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دلبستگی به خدا در ویژگی های شخصیتی سبک نقش پیش بینی کنندگی 

 جوانان

 8، حوریه سلیمانی3، ایرج مختارنیا1، زهرا بوژمهرانی1عفت محمدی

 

 چکیده

حاضر ارتباط بین سبک دلبستگی به خدا و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دختر  ٔمطالعهدر 

نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند  ٔوهیشدانشجو به  299دانشگاه شهید بهشتی تهران بررسی شد.

نئو( را تکمیل )روات و کرک پاتریک( و ویژگی های شخصیتی )و مقیاس های سبک دلبستگی به خدا 

کردند. نتایج نشان می دهد که دلبستگی ایمن به خدا با ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، درون 

ا مالحظه نتایج رابطه دلبستگی ایمن به خدا گرایی، سازگاری و باوجدان بودن رابطه معناداری دارد. ب

با روان رنجوری و درون گرایی رابطه معکوس اما در سایر ویژگی های شخصیتی رابطه مستقیم بود. 

خرده مقیاس دلبستگی اضطرابی به خدا با ویژگی های شخصیتی روان رنجوری و سازگاری معنادار 

رابی با سازگاری رابطه معکوس ولی در روان بدست آمد؛ توضیح اینکه خرده مقیاس دلبستگی اضط

رنجوری رابطه مستقیم داشت. سبک دلبستگی اجتنابی نیز با ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، 

درون گرایی و سازگاری رابطه معنادار داشت و جهت رابطه مستقیم بدست آمد. همچنین معادله 

ویژگی شخصیتی درون گرایی  ٔکنندهی رگرسیون نشان می دهد که سبک دلبستگی اجتنابی پیش بین

 ویژگی شخصیتی سازگاری و با وجدان بودن است. ٔکنندهاست. سبک دلبستگی ایمن نیز پیش بینی 

 وازه های کلیدی: سبک دلبستگی به خدا، ویژگی های شخصیت

 

 مقدمه -1

ید عنوان کرد، از اظهاراتی که فرو پس موضوع مذهب از دیر باز در روان شناسی مورد توجه بوده است.

اخیر توجه روان شناسان به این  ٔدههروان شناسان کمتر به این حیطه پرداخته بودند و فقط در دو 

( به طوری که روان شناسان دینی در دهه های 2993اسپیلکا و همکاران، )حیطه جلب شده است. 

ای روان شناختی و جامعه باور های مذهبی با سایر متغیر ه ٔرابطهاخیر با رویکرد های علمی به بررسی 

شناختی پرداخته اند. یکی از متغیر های روان شناختی که جایگاه ویژه ای در روان شناسی دینی به 

( بر اساس تعریف 88ص ، 1391بابالن و همکاران، )است.  5خود اختصاص داده دلبستگی به خداوند
                                                                                                                                                                          

 Efat.mohamady@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره دانشگاه الزهرا )س(،  1
 z.boozhmehrani@yahoo.comکارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی تهران،  2
 Mokhtarnia66@gmail.comانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد خ 3
 hooriyehsoleimani@yahoo.comکارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی تهران،  4

5. attachment to God 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


658 

 

یا تعداد بیش تری از افراد که دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا پایداری است که بین کودک و 1بالبی 

( 419-421، ص 2999همکاران ون دن درایز و )نوزاد در تعامل دایمی با آنهاست ایجاد می شود. 

دلبستگی به خدا، معتقد است که  ٔنهیزمبه عنوان یکی از نخستین نظریه پردازان در  2کرک پاتریک

ر چهارچوب نظام های دیگر، همانند دلبستگی به مراقب اولیه در دوران کودکی با گذشت زمان و د

دلبستگی برای مطالعه و  ٔهینظردلبستگی به خدا و وطن ادامه می یابد. به اعتقاد او می توان از 

کرک پاتریک، )شناسایی رفتارهای مذهبی و شناخت کیفیت اعتقادات مذهبی نیز استفاده کرد. 

