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ي دلبستگی و ها سبکبه عنوان یک واسطه در ارتباط بین  آوري تاب

 دریافت استرس
   2رزیتا دغالوي نژاد، *1محبوبه چین آوه

  15/8/95تاریخ پذیرش:  17/4/95تاریخ دریافت:  

 چکیده

با نقش واسطه  3ي دلبستگی و دریافت استرسها سبکاین پژوهش با هدف تبیین رابطه بین     

نفر از دانش آموزان دختر و پسر  150هاي این پژوهش را  انجام شد. آزمودنیگري تاب آوري 

دادند که با روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي، انتخاب شدند.  مدارس متوسطه تشکیل می

هاي دلبستگی و دریافت  ، سبکآوري تابنامه،  ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسش

 گونهبعد دلبستگی ایمن به  ایج این پژوهش نشان داد که بر اساس مدل نهایی،استرس می باشد. نت

بعد دلبستگی دارد.  آوري تاب راهمعنادار با متغیر دریافت استرس از  اي غیر مستقیم رابطه

هم غیر مستقیم و از  مستقیم گونهو دلبستگی اجتنابی با دریافت استرس هم به  دوسوگرا/اضطرابی

واند نقش واسطه اي را ت می آوري تابهند که د میبطه معنادار دارد. این نتایج نشان را آوري تاب راه

در دنباله آمده  ها. مضامین و پشنهادکندهاي دلبستگی و دریافت استرس ایفا  در ارتباط بین سبک

  است.

  

  .ي دلبستگی، تاب آوري و استرس ادراك شدهها سبک: هاي کلیدي واژه

  

  

  

 

  

 
 

  

                                                           
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان.، شناسی استادیار گروه روان - 1
  ارسنجان. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد - 2

  chinaveh@yahoo.comنویسنده مسئول مقاله:  -*
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   پیشگفتار

ها بوده و نقش کلیدي را در  داشت و سالمت روانی از مباحث اساسی در زندگی همه انسانبه    

ند. ک میاي اساسی و ارتباط هاي مسالمت آمیز ایفا ه سالمتی، آسایش، طول عمر و شکوفایی توانایی

اشد که ب میمتأسفانه یکی از مشکالت روانی در جامعه امروز، مسئله استرس و عوامل استرس زا 

روانی را بر فرد وارد  مت روانی را به خطر می اندازد. استرس؛ حالتی هیجانی است که فشارسال

(سادوك و سادوك،  نندک میآسیب جدي وارد  ،درست کنترل نشود ها ند و اگر این هیجانک می

با مشکالت موفق به کنترل هیجان هاي  رویارویید افرادي که در نهد می). مطالعات نشان 1394

هاي دشوار به خوبی کنار بیایند، از نظر میت  وانند با عوامل استرس زا و موقعیتت می ،ندمنفی هست

 هاي سازه و مفاهیم از یکی آوري ود. تابش مینامیده  آوري تاب) این ویژگی 2006( 1چل و باکت

 تجربه با مثبت انطباق پویاي فرایند به و مثبت نگراست شناسی روان مطالعه و توجه مورد بهنجار

 نامالیمات زندگی و استرس از بردن در به سالم جان از فراتر و شود می اطالق ناگوار و تلخ هاي

با بالیا یا فشارهاي استرس زا،  رویاروییبه قابلیت تطابق انسان در  آوري تاب). 2،2004(بونانو است

انایی درونی با تو ویژگیود. این ش میغلبه یافتن و حتی تقویت شدن به وسیله آن تجارب اطالق 

یابد و به عنوان یک  ود، توسعه میش میهاي اجتماعی و تعامل با محیط حمایت  شخص و مهارت

افزون ). 4،2001؛ برانت،میکوینسر و فلورینا 3،2004(ریچارسون و وایت ودش میویژگی مثبت متبلور 

اي استرس زا بشمار یکی از عوامل تعیین کننده پاسخ هاي افراد در مقابل رویداده آوري تاب، بر این

دارند که  باور) 2002( 6). فولر، مک گراو و گودیر2007، 5(مرکز اعتیاد و بهداشت روانی ودر می

هایی است که به حفظ بهداشت  ، صرفا فقدان اختالل روانی نیست بلکه اکتساب ویژگیآوري تاب

