارند و دانشجو يباالتر
پژوهش نشان داد كه  نيا گريد  جهينت. دارند يباالتر يشادكام وگرا،دوس

ارتباط  يبرقرار يبرا اقيدر اشت يدلبستگ يها سبك نيب يتفاوت معنادار
�. وجود دارد

با  سهيدر مقا منيا يسبك دلبستگ يدارا انيدانشجو :يريگ جهينت
 يبرقرار يبرا اقيو دوسوگرا اشت ياجتناب منيناا  دلبسته انيدانشجو

دوسوگرا در  يسبك دلبستگ يدارا انيدارند و دانشجو يارتباط، باالتر
 يكل  جهينت. دارند يارتباط باالتر يبرقرار يبرا اقياشت يبا اجتناب سهيمقا

ارتباط،  يبرقرار يبرا اقيو اشت يبر شادكام يدلبستگ يها كه سبك نيا
�.گذارد يم ريتاث
  يدلبستگ يها ارتباط، سبك يبرقرار يبرا اقياشت ،يشادكام :ها واژهديكل
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  مقدمه
داشت  تاكيد نكته اين بر دلبستگي  نظريه ، در]3،2،1[ بالبي

 شكل را فرد دلبستگي سبك والد، -كودك  اوليه ارتباط كه
 روش و ديگران، خود  درباره فرد ديدگاه بر و دهد مي

 اين برطبق. گذارد مي تاثير فردي ميان ارتباطات دهي سازمان
 تداوم عمر فراخناي تمامي در دلبستگي كيفيت تاثير، نظريه
 هاي روش زمينه در فردي هاي تفاوت  كننده تبيين و دارد

 فردي ميان روابط تنظيم و دروني هاي آزردگي با اي مقابله
 احساس كه دارند عقيده تحولي روانشناسان از بسياري. است

 چهره يا ايمن دلبستگي حاصل كه امنيتي و اعتماد، گرمي
 اي سازگارانه روانشناختي كنش  زمينه، است دلبستگي  اوليه

   .كند مي فراهم رشد بعدي مراحل در را
 دلبستگي، بالبي دلبستگي  نظريه اساس بر ،]4[ شيور و هازن

 شكل دو به پژوهشگران اين. كردند گذاري پايه را بزرگسال
 هاي بازنمايي) الف: كردند تعريف را بزرگسالي دلبستگي

 اطالعات پردازش و فردي ميان رفتار كه هايي الگو يا دروني
 كه اختصاصي هاي شيوه و راهبردها )ب، كند مي هدايت را

 آنها براساس. كنند مي استفاده خود امنيت حفظ براي افراد
  زمينه در شده انجام هاي پژوهش از آمده دست به نتايج
 بزرگسال دلبستگي هاي سبك، نوزادي دلبستگي هاي سبك

  .كردند معرفي اجتنابي دوسوگرا و، ايمن،  طبقه سه در را
 تمايل، هستند راحت صميمي روابط برقراري در ايمن افراد
 و باشند وابسته ديگران به حمايت دريافت براي دارند

 هاي چهره. دارند دوست را آنها ديگران دارند اطمينان
، كنند مي توصيف گرم افراد عنوان به را خود دلبستگي

 انتظارات و توقعات ديگران از و دارند خود از مثبتي تصوير
 روابط برقراري براي دوسوگرا  طبقه افراد. دارند مثبتي

 زيادي نگراني حال عين در اما دارند، شديدي تمايل نزديك
 الزم شرط را ديگران طرف از پذيرش. دارند طردشدن از

 افراد اين. دانند مي خود به نسبت خوب احساس داشتن براي
 ديگران به مثبت نگرش ولي دارند خود از منفي تصويري

 زماني. است اتكايي خود اجتنابي گروه اساسي مشكل. دارند
 انكار با شوند طرد ديگران طرف از كه رود مي احتمال كه
 حفظ را خود از مثبت تصوير كنند مي سعي دلبستگي، نياز

 دارند منفي نگرش و انتظارات ديگران از اجتنابي افراد. كنند
 بااليي ارزشمندي خود حس اجتنابي ناايمن  دلبسته افراد
 اهميت كم را ديگران با نزديك روابط برقراري و دارند

 بودن ارزش بي از عميقي حس دوسوگرا افراد اما شمارند؛ مي
 نامناسب ابراز، نامناسب خودافشاگري. كنند مي تجربه را