که اینثورث مدعی شد روابط ( بیان کرد سه ویژگی 1994( کرک پاتریک )722-793، ص 1999

دلبستگی را از دیگر روابط مجزا می کند در ارتباط فرد با خدا نیز وجود دارد. بنا براین خدا به عنوان 

: 3الف( خدا به عنوان پناهگاه مطمئن  موضوع دلبستگی دارای ویژگی هایی است که در پی می آیند:

معتقد است که افراد در شرایط تنیدگی زا و بحرانی به مذهب رجوع می کنند و به سوی خدا  4آلپورت

می روند. ب( خدا به عنوان پایه و اساس ایمنی: فرد با اعتقاد اینکه خدا اساس ایمنی است، احساس 

به  قدرت می کند و اعتماد به نفس او به هنگام اظطراب و ترس افزایش می یابد. این احساس ایمنی

آرامش روانی در فرد منجر می شود و وی را برای مقابله با مشکالت و چالش های زندگی آماده می 

ص ، 1994کرک پاتریک، )کند. بنابراین ایمنی به عنوان پادزهری در برابر ترس و اظطراب است. 

و اندوه : اگر چه جدایی از خدا موجب اظطراب و فقدان او موجب غم 5( ج( فقدان و جدایی239 -256

خدا را یک موضوع  6هافمن از طریق آزمون ها سنجید. می شود اما این موارد را می توان به راحتی

کرک پاتریک بر این باور است  .دلبستگی مطلق می داند که به هنگام نیاز همیشه در دسترس است

سبک  (1999نقل از کاسیدی و شیور، )که دلبستگی بزرگساالن و مذهب با یکدیگر مرتبطند. 

دلبستگی می تواند به عنوان عاملی مهم در شکل گیری ساختار پنج عامل اصلی شخصیت نیز موثر 

مفهومی کلی است، بنابراین بین روان شناسان  تیشخص (.1973باشد. )آتکینسون و همکارش، 

مختلف برای تعریف ماهیت آن توافق نظر وجود ندارد، از این رو روانشناسان مایلند به جای بحث 

ماهیت شخصیت، به تدوین نظریه های مختلف و بررسی روش های ارزیابی آن بپردازند. )شولتز  ٔدرباره

( در رابطه با بررسی شخصیت، بقراط نخستین فردی بود که افراد را براساس مزاج 1378و همکارانش، 

8آنها طبقه بندی کرد. پس ازاوکرچمر
7و شلدون 

ی طبقه بندی افراد را براساس ریخت و ساختمان بدن 

کردند، اما روان سنجان این طبقه بندی ها را مورد انتقاد قرار دادند، و در نتیجه دیدگاه تحلیل عوامل 

1و گلدبرگ 9اسپیرمن برای بررسی کامل تر شخصیت مطرح شد. بعد ها نرمان
عنوان کردند که  

                                                                                                                                                                          
1
.bowlby 

2. Kirkpatrick 

3
. God as a secure base 

5. alport
 

5
. separation and loss 

6.huffman 

8.keretschmer 

9.sheldon 
9.norman 
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ژوهش های خود به این شخصیت فقط پنج عامل اصلی را در بردارد و پس از آنها مک کریو کستا در پ

اساسی روان رنجور خویی، برون گرایی، انعطاف پذیری،  عامل 5نتیجه دست یافتند که شخصیت از 

. پژوهش (129ص ، 1391سروقد، رضایی، ایرانی، ) .دلپذیری و مسئولیت پذیری تشکیل شده است

انی و بزرگسالی را بین دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوران کودکی، نوجو ٔرابطههای متعدد، 

اهمیت انکار ناپذیر دلبستگی به عنوان  ٔدهندهبررسی کرده اند. نتایج این پژوهش ها به طور کلی نشان 

، 1996، 4، مین1955، 3فوناگی 1977، 2کارلسون)یک عامل اساسی در سالمت روانی افراد است. 

برای مثال سبک های دلبستگی با ( 2999، 6، لیو، ناگائا، شنو و کیتامورا2919، موتلو 1998، 5وارن

، 8چندین متغیر ازجمله عزت نفس و اختالل در روابط بین فردی )روزنبرگ، هورویتز، بارئولومیو

؛ 2995، 9(، افسردگی بسر و پریل2991، 7موریس، مسترز، ملیک و زوامبگ)(، خشم و خصومت 1993

فوسانی، فینی، دونائی، نووال ) (، اختالالت شخصیت2999همکاران و  11، لیو2997، 19سوچس و سالتا

( نیز نشان دادند 1372)( مرتبط هستند. نتایج پژوهش بشارت، گلی نژادو احمدی 2993، 12و بگنائو

که آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن، نسبت به آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن، 

به بررسی ارتباط مذهب، معناداری  (2999و بلوگمپدی ) ونیلیت مشکالت بین فردی کمتری داشتند.