یی دارند، در برابر باال آوري تابند. افرادي که ک میروانی فرد در هنگام دریافت استرس کمک 

، 7(اینزالیچ، ارنسون، گود و مک کی تر دارند بیش ی؛ مقاومتناپذیر ها و استرس هاي اجتناب آسیب

(بوکنر،  نند، پیدا کنندک میهایی که تجربه  در استرس مثبت یتر احتمال دارد معنای ) و بیش2006

 اي ه گونهشان مواجه شوند، ب دگیهاي زن موثر با چالش اي گونه) و به 2003، 8مزاگاپا و بیرد سلی
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شان انطباق دهند و حتی در آینده تبدیل به افراد موفق،  هاي زندگی خود را با استرس پذیر انعطاف

 سالم و شاد 

) تاب آوري را توانایی بهبود، جبران و 2009( 2).پین کوارت2009، 1، فرید لی2004(بونانو  شوند

 ) بیان داشت1998( 3کوباسا. کنند ث استرس زا معرفی میبا حواد رویاروییاز  پسانعطاف پذیري 

همراه با تنظیم هیجان مشخص شده و به عنوان یک ساختار شخصیتی به توانایی فرد  آوري تابکه 

 4د. ماستنکن منفی استرس زاها اشاره دارد و سازگاري مثبت را تشویق می هايدر کاهش اثر

با رویدادهاي هیجانی با ماهیت خنثی  رویاروییباال در  ريآو تاب) نیز نشان داد، افراد داراي 2001(

ها این امر ممکن است  آن باورمثبت داشتند. به  هاي تر تمایل به نشان دادن هیجان و نامعلوم، بیش

رو شدن با موقعیت هاي دشوار،  هتوانایی افراد براي کنار آمدن موفقیت آمیز به هنگام روب دلیلبه 

 آوري تابهند که د میهاي بیشماري نشان  ماهیت بین فردي باشد. پژوهش هایی با موقعیت بویژه

 هدد میپزشکی از خود نشان  یا بروز بسیاري از اختالل هاي روان ر جلوگیريد  مبسیار مه ینقش

باال  آوري تاب مقدارهر چه و  )2006، 6؛ ماندل، مولت، براون و کلویتز2000، 5(لوتار و سی چی تی

  ). 20006افت و ادراك استرس در افراد پایین تر خواهد بود (میتچل و باکت، دری مقدار ،باشد

شناختی، رابطه معنادار و منفی را گزارش  و مشکالت روان آوري تاببین  پژوهشگرانبسیاري از     

واند به عنوان عامل میانجی بین سالمت روانی و ت میارند که این سازه، د میکرده اند و چنین بیان 

). یکی از این 2009، 7(مک الرن، سوزانه، چالیز و چانتال دیگر از متغیرها قرار گیرد بسیاري

سد که سبک ر میمتعدد به نظر  هاي پژوهشتوجه به  با هاي دلبستگی است. ها، سبک سازه

 مقدارسازد در  تر را فراهم می دلبستگی به عنوان یکی از عوامل حفاظتی که موجبات سازگاري بیش

. دلبستگی یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت، مراقبت استفراد موثر ا آوري تاب

که سازگاري مثبت در واکنش به شرایط  آوري تاب). 1982، 8(بالبی و همکارانباشد  میو آرامش 

ي دلبستگی که شیوه تمایل افراد به برقراري نوعی رابطه نزدیک با افرادي ها سبکناگوار است و 

ویژه در بهداشت روانی به خود اختصاص  یتر است، جایگاه شتن احساس امنیت بیشمعین و دا
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کمینه یک عامل مهم در  سازد که دلبستگی ایمن، ) خاطر نشان می2006( 1آت وول داده اند.

زیرا افراد  در افراد نیازمند به کمک است آوري تاب مقداربیشینه کردن شرایط بحرانی و  کردن

در پژوهشی دیگر، نتایج نشان نند. ک میتر تهدید کننده ارزیابی  ترس زا را کمایمن، رویدادهاي اس

باالتري را گزارش کردند و افراد  آوري تابد که افراد ایمن حتی از طبقه اجتماعی پایین، نهد می

(کارمن و وینگر  قرار داشتند آوري تابناایمن حتی از طبقه اجتماعی باال، در سطوح پایین تر 