 به وابستگي و مراقب حضور در مكرر هاي گريه، ها هيجان
 كه زماني و است شده گزارش دوسوگرا افراد در ديگران
 آزردگي، شود نمي برآورده نزديك روابط در آنها نيازهاي

 در بااليي پذيري آسيب و كنند مي تجربه را حدي از بيش

  .]5[شود  مي ديده گروه اين
ي ارائه شده اسـت ولـيكن   تعاريف مختلف در مورد شادكامي

: رسـد  نظر مـي  جامع به ،، از شادكامي]6[ هوون فونتعريف 
درجه و ميزاني است كه بـا آن يـك فـرد كيفيـت كلـي      

اش را به عنوان يك زندگي كـامالً مطلـوب مـورد     زندگي
پژوهشـگران شـادكامي را بهزيسـتي    . دهد قضاوت قرار مي

روانشناختي، بهزيستي رواني يـا بهزيسـتي ذهنـي تعريـف     
  ].11،10،9،8،7[اند  كرده

 شادكامي اساسي جزء سه ،]12[ لو و مارتين آرجيل، نظر به
 نبود و زندگي از رضايت مثبت، هيجان: از اند عبارت

 و او .اضطراب و افسردگي جمله از منفي هيجانات
 ديگران، با مثبت روابط كه دريافتند همكارانش

 ديگران داشتن دوست شخصي، رشد زندگي، مندبودن هدف
 موضوعات از يكي .هستند شادكامي اجزاء از نيز طبيعت و

دليل  اين به است؛ حمايتي شبكه وجود شادكامي، با مرتبط
 كه شود پرسيده مردم از وقتي گويند ، مي]13[ داينرو  مايرز

 از حمايتي اي شبكه به پاسخ در است، كسي چه شادكام فرد
 مثبت تفسيري به كه كنند مي اشاره فرهنگ يك در روابط

. انجامد زندگي مي  روزمره رويدادهاي از بينانه خوش و
 آن شناختي جزء شادكامي، مهم اجزاي از يكي بنابراين،

 شادكام افراد كه ، باور دارند]14[ استراك و شوارتز .است
 دارند؛ سوگيري اطالعات پردازش در كه هستند كساني
 كه كنند مي تفسير و پردازش اي گونه را به اطالعات يعني،

 مفهومي شادكامي بنابراين،. انجامد مي آنها خوشحالي به
 و عاطفي جزء نخست. دارد اساسي جزء چندين كه است

 خُلقي نظر از همواره شادكام فرد شود مي باعث كه هيجاني
 روابط گسترش كه اجتماعي جزء دوم. باشد خوشحال و شاد

 موجب كه جزء شناختي سوم و دارد دنبال به را اجتماعي
 اطالعات پردازش نوعي و تفكر نوعي شادكام فرد گردد مي

 و تعبير طوري را روزمره وقايع و باشد داشته خود  ويژه
  .باشد داشته دنبال را به وي بيني خوش كه كند تفسير

، در ]16[ نـولر و  فنـي و  ]15[ ليـت و  گرين برگ، سيگل
به اين نتيجـه   تحقيقات خود بر روي دلبستگي و شادكامي،

ارتباط معنـاداري   رسيدند كه بين دلبستگي ايمن و شادكامي
ايمـن شـادكامي     وجود دارد؛ به اين معنا كه افـراد دلبسـته  

ميـزان   تر باشد افراد باالتري دارند و هر چه دلبستگي ناايمن
  .كنند تري را تجربه مي شادكامي پايين

 شـدن  اجتمـاعي  فراينـد  انسـان،  رشد مهم هاي جنبه از يكي
 تماس ضرورت ها، انسان جمعي در زندگي بودن ذاتي .اوست

رشـد  . دهد مي جلوه گريزناپذير امري عنوان به را ديگران با
 افـراد  در موقعيت با منطبق و سالم ارتباط متضمن اجتماعي

 ابعاد نيز و برقراري چگونگي، اجتماعي روابط چه اگر. تاس
 پـژوهش  لـيكن  دارنـد،  حيات انسان درازاي به عمري آن،
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 زمـاني   گسـتره  بـه  محدود توان مي را زمينه اين در عالمانه
 خود، روانشناسي و شناسي جامعه هاي رشته كه معيني دانست

 كـدام  هـر  و كردنـد  علمي مطـرح  هاي عرصه عنوان به را
 فـردي  بـين  روابط و جمعي زندگي كارهاي و ساز از بخشي

  .]17[دادند  قرار كنكاش مورد را بشر
در شده توسط كـودك،   كسب  ، تجارب اوليهبالبيبنابر نظر 