زندگی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان پرداختند. نتایج نشان دادند که اعتقاد ات مذهبی سهم 

عمده ای در بهزیستی ذهنی و بهزیستی فردی دارد و این بهزیستی از طریق معناداری زندگی تبیین 

ارتباط با خدا به افراد احساس داشتن جهت و ( معتقدند معنویت و 2993می شود. هیل و پارگامانت )

دلبستگی به خدا در جوامع غربی تازه آغاز شده است و از  ٔمطالعهمعنا در زندگی می دهد. از آنجا که 

آن  ٔمطالعهکه کریک پاتریک برای اولین بار از این موضوع نام برد، پژوهشگران به  1955سال 

ررسی های صورت گرفته تا کنون پژوهشی که در جوامع ( همچنین بر اساس ب2996بک، )پرداختند. 

اسالمی صورت گرفته و جنبه های مختلف این موضوع را مورد ارزیابی قرار داده باشد بسیار ناچیز 

آن با ویژگی های شخصیتی فقر پژوهشی وجو دارد، از این رو  ٔرابطهبررسی  ٔنهیدرزماست به ویژه 

رسد. هدف از این پژوهش پیش بینی ویژگی های شخصیتی با انجام این پژوهش ضرروری به نظر می 

                                                                                                                                                                          
11. Goldberg 
2. Carlson 

3. Fonagy 
4. Main 
5. Warren 
6
. Liu, Nagata, Shono, & Kitamura 

8
. Bartholomew & Horowitz 

7. Muris, Meesters, Morren & Moorman 

9
. Besser & Periel 

19. Sochos & Tsalta 

11
. Liu 

12
. Fossati, Feeney, Donati, Donini, Novella & Bagnato 
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استفاده از سبک های دلبستگی به خدا است. در واقع به دنبال بررسی این پرسش هستیم که آیا می 

 توان براساس دلبستگی به خدا، ویژگی های شخصیتی فرد را پیش بینی کرد؟

ن ارتباط بین متغیر های دلبستگی روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آ -2 

دانشجویان  ٔهمهپژوهش  ٔجامعهبه خدا با ویژگی های شخصیت در افراد مورد بررسی قرار می گیرد. 

این پژوهش  ٔنمونه بود. 1391 -1392دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 

ونه گیری در دسترس انتخاب شدند. دختران دانشگاه و خوابگاه شهید بهشتی بود که به صورت نم

عدد آن به صورت کامل تکمیل شده بود.  167پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع شد که  299تعداد 

 ٔپرسشنامهعدد آن را دانشجویان تحویل ندادند. ابزار سنجش:  7عدد آن ناقص تکمیل شده بود و  24

الدی توسط روات و کرکپاتریک، جهت می 2992این مقیاس در سال  چند بعدی دلبستگی به خدا:

می  (ماده )جمله 9ارزیابی سبک دلبستگی افراد نسبت به خدا ابداع شده است. این مقیاس حاوی 

باشد که هر یک توصیف کوتاهی از چگونگی رابطه دلبستگی فرد نسبت به خداوند را ارائه می کند. 

آزمودنی درجه تطابق هر جمله را با حاالت و تجربیات خود در رابطه با خدا، روی یک مقیاس لیکرت 

ای کرونباخ درجه بندی شده است مشخص می کند. آلف (کامالًموافق) 8تا  (کامالً مخالف) 1که از 

و در مورد زیر  9219( در زیر مقیاس اجتنابی 2992پاتریک ) و کرک 1گزارش شده توسط روات

( همخوانی درونی دلبستگی ایمن، اجتنابی 2992روات و کرک پاتریک، ). است 7919مقیاس اضطرابی 

ده است. به دست آم 8619و  8919، 19 78 ( به ترتیب1373شهابی زاده ) ٔمطالعهو دو سو گرا در 