  ).2،2012هاست

 در را ناتوانی و تنش توانند سطوح می، هستند درون فردي منابع از دلبستگی که هاي سبک    

ها،  پژوهش نتایج دهند. بنابر کم رنگ ترجلوه را تنش منفی هاياثر و کنند تعدیل ناگوار شرایط

 دندار آوري بتا مقدارروانی و  بهداشت در بینی کننده زیادي پیش اهمیت دلبستگی هاي سبک

، 4؛ الگوردیا، رین، کوچمن و دسی2011، 3؛ الوي و لیتمن1389(خسروي، وفایی و اکبري، 

تر  که افراد با دلبستگی ایمن بیش ند)، نشان داد2012چنین، کارمن و وینگر هاست ( ). هم2000

اما سبک دلبستگی نا ایمن  ،تر داشتند و بهزیستی باالتر و سرکوبی کم آوري تاب، دوبارهارزیابی 

  و بهزیستی پایین تر همراه است. آوري تاباجتنابی و دوسوگرا/اضطرابی) با سرکوبی باالتر و (

هاي پیشین، یکی از عوامل تأثیر گذار در دریافت  با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش    

افراد داراي سبک  ،استرس، سبک دلبستگی است که در افراد شکل گرفته است. به بیان دیگر

 یي اجتنابی و اضطرابی در وضعیتها سبکی ایمن از نظر سالمت روان از افراد داراي دلبستگ

واند در دریافت استرس افراد ت میسبک دلبستگی  ،که اشاره شد گونه رند. همانب میتر به سر  مطلوب

باقی است که دلبستگی تأثیر خود را چگونه بر دریافت  پرسشاما جاي این  ،تأثیر داشته باشد

هاي  را به لحاظ همبستگی باال با سبک آوري تابسد که بتوان ر میکند؟ به نظر  اعمال میاسترس 

دریافت استرس به عنوان یک متغییر واسطه اي در رابطه  مقداردلبستگی و به لحاظ تاثیر گذاري بر 

. درنتیجه هدف پژوهش حاضر، بررسی کردبین ابعاد سبک دلبستگی و دریافت استرس را پیشنهاد 

  اشد.ب می آوري تابي دلبستگیو دریافت استرس با میانجیگري ها سبکطه راب

 

  روش پژوهش

  گیرد. می انجامتحلیل مسیر  روشهمبستگی است که از  - این پژوهش از نوع توصیفی    
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  جامعه و نمونه آماري 

 پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه ناحیهاین جامعه آماري     

چهارگانه شهر شیراز بود. براي نمونه گیري با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله 

مدرسه پسرانه و  2ناحیه از نواحی چهارگانه به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس  2اي، نخست 

مدرسه دخترانه بصورت تصادفی از هر یک نواحی یک و سه انتخاب شدند و به طور تصادفی یک  2

کالس از رشته هاي مختلف تحصیلی شناسایی گردیده و همه ي دانش آموزان کالس ها به عنوان 

  گروه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

 

  ابزار پژوهش

  از سه ابزار استفاده شد: ها دادهآوري  گردبراي     

 گزینه اي 5 پرسش 25این مقیاس داراي ): 1،2003کانر و دیویدسون( آوري تابنامه  الف) پرسش

اشد و نمره ب می 100آن از صفر تا  هاي ه) است. طیف نمر5تا کامالًموافقم= 0(از کامالً مخالفم=

 سامانی، جوکار و صحراگرد به وسیلهدر پژوهشی که باالتر است.  آوري تابباالتر نشان دهنده 

بدست آمد.   87/0) انجام شده، پایایی این مقیاس، به کمک ضریب آلفاي کرونباخ برابر 1386(

بدست 64/0تا  41/0روایی مقیاس به روش همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله ضریب ها بین 

  آمد که این مقدار معتبر شناخته شده است. 