ايـن  . شود سازي مي كاري، دروني نظامي به نام الگوي درون
الگو نه تنها حكم يك مـدل را بـراي ارتباطـات اجتمـاعي     

براي اينكه چگونه  اي را آينده فرد دارد، بلكه قوانين نانوشته
فرد تجربه كند، ابراز وجود كند و با عواطف پريشان خـود  

  . ]18[كند  كنار بيايد، فراهم مي
هاي ارتباطي  ويژگي ها، دلبستگي ايمن با ايج پژوهشبنابر نت

مثبت شامل صميميت و خرسـندي، دلبسـتگي اجتنـابي بـا     
تري از صميميت و تعهد و دلبستگي دوسـوگرا   سطوح پايين

با شور و هيجـان و دلمشـغولي در مـورد روابـط تـوام بـا       
افـراد اجتنـابي بـيش از    . ]19[خرسندي كم، مرتبط اسـت  

دهنـد   ان بخشيدن روابط تمايل نشـان مـي  دوسوگراها به پاي
در پي انحالل روابط پيشين، بازسازي روابط جديـد  . ]19،4[

ــت   ــاوت اس ــرد متف ــتگي ف ــز برحســب الگــوي دلبس . ني
گرهــا بــا از ميــان رفــتن يــك رابطــه، كمتــر از  اجتنــاب

گروه اخير به . ]20[شوند  دوسوگراها مضطرب و پريشان مي
. ]19[كننـد   سرعت به برقـراري روابـط جديـد اقـدام مـي     

 ]21[ بـارتولوميو و هوروويتز، روزنبررگ هاي بررسي  يافته
 گانـام و  هوروويتز، الك، مورس، ويكار، درايـر، تـارنو  و 
شخصـي بـا    هاي مختلـف بـين   ، نيز نشان داد كه شكل]22[

�.هاي متفاوت دلبستگي مطابقت دارد سبك
و  كـارتي، نـائومي   مكو  ]23[ كافتسيوسهاي  يافته براساس

هـاي   توان چنين گفت كـه افـراد بـا سـبك     ، مي]24[ راچل
هاي كارآمد و موثر  هاي خود از شيوه دلبستگي ايمن، در ارتباط

ارتباطي استفاده كرده و توانـايي مـديريت ارتبـاط عـاطفي و     
بـاني و  بنابراين در اين پژوهش با توجه بـه م . هيجاني را دارند

شادكامي و اشتياق   مطرح شده تالش گرديد تا با مقايسه  پيشينه
دلبسـتگي جمعيـت     گانـه  براي برقراري ارتباط در طبقات سه

  .تري براي اين ادعاها ارائه شود دانشجويي شواهد عيني
  

  روش
. اي اسـت  مقايسـه  -پژوهش حاضر از نوع تحقيقـات علـي  
دانشـجويان دانشـگاه   جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه 

دهند كه در مقطع كارشناسي مشـغول بـه    تبريز تشكيل مي
 اي، خوشـه  گيري نمونه روش از تحصيل بودند كه با استفاده

بـراي   .نفر از آنان بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند      400
  .ها از ابزارهاي زير استفاده شد آوري داده گرد

 توسط آزمون اين :بزرگساالن دلبستگي هاي سبك مقياس

 است گزارشي خود مقياس يك و شده ساخته و شيور هازن
، ايمن( اينزورث  گانه سه دلبستگي هاي سبك مبناي بر كه

 روابط در توان مي كه فرض اين و با) دوسوگرا، اجتنابي
 دلبستگي هاي سبك مشابه هاي سبك نيز بزرگساالن

 سه بر مشتمل مقياس اين. است شده طراحي، يافت كودكان
 فردي ميان روابط درباره فرد احساسات از توصيفي عبارت

 دلبستگي هاي سبك از يكي به آنها از كدام هر كه است
 بخش در كه است بخش دو داراي مقياس اين. دارد اشاره
 روي بر توصيفي عبارت سه از كدام هر به آزمودني، اول
 تا) 1( نامناسب كامالً از، ليكرت اي درجه 9 طيف يك

 از يكي فرد، دوم بخش در. دهد مي پاسخ) 9( مناسب كامالً
 مورد در توصيف ترين مناسب عنوان به را ها عبارت

  ].4[كند  مي انتخاب خود احساسات
را  ايـن مقيـاس   كلـي  اعتبار ]25[، به نقل از فهر و بالدوين