( نمره گذاری: اگر نمرات فرد در هردو مقیاس پائین باشد، نشان دهنده 23، ص 1373زاده )شهابی 

دلبستگی ایمن، نمره باال در مقیاس اجتنابی و نمره پائین در مقیاس اضطرابی نشان دهنده دلبستگی 

دهنده دلبستگی اجتنابی و نمره باال در مقیاساضطرابی و نمره پائین در مقیاس اجتنابی نشان 

اضطرابی، و نهایتاً نمره باال در هر دو مقیاس نشان دهنده ناایمن ترین نوع دلبستگی می باشد. )تقی 

2استاندارد شخصیتی  ٔپرسشنامه( 7، ص 1375یاره و همکاران، 
NEO-FFI فرم کوتاه تجدید نظر( :

سوال بود.  69د، شامل پنج عاملی بزرگ شخصیت(: توسط کاستا و مک گری تهیه ش ٔپرسشنامه ٔشده

شاخص های مورد بررسی شامل پنج عامل شخصیتی روان رنجور خویی، برون گرایی، انعطاف پذیری، 

گویه، اندازه گیری می شوند. تمامی گویه های  12سازگاری و وظیفه شناسی بود که هر کدام از طریق 

 1 ینبوند و هر گویه امتیازی طیف لیکرت( پاسخ داده می ش)این پرسشنامه، به صورت پنج گزینه ای 

(، در هر کدام از 1992کری ) را به خود اختصاص می دهد. براساس نتایج تحقیق کاستا و مک 5تا 

پاسخگو بیشتر باشد، شدت شاخص مورد نظر نیز  ٔنمرهمورد بررسی، هر چه  ٔگانهشاخص های پنج 

در تحقیق کاستا و  NEO-FFIخصیتی استاندارد ش ٔپرسشنامه( اعتبار 1388بیشتر خواهد بود. )غیور، 

روان رنجور خویی، برون گرایی، انعطاف پذیری،  ٔگانه(، برای شاخص های پنج 1992مک کری )

غیور، )گزارش شده است.  7319 و 9919، 7819، 8719، 7519برابر سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب 

                                                                                                                                                                          
1 
Rowatt

 

2. NEO personality Inventory Revised 
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نمره افراد در ابعاد سبک های دلبستگی به خدا با ویژگی های  1درجدول  یافته ها -3( 1388

 شخصیتی روان رنجوری، درون گرایی، باز بودن، سازگاری و با وجدان بودن مقایسه شده است.

 

 . ماتریس همبستگی بین دلبستگی به خدا با ویژگی های شخصیتی1جدول 

  متغیر ها

 ویژگی های شخصیتی

روان 

 رنجوری
 سازگاری باز بودن درون گرایی

باوجدان 

 بودن

دلبستگی 

 به خدا

 ایمنی

ضریب 

 همبستگی

**9.379

- 

**9.9267 9.993- 
**9.379 

*9.169 

سطح 

 معناداری
9.999 9.999 9.228 9.999 9.927 

 167 167 167 167 167 تعداد

 اضطرابی

ضریب 

 همبستگی

**9.383 9.139 9.191 
**9.356- 9.149- 

 سطح

 معناداری
9.999 9.983 9.192 9.999 9.953 

 167 167 167 167 167 تعداد

 اجتنابی

ضریب 

 همبستگی

**9.289 
**9.399 9.982 

**9.326 9.151- 

سطح 

 معناداری
9.999 9.999 9.358 9.999 9.951 

 167 167 167 167 167 تعداد

 

خدا با ویژگی های شخصیتی روان نشان می دهد که دلبستگی ایمن به  1نتایج جدول شماره 

رنجوری، درون گرایی، سازگاری و باوجدان بودن رابطه معناداری دارد. با مالحظه نتایج رابطه 

دلبستگی ایمن به خدا با روان رنجوری و درون گرایی رابطه معکوس اما در سایر ویژگی های 

دا با ویژگی های شخصیتی شخصیتی رابطه مستقیم بود. در خرده مقیاس دلبستگی اضطرابی به خ

روان رنجوری و سازگاری معنادار بدست آمد؛ در توضیح این خرده مقیاس که دلبستگی اضطرابی با 

سازگاری رابطه معکوس ولی در روان رنجوری رابطه مستقیم داشت. در دلبستگی اجتنابی نیز با 

ر شد و جهت رابطه ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، درون گرایی و سازگاری رابطه معنادا

 مستقیم بدست آمد.