نامه شامل خود ارزیابی از  این پرسش):  1990، 2هاي دلبستگی (کولینز و رید سبکنامه  پرسش    

هاي  شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره هاي ایجاد روابط و خود توصیفی مهارت

 5عالمت گذاري روي یک مقیاس  راهاشد که از ب میگویه  18دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 

) C(5)و اضطرابB(4)، نزدیک بودنA(3زیر مقیاس وابستگی 3ود و داراي ش میاي ارزیابی  درجه

گزارش شده است (مالینکرودت و همکاران به اشد. پایایی و روایی مطلوبی براي این مقیاس ب می

  ). 1380نقل از پاکدامن،

گزینه اي  5سوال  14این مقیاس داراي ): 1983(کوهن و دیگران، دریافت استرسنامه  سشپر    

 )2011( ابوالقاسمیبه وسیله ت بررسی که یک طی در) است. 5تا تقریبا همیشه= 1(از هیچ وقت=

 86/0تا  84/0دامنه  در کرونباخ آلفايروش  از درونی مقیاس نیهمسا پایایی ضریب شد، انجام

                                                           
1
 - Conner & Davidson 

2
 - Collins& Read 

3- Dependence 
4- Closeness 
5- Anxiety 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  هاي دلبستگی و دریافت استرس در ارتباط بین سبک تاب آوري به عنوان یک واسطه                      24

 

 شد. گزارش معتبر همزمان از روایی استفاده با نیز نامه پرسش این روایی چنین، آمد. هم بدست

که  است شده محاسبه درونی همسانی باروش )،1387( همکاران باستانی و فارسی،ه نسخ پایایی

  است.   آمده تبدس 74/0آن  کرونباخ آلفاي ضریب

  

  ها دادهروش تجزیه و تحلیل 

 1وکنی بارون مراحل براساسمسیر،  تحلیلراه  از مدل متغیرهاي بین ارتباطات بررسی براي    

  انجام شد: )1986(

 متغیر مرحله این : درنهایی زاي درون متغیرهاي با اولیه زاي برون متغیرهاي رابطه بررسی )1

 (متغیردرون زاي استرس ادراك شده متغیر رهایبرون زاي) وي دلبستگی (متغیها سبک ورودي

 انجام درون زاي بر برون زاي متغیرهاي تأثیر بررسی براي مرحله شد. این نظرگرفته در نهایی)

 ورودي متغیر بخش این در: واسطه متغیر با اولیه برون زاي متغیرهاي رابطه ) بررسی2گیرد.  می

 نظر در درون زاي متغیر عنوان به آوري تاب متغیر و اولیه يبرون زا ي دلبستگی متغیرها سبک

برون زاي:  متغیرهاي کنترل با درون زاي متغیر با ايواسطه متغیر رابطه ) بررسی3شوند. می گرفته

استرس  متغیر و برون زاي متغیرهاي عنوان به واسطه متغیر و ورودي متغیرهايبخش  این در

 و واسطه متغیر مستقیم تأثیر تا شدند گرفته نظر در هایین درون زاي عنوان به ادراك شده

ررسی مقدار ) ب4آید.  بدست استرس ادراك شده درون زاي بر متغیر اولیه برون زاي، چنین هم

: در این مرحله مقدار کاهش ضرایب رگرسیون متغیرهاي برون زاي از مرحله یک به مرحله سه

گردد. اگر این مقدار از به مرحله سه بررسی میپیش بینی متغیرهاي برون زاي از مرحله یک 

 ،واسطه گري کامل است، اگر کاهشی مشاهده نشود ،یابد کاهشمرحله یک به مرحله سه به صفر 

اما اگر کامل نیست که  ،واسطه گري وجود ندارد و اگر کاهش مشهود باشد واسطه گري وجود دارد

  .ي است که بایستی مدنظر قرار گیرنددر این صورت نشان دهنده متغیرهاي برون زاي دیگر

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 - Borron & Keny 
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  ها یافته

 مینگین و انحراف استاندارد متغییرهاي مورد پژوهش نشان داده شده است. 1در جدول    

  .شاخص هاي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش -1جدول 

  تعداد میانگین  ابعاد  متغیر
انحراف 

  استاندارد
  کشیدگی  کجی

  سبک دلبستگی

  11/2 دلبستگی ایمن

150  

71/0 86/0  81/0  

  83/1  96/0  63/0  38/2  دلبستگی اجتنابی

دلبستگی 

  دوسوگرا/اضطرابی
08/3  78/0  15/0  31/0  

  86/0  -28/0  59/0 36/3  -  آوري تاب

استرس ادراك 

  شده
-  32/2  59/0  12/0-  21/0  

اشد، ابتدا ب میجایی که پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر همبستگی بین متغیرها  از آن    