 هـاي  سـبك  آلفاي ضرايب عالوه به؛ نمودند گزارش 67/0
، 32/0، 57/0، 80/0 ترتيـب  بـه  دوسوگرا و اجتنابي، ايمن
  . است بوده


	�������( مقيـاس شـادكامي دانشـگاه مموريـال نيوفاندلنـد     

���������
��
��������	���
���	�
��
���������:( 
و  كوزمـا گيـري شـادكامي توسـط     اين مقياس براي اندازه

سـوال دارد كـه بـه     24طراحي شده اسـت و   ]26[ استونز
) 1= نمـي دانـم  (و ) 0= خير(، )2= بلي(اي  صورت سه ماده

اعتبار اين آزمون بـا اسـتفاده از روش   . شود گذاري مي نمره
. ]27[شـده اسـت    70/0ماه برابـر بـا    18بازآزمايي بعد از 

بـه دسـت آمـده     71/0همساني دروني اين آزمون برابر با 
به عالوه، با توجه به شاخص اعتبار، ضـريب روايـي   . است

  .]27[گزارش شده است  84/0 برابر با
ايـن آزمـون    ):���(مقياس اشـتياق بـراي برقـراري ارتبـاط     

سـوال   12طراحي شـده و داراي   ]28[ كروسكي مكتوسط 
نمـره گـذاري   ) 0( خيـر �و) 100( است كه به صورت بلي

و  92/0 كروسـكي  مـك اعتبار اين آزمون توسـط  . شود مي
ايـن  . ]28[گزارش شده است  79/0آن نيز  اعتبار بازآزمون

هـا   ابزار اعتبار بااليي را نشان داده است و برخـي حمايـت  
در اين . ]29[بين و ساختار آن وجود دارد  براي اعتبار پيش

ماه اعتبـار   4پژوهش با استفاده از روش بازآزمايي، پس از 
آزمـون    گانـه  12هـاي   وهمساني دروني آيتم 72/0 آزمون

  .دست آمد به 69/0توسط آلفاي كرونباخ 
  
  ها  فتهيا

آمـده   1شادكامي و اشتياق براي برقراري ارتباط در جدول 
  .است
ـ  شـود  يطور كه در جدول دو مشاهده م همان ـ م نيب  نيانگي

 انيارتباط دانشـجو  يبرقرار يبرا اقيو اشت ينمرات شادكام
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درصد  99با احتمال  يدار تفاوت معنا ياز نظر سبك دلبستگ
�.وجود دارد

وابسته در  يرهاياز متغ كيكدام  نكهياز ا يمنظور آگاه به

 يچندگانه برا يها سهيمقا ياند، اجرا تفاوت اثر داشته جاديا
و به آن پرداخته  افتهيضرورت  يوابسته اختصاص يرهايمتغ

  .شده است
  

  برقراري ارتباط براي اشتياق و شادكامي و دلبستگي متغيرهاي حسب بر ها اطالعات توصيفي آزمودني -1جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  دلبستگي  

  شادكامي 
  
  
  

  ايمن
  اجتنابي

  دوسوگرا
  كل

228  
104  
68  
400  

68/10  
87/1  
32/2-  
18/6  

333/8  
540/9  
436/11  
643/10  

  برقراري ارتباط اشتياق براي
  
  

  ايمن
  اجتنابي

  دوسوگرا
  كل

228  
104  
68  
400  

10/9  
48/7  
56/8  
58/8  

951/1  
271/2  
862/1  
127/2  

  
  بررسي مورد متغيرهاي بروي راهه يك واريانس تحليل نتايج -2 جدول

  سطح معناداري  F  ميانگين مجذورات Df  مجموع مجذورات    
  شادكامي

  
  بين گروهي

  گروهي درون
  كل

390/5739  
130/16804  
520/22543  

2  
397  
399  

695/2869  
300/85  

  

642/33  
  

0001/0  

  برقراري ارتباطاشتياق براي 
  

  بين گروهي
  درون گروهي 
  كل             

253/93  
302/807  
555/900  

2  
397  
399  

627/46  
098/96  

378/11  0001/0  

05/0<P  
  

  اشتياق براي برقراري ارتباط و شادكامي و دلبستگي سبك متغيرهاي تعقيبي چندگانه مقايسه -3 جدول
ها تفاوت ميانگين آزمون كمترين تفاوت معنادار متغير وابسته  معناداري خطاي معيار 