 

 . خالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری دلبستگی به خدا بر روان رنجوری2جدول 
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 شاخص

 مدل
SS df MS F p R R2 

 1282.498 1 1282.498 رگرسیون
26.758 9.999 9.383 9.139 

 48.371 166 876.277 باقیمانده

 

معادله رگرسیون نشان می دهد دلبستگی اضطرابی به عنوان متغیرپیش بین وارد معادله شد، اما 

مشاهده شده برای روان  Fدلبستگی ایمنی و اجتنابی وارد تحلیل نگردیدند. براساس این نتایج میزان 

9 واریانس مربوط به روان رنجوری به وسیله متغیر 13( معنادار است و p<9.91رنجوری در سطح )

Rپیش بین تبیین می شود )
2
=9.37.) 

 
 . خالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری دلبستگی به خدا بر درون گرایی3جدول 

 شاخص

 مدل
SS df MS F p R R2 

 251.542 1 251.542 رگرسیون
16.363 9.999 9.399 9.999 

 15.383 166 2551.986 باقیمانده

 

معادله رگرسیون نشان داد که فقط دلبستگی اجتنابی توانسته است وارد معادله بشود،  3جدول در 

ی مقدار ول ( معنادار شد.p<9.91مشاهده شده برای درون گرایی در سطح ) Fبراین اساس میزان 

Rاندکی از واریانس مربوط به روان رنجوری از طریق متغیر پیش بین تبیین می شود )
2
=9.999.) 

 
 خالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری دلبستگی به خدا بر سازگاری. 4جدول 

 شاخص

 مدل
B SEB Beta t p 

 9.999 19.991  1.299 23.776 ثابت

 9.999 5.172 9.383 9.381 1.923 دلبستگی اضطرابی

 شاخص

 مدل
B SEB Beta t p 

 9.999 46.854  9.675 32.941 ثابت

 9.999 3.692 9.464 -9.399 -1.619 دلبستگی اجتنابی
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 شاخص

 مدل
SS df MS F p R R2 

 494.614 1 494.614 رگرسیون
27.991 9.999 9.379 9.144 

 18.664 166 2932.238 باقیمانده

 

 

 

 

 

 

نیز معادله رگرسیون نشان داد که دلبستگی ایمن توانسته است وارد معادله شود؛ اما  4در جدول 

مشاهده  Fسبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی وارد تحلیل نگردیدند. براساس این نتایج میزان 

9 واریانس مربوط به سازگاری به وسیله 14( معنی دار شد و p<9.91شده برای سازگاری در سطح )

Rمتغیر پیش بین تبیین می شود )
2
=9.144.) 

 
 . خالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری دلبستگی به خدا بر وجدانی بودن5جدول 

 شاخص

 مدل
SS df MS F p R R2 

 167.586 1 167.586 رگرسیون
4.773 9.927 9.169 9.929 

 34.524 166 5831.943 باقیمانده

 

 

 

 

 

 
 

با توجه به نتایج فوق فقط دلبستگی ایمن به خدا برای ویژگی شخصیتی باوجدان بودن پیش بین 

( معنی دار شد و مقدار کمی از p<9.95مشاهده شده در سطح ) Fکننده است بر این اساس میزان 

 واریانس

 شاخص

 مدل
B SEB Beta t P 

 9.999 21.316  1.652 35.299 ثابت

دلبستگی 

 ایمنی
1.562 9.295 9.379 5.292 9.999 

 شاخص

 مدل
B SEB Beta t p 

 9.999 14.475  2.399 33.449 ثابت

دلبستگی 

 ایمن
.9.912 9.413 9.169 2.219 9.927 
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Rمربوط به وجدان بودن توسط متغیر پیش بین تبیین می شود )
2
=9.929.) 

 نتیجه گیری -3

ف از انجام دادن پزوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی به خدا در هد

دلبستگی ایمن به خدا با ویژگی های  یافته های این تحقیق در ویزگی های شخصیتی افراد است.