  ریس همبستگی متغیرهاي پژوهش بررسی شد. تما

  .ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش - 2جدول

  متغیرها
دلبستگی 

 ایمن

دلبستگی 

  اجتنابی

دلبستگی 

  دوسوگرا/اضطرابی
  آوري تاب

استرس 

  ادراك شده

      1  دلبستگی ایمن

    1  04/0 دلبستگی اجتنابی

دلبستگی 

 دوسوگرا/اضطرابی
09/0  39/0**  1   

  1 *-23/0 **-./30  *19/0 آوري تاب

 1 **-34/0  **36/0  *28/0  *-28/0 استرس ادراك شده

 
 

رابطه مثبت  آوري تابود، بین دلبستگی ایمن با متغیر ش میمشاهده  2که از جدول  گونه همان    

دلبستگی دارد. اما رابطه منفی و معناداري با متغیر استرس ادراك شده  ،و معناداري وجود دارد

رابطه منفی و معنادار و رابطه مثبت و معنادار با متغیر استرس ادراك  آوري تاباجتنابی با متغیر 

بین دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی و متغیر استرس ادراك شده رابطه مثبت و معناداري  شده دارد.

و متغیر  آوري تابتغیر دارد. بین م آوري تابرابطه منفی و معناداري با متغیر  ، ولیوجود دارد

  استرس ادراك شده رابطه منفی و معناداري وجود دارد. 

0.05<0.01      *P<p** 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  هاي دلبستگی و دریافت استرس در ارتباط بین سبک تاب آوري به عنوان یک واسطه                      26

 

در پیش بینی  )ي دلبستگیها سبک( بررسی قدرت متغیرهاي برون زاي اولیه: نخستمرحله     

  .استرس ادراك شده)( متغیر درون زاي نهایی

  .ون زاي نهاییبررسی قدرت متغیرهاي برون زاي اولیه در پیش بینی متغیر در -3جدول 

 R  R2 β  T  Sig  متغیرهاي پیش بین

 دلبستگی ایمن

38/0  12/0  

21/0-  28/2  02/0  

  03/0  47/2  24/0  دلبستگی اجتنابی

دلبستگی 

  دوسوگرا/اضطرابی
38/0  59/4  001/0  

درصد از واریانس استرس ادراك  12مجموعه ابعاد دلبستگی نشان داده شده که 3در جدول     

گردد که سبک اجتنابی و  ند. از مقایسه ضریب رگرسیون مشاهده میک میینی شده را پیش ب

ه ب -21/0صورت مثبت و سبک ایمن با بتايه ب38/0و  24/0اضطرابی به ترتیب با بتاي  / دوسوگرا

  .نندک میصورت منفی دریافت استرس را پیش بینی 

 بینی متغیر دلبستگی) در پیشي ها سبک( : بررسی قدرت متغیرهاي برون زاي اولیهدوم مرحله    

  .)آوري تابواسطه (

  .بررسی قدرت متغیرهاي برون زاي اولیه در پیش بینی متغیر واسطه - 4جدول

  R  R2 β T  Sig  متغیرهاي پیش بین

  دلبستگی ایمن

32/0  08/0  

12/0  56/2  003/0  

  002/0  15/3  -27/0  دلبستگی اجتنابی

دلبستگی 

  دوسوگرا/اضطرابی
21/0-  21/2  04/0  

 آوري تابدرصد از واریانس  8ي دلبستگی والدین  ها سبکمجموعه هد که د مینشان  4جدول     

ه ب -21/0و  -27/0سبک اجتنابی و دوسوگرا/اضطرابی به ترتیب با بتاي ند. ک میرا پیش بینی 

  ند.ک میرا پیش بینی  آوري تابصورت مثبت ه ب 12/0صورت منفی و سبک ایمن با بتاي

 ) بـر متغیـر درون زاي نهـایی   آوري تـاب ( له سوم: بررسی قدرت پیش بینـی متغیـر واسـطه   مرح    

  .هاي دلبستگی) (استرس ادراك شده) با کنترل متغیر برون زاي اولیه (سبک
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  .رگرسیون متغیر واسطه و متغیر درون زاي نهایی با کنترل متغیرهاي برون زاي -5جدول 