  شادكامي
  

  ايمن
  

  اجتنابي
  دوسوگرا

819/8  

008/13  

546/1  

805/1  

0001/0  
0001/0  

  ايمن   اشتياق براي برقراري ارتباط
  

  اجتنابي
  دوسوگرا

616/1  

538/0  

339/0  

396/0  

0001/0  
176/0  

  
 بين، كه دهد مي نشان چندگانه هاي مقايسه نتايج 3 جدول در

 در اشتياق براي برقراري ارتباط و شادكامي نمرات ميانگين
 اجتنـابي  ناايمن دلبستگي هاي سبك و ايمن دلبستگي سبك

  .باشد مي دار معنا تفاوت دوسوگرا و
  

   بحث
 و دلبسـتگي  سـبك  بـين  كـه  داد نشـان  حاضـر  پژوهش

 افـراد  ديگر عبارت به دارد وجود معناداري رابطه شادكامي
 افـراد  و دارنـد  بااليي شادكامي ايمن دلبستگي سبك داراي
 دوسوگرا شـادكامي  و اجتنابي ناايمن دلبستگي سبك داراي
  .دارند پاييني

�و ]15[و همكاران  گرين برگآمده با تحقيق  دست نتيجه به
آنها در تحقيقات خود بـر  . باشد همسو مي ]16[ مولرو  فني

شادكامي، به اين نتيجه رسـيدند كـه بـين     روي دلبستگي و

بـه  . دلبستگي ايمن و شادكامي ارتباط معناداري وجود دارد
ايمن شـادكامي بـاالتري دارنـد و      اين معنا كه افراد دلبسته
ميـزان شـادكامي    تـر باشـد افـراد    هرچه دلبستگي نـاايمن 

  .كنند تري را تجربه مي پايين
 بـين  معنـاداري  طهراب كه داد نشان پژوهش اين ديگر نتيجه
 دارد وجـود  اشتياق براي برقراري ارتباط و دلبستگي سبك

اشـتياق   ايمـن  دلبسـتگي  سبك داراي افراد ديگر عبارت به
 سـبك  داراي افـراد  و بيشتري دارنـد  براي برقراري ارتباط

اشتياق براي برقـراري   دوسوگرا و اجتنابي ناايمن دلبستگي
  .ارتباط كمي دارند

توان چنين تبيين كرد كه  هاي پيشين مي يافتهبراساس نتايج 
هاي ارتباطي مثبت شامل صميميت  ويژگي دلبستگي ايمن با

تـري از   و خرسندي، دلبستگي اجتنـابي بـا سـطوح پـايين    
صميميت و تعهد، و دلبستگي دوسوگرا با شور و هيجـان و  
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مشغولي در مورد روابط توأم با خرسـندي كـم، مـرتبط     دل
جتنـابي بـيش از دوسـوگراها بـه پايـان      افراد ا. ]19[است 

در پي انحـالل  . ]19، 4[دهند  بخشيدن روابط تمايل نشان مي
روابط پيشين، بازسازي روابط جديد نيـز برحسـب الگـوي    

گرها با از ميـان رفـتن    اجتناب. دلبستگي فرد متفاوت است
يــك رابطــه، كمتــر از دوســوگراها مضــطرب و پريشــان 

سرعت به برقراري روابط جديد  گروه اخير به. ]20[شوند  مي
و همكـاران   هوروويتزهاي بررسي  يافته. ]19[كنند  اقدام مي

 هاي مختلـف روابـط بـين    كه شكل  ، نيز نشان داد]22، 21[
�.هاي متفاوت دلبستگي مطابقت دارد فردي با سبك

و  كارتي مكو  ]23[ كافتسيوسهاي  همچنين، براساس يافته
هـاي   كـه افـراد بـا سـبك    توان گفـت   ، مي]24[ همكاران

هاي كارآمـد و   هاي خود از شيوه ارتباط دلبستگي ايمن، در
موثر ارتباطي اسـتفاده كـرده و توانـايي مـديريت ارتبـاط      

  .عاطفي و هيجاني را دارند
  

  گيري نتيجه
هاي  در مجموع نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين سبك

  ارتباط رابطـه دلبستگي با شادكامي و اشتياق براي برقراري 
به عبارت ديگـر، افـرد داراي سـبك    . معناداري وجود دارد

دلبستگي ايمن از شادكامي و اشتياق براي برقراري ارتبـاط  
بااليي برخـوردار هسـتند در حاليكـه افـراد داراي سـبك      
دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا از شادكامي و اشـتياق  

  .تندبراي برقراري ارتباط پاييني برخوردار هس
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