شخصیتی روان رنجوری، درون گرایی، سازگاری و باوجدان بودن رابطه معناداری دارد. با مالحظه 

ابطه دلبستگی ایمن به خدا با روان رنجوری و درون گرایی رابطه معکوس اما در سایر ویژگی نتایج ر

های شخصیتی رابطه مستقیم بود. در خرده مقیاس دلبستگی اضطرابی به خدا با ویژگی های 

شخصیتی روان رنجوری و سازگاری معنادار بدست آمد؛ در توضیح این خرده مقیاس که دلبستگی 

ازگاری رابطه معکوس ولی در روان رنجوری رابطه مستقیم داشت. در دلبستگی اجتنابی اضطرابی با س

نیز با ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، درون گرایی و سازگاری رابطه معنادار شد و جهت رابطه 

، 1376جان بزرگی، )نتایج با سایر یافته ها هماهنگ است  نیا (.1مستقیم بدست آمد. )جدول شماره 

(. به عنوان مثال 2995)(، کرک پاتریک 2991)(، سیندر 1995(، تایلور )1992کرک پاتریک و شاور )

 کرک پاتریک. شاور نشان دادند که بین دلبستگی به خدا و سالمت روان همبستگی وجود دارد.

ن کودکی، نوجوانی بین دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دورا ٔرابطهپژوهش های متعدد،  نیهمچن

اهمیت انکار  ٔدهندهو بزرگسالی را بررسی کرده اند. نتایج این پژوهش ها به طور کلی نشان 

، 2فوناگی 1977، 1ناپذیردلبستگی به عنوان یک عامل اساسی در سالمت روانی افراد است. )کارلسون

( برای مثال 2999، 5ورا، لیو، ناگائا، شنو و کیتام2919، موتلو 1998، 4، وارن1996، 3، مین1955

سبک های دلبستگی با چندین متغیر ازجمله عزت نفس و اختالل در روابط بین فردی )روزنبرگ، 

(، افسردگی 2991، 8(، خشم و خصومت )موریس، مسترز، ملیک و زوامبگ1993، 6هورویتز، بارئولومیو

فوسانی، )تالالت شخصیت (، اخ2999همکاران و  19، لیو2997، 9؛ سوچس و سالتا2995، 7بسر و پریل

( مرتبط هستند. همچنین در این پژوهش، معادله رگرسیون 2993، 11فینی، دونائی، نووال و بگنائو

ی شخصیتی روان رنجوری است. گ« وی ٔکنندهنشان می دهد که سبک دلبستگی اظطرابی پیش بینی 

بک دلبستگی ایمن ویژگی شخصیتی درون گرایی است. س ٔکنندهسبک دلبستگی اجتنابی پیش بینی 

یاد شده با یافته های  جینتا ویژگی شخصیتی سازگاری و با وجدان بودن است. ٔکنندهنیز پیش بینی 

( که بر این باورند افراد دلبسته ایمن نسبت به دنیا و دیگران اعتماد دارند و 2991انگلز و همکاران )

و می باشد. فینی و نولر نیز نشان دادند تمایل به ایجاد ارتباط صمیمانه و مثبت با دیگران دارند همس

                                                                                                                                                                          
1. Carlson 

2. Fonagy 

3. Main 

4. Warren 

5. Liu, Nagata, Shono, & Kitamura 

8. Bartholomew & Horowitz 

7. Muris, Meesters, Morren & Moorman 

6. Besser & Periel 

9. Sochos & Tsalta 

10. Liu 

11. Fossati, Feeney, Donati, Donini, Novella & Bagnato 
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که دلبستگی ایمن با ویژگی های ارتباطی مثبت مثل صمیمیت و و خرسندی، دلبستگی اجتنابی با 

سطوح پایین صمیمیت و تعهد، و دلبستگی دو سوگرا با شور و هیجان و دل مشغولی در مورد روابط 

نیز در پژوهشی نشان دادند که بین ویژگی  توام با خرسندی کم، مرتبط است. سر و قد و همکارانش

معناداری وجود ندارد ولی بین  ٔرابطهشخصیتی دلپذیر بودن و اظطراب دانش آموزان دختر و پسر 

 اظطراب و روان رنجوری دانش آموزان دختر و پسر رابطه معنی دار وجود دارد.
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