  R  R2 β T  Sig  متغیرهاي پیش بین

  دلبستگی ایمن

53/0  26/0  

05/0-  73/0  46/0  

  04/0  82/2  16/0  دلبستگی اجتنابی

دلبستگی 

  دوسوگرا/اضطرابی
28/0  93/4  001/0  

  001/0  33/5  -39/0  آوري تاب

درصد از واریانس استرس  26ي دلبستگی ها سبکبا کنترل  آوري تابدهد، نشان می 5جدول     

با  آوري تابگردد که  از مقایسه ضریب رگرسیون مشاهده میند. ک میادراك شده را پیش بینی 

بینی استرس دریافت شده دارد و سبک  ترین سهم را در پیش صورت منفی بیشه ب 0-/39بتاي 

صورت مثبت استرس دریافت ه ب 28/0اضطرابی با بتاي  / و سبک دوسوگرا 16/0اجتنابی با بتاي 

  من در پیش بینی استرس دریافت شده معنادار نیست.ند. سهم سبک ایک میشده را پیش بینی 

ضرایب رگرسیون متغیرهاي برون زاي اولیه از مرحله  مقدارمقایسه بررسی و مرحله چهارم:     

  .به مرحله سوم نخست

؛  -21/0دلبستگی ایمن با متغیر استرس ادراك شده  نخستضریب رگرسیون در مرحله     

بوده است که این ضرایب در مرحله  - 38/0اضطرابی  / ی دوسوگرا؛ دلبستگ24/0دلبستگی اجتنابی، 

و دلبستگی دوسوگرا/اضطرابی به 06/0، دلبستگی اجتنابی به -05/0سوم در دلبستگی ایمن به 

 ،اشد. بر این اساسب می آوري تابگري معنادار  کاهش یافته است که نشان دهنده نقش واسطه28/0

نشان داده شده است. در مدل  1ل پژوهش در شکاین نهایی هاي غیر معنادار مدل با حذف مسیر

هاي دلبستگی به عنوان  اضطرابی از متغیر سبک / ود که بعد دلبستگی دوسوگراش مینهایی مشاهده 

مستقیم رابطه معنادار دارد و دلبستگی ایمن از متغیر  گونهرین بعد با استرس ادراك شده به  قویت

مستقیم رابطه معناداري با متغیر استرس  گونهترین بعد به  فهاي دلبستگی به عنوان ضعی سبک

گذارد و رابطه قوي تري  بر استرس ادراك شده تأثیر می آوري تابتأثیر  راهاز  لیو ،ادراك شده دارد

  ند.ک میپیدا 
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  بحث و نتیجه گیري

به منزله یک نیاز نخستین و  پژوهش بر اصالت و اهمیت سبک دلبستگی ایمناین هاي  یافته    

افراد با سبک  ولی ،بویژه در کاهش استرس و نگرانی اشاره دارد گوناگونهاي  اساسی در موقعیت

مابین دلبستگی ایمن و  آوري تابتري برخوردارند و وقتی  بیش آوري تابدلبستگی ایمن از قدرت 

، سوي دیگراز  اشته باشد.تري در کاهش استرس د تواند اثرات بیش گیرد می استرس قرار می

در افراد با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا/اضطرابی موجب  آوري تابتوان اذعان داشت که  می

هاي دلبستگی به  شود. یعنی افراد با این نوع سبک ها در دریافت استرس می تعدیل اثرات این سبک

  داشته باشند. تري  وانند بر دریافت استرس اثرگذاري بیشت میآوري  واسطه تاب

ي دلبستگی، تعیین کننده قواعد عاطفی ها سبک) در نظریه دلبستگی بیان داشت، 1980بالبی (    

هاي هیجانی را در افراد و روابط بین شخصی هدایت  و شناختی و راهبردهایی هستند که واکنش

هیجانی،  هاي دادهافراد ایمن، اجتنابی و دوسوگرا براي نظم دهی هیجانی و پردازش  ولینند، ک می

) بر این باورند که نظریه دلبستگی 2010فیرسون و همکاران ( رند.ب میبکار تفاوت را م یراهبردهای

ها براي بررسی و تبیین مفاهیم مربوط به مقابله با استرس  به چند دلیل یکی از قدرتمندترین نظریه

 دلبستگی ایمن

دلبستگی 

 دوسوگرا/اضطرابی

 ترس ادراك شدهاس تاب آوري

05/0 - 

39/0 - 

 

 هاي دلبستگی، تاب آوري و استرس ادراك شده. مدل نهایی سبک - 1شکل 

  

 دلبستگی اجتنابی
16/0 - 

 

38/0 - 

٢١/٠- 

28/0 - 

24/0 - 
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یافتگی فرد نسبت به  ذیري و سازشپ آسیب مقدارواند ت میاست. نخست: نظریه دلبستگی 

دیگر، نظریه دلبستگی پیش بینی  بیانبینی کند. به  پیش شایانی گونهرویدادهاي زندگی را به 

ابتکاري از یک راهبرد مقابله به راهبردي دیگر  ه گونهوانند بت میاز افراد  برخیند که چرا ک می

جویند. دوم:  یر مقابله سود میناپذ هاي بسیار انعطاف متوسل شوند در حالی که افراد دیگر از شیوه

شود  است که نظام رفتاري دلبستگی به هنگام استرس و بیماري فعال می بر این باور) 1980بالبی( 

نظر  بر اساسواند به عنوان یک نظام انگیزشی درفرایندهاي پویا، مشارکت فعال داشته باشد. ت میو 

ابله با استرس، احساس ارزش و شایستگی هاي مق ) دلبستگی ایمن، مهارت1982بالبی و همکاران (

دهد. به نظر  ند؛ اضطراب را کاهش و ظرفیت سازش با استرس را افزایش میک میشخصی را تقویت 

ي دلبستگی مشاهده شده در دوران نوزادي، در قوانین و راهکارهاي مقابله با تنش در ها سبکوي 

تر در معرض  بت به افراد ایمن بیشود و افراد با دلبستگی ناایمن نسش میبزرگسالی منعکس 

) اشاره دارند که پیامد 2008اشند. کسیدي و شیور(ب میمشکالت روانی مانند استرس و افسردگی 

فرآیند دلبستگی ایمن، ایجاد احساس ایمنی در فرد است و پیامد دلبستگی هاي ناایمن، ایجاد 

  ترس و وحشت در فرد است.

ي دلبستگی به ها سبکسد که ر میانجام شده به نظر  هاي شپژوهبا توجه به  سوي دیگر،از     

 آوري تاب مقداردر  ،سازد تر را فراهم می عنوان یکی از عوامل حفاظتی که موجبات سازگاري بیش

الزم را در فرد براي مقابله با بسیاري از رویدادهاي ناگوار  آوري تابدلبستگی ایمن، افراد مؤثر باشد. 

ها  هاي روان شناختی با آن ینده به عنوان یک بزرگسال بدون ایجاد آسیبند تا در آک میفراهم 

شرایط  کمینه کردن) نشان داد که دلبستگی ایمن یک عامل مهم در 2006مقابله کند. آت وول (

در افراد نیازمند به کمک است زیرا افراد ایمن رویدادهاي  آوري تاب مقدار بیشینه کردنبحرانی و 

تري به جستجوي کمک از سوي  نند و با احتمال بیشک میتهدید کننده ارزیابی  تر استرس زا را کم

احتمال دارد از  ،افرادي که داراي دلبستگی ایمن هستندپردازند.  دیگران به حل مسایل خویش می

 برتري داشته باشند که این دو متغیر اثر مثبت  بیش آوري تاباستفاده کنند و  دوبارهارزیابی 

) نشان دادند که افراد ایمن حتی از 2012کارمن و وینگرهاست ( نند.ک میگري  یانجیبهزیستی را م

باالتري را گزارش کردند و افراد ناایمن حتی از طبقه  اجتماعی باال  آوري تابطبقه اجتماعی پایین 

در مقابل، افرادي که سبک دلبستگی اضطرابی دارند،  قرار داشتند. آوري تابتر  در سطوح پایین

در تضاد است زیرا در افراد  آوري تابدهند و این ویژگی با  تارهاي سردرگم و متضاد نشان میرف

 ،آور انتظار سازگاري و مدیریت رفتار در همه شرایط از جمله در بحران ها وجود دارد. بنابراین تاب

قادر به که افراد با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی  استنتیجه بدست آمده کامالً قابل توجه 

ها با  نند. این یافتهک میتري را تجربه و تحمل  مدیریت رفتار خود نبوده و در نتیجه استرس بیش
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) 2007هاوکینز و همکاران ( و )2006)، اینزالیچو همکاران (2007مطالعات افرادي چون آکسفورد (

ا از دست ر  میموکه در دلبستگی اضطرابی، فرد قدرت کنار آمدن فعاالنه در وضعیت ع مبنی بر این

 اشد. ب میهم راستا  ،دهد می

 برداشـت  چنـین  وانت میو چهارم  از این پژوهش در مرحله سوم بدست آمدههاي  بر اساس یافته    

دهد  بلکه به افراد قدرت می ندک میمشکالت زندگی را پاك نو ، استرس را محدود آوري تاب که کرد

ها فائق آیند و با جریان زنـدگی حرکـت    بر سختی ،باشندتا با مشکالت پیش ر ، مقابله سالم داشته 

کنند. افراد تاب آور، داراي رفتارهاي خودشکنانه نیستند، از نظر عاطفی آرام بوده و توانایی مقابله با 

، صـرفا  آوري تـاب دارنـد کـه    بـاور ) 2003همکـاران (  ). بوگنر و2004(بوناتو،  شرایط ناگوار را دارند

هایی است که به حفظ بهداشت روانی فرد در هنگام   نیست بلکه اکتساب ویژگیفقدان اختالل روانی 

هـاي   هـا و اسـترس   باالیی دارند، در برابر آسیب آوري تابند. افرادي که ک میدریافت استرس کمک 

؛ شـاکري  2000تري دارند ( بخش سالمت و مراقبت سالمندان،  ؛ تجربه مقاومت بیشناپذیر اجتناب

ننـد، پیـدا کننـد    ک مـی هایی که تجربـه   مثبت در استرس یتر احتمال دارد معنای ش) و بی1388نیا، 

شوند،  رویاروشان  موثر با چالش هاي زندگی اي گونه) و به 1387؛ رحیمیان، 2007(باتل و گودمن، 

هاي زندگی شان انطباق دهند و حتی در آینده تبـدیل بـه     انعطاف پذیري خود را با استرس ه گونهب

؛ بشـارت و همکـاران،   2004، هریسـون و همکـاران،   2004فق، سالم و شاد شـوند ( بونـانو   افراد مو

1387.(  

بـا رویـدادهاي هیجـانی بـا      رویـارویی بـاال در   آوري تـاب ) نشان داد، افراد داراي 2006آت وول (    

ایـن   هـا  آن بـاور مثبت داشتند. به  هاي تر تمایل به نشان دادن هیجان ماهیت خنثی و نامعلوم، بیش

ـ       رو شـدن بـا    هامر ممکن است به علت توانایی افراد براي کنار آمـدن موفقیـت آمیـز بـه هنگـام روب

وي افـرادي کـه داراي    بـاور بـه   هایی با ماهیت بین فردي باشـد.  موقعیت بویژههاي دشوار،  موقعیت

طبیعی بـاز  هاي فشارزا به حالت  مثبت پس از رویارویی هاي هستند، اغلب با ایجاد هیجان آوري تاب

شان کاهش یابد و دچار بیماري و استرس شـوند،   که سالمت روان گردند. افراد تاب آور بدون این می

شـان   مـوارد بـا وجـود تجـارب سـخت      برخـی حتـی در   گذارند و رویدادهاي فشارزا را پشت سر می

ه گونه شوند، ب رو روبههاي زندگی شان  موثر با چالش اي گونهو به پیشرفت نیز کرده و کامیاب شوند 

شان انطباق دهنـد و حتـی در آینـده تبـدیل بـه افـراد        هاي زندگی انعطاف پذیري خود را با استرس

  موفق، سالم و شاد شوند.

به واسطه عواملی مانند از دست ندادن  آوري تابکه  کردتوان چنین برداشت باتوجه به نتایج می    

ناخوشایند مانند غم، ترس و خشم، دسـتیابی   تمرکز در لحظات استرس و بحران، کنترل احساسات

هـا و   وجود موانع، داشتن کنترل بر زندگی، هدفمندي، بالیدن به خود به خاطر پیشرفت بابه اهداف 
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تر از زندگی را  کاهش هیجان هاي منفی و افزایش سالمت روان، امیدواري و رضایت بیش ،نهایتدر 

، مشکالت، مقاومت در برابر اسـترس و  ها سختیلبه بر در پی دارد و به عنوان منبعی براي تسهیل غ

  ود.  ش میاز بین بردن اثرات روانی آن ها در افراد، در نظر گرفته 
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