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 هاي دلبستگي دانشجويان دانشگاه شيراز و افسردگي بر اساس سبك بيني اضطراب پيش

    بخش روانشناسي باليني دانشگاه شيراز ارياستاد ،مهدي ايماني
  ، دانشجو كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه شيرازرضا صميمي 
  farshchi.yasin@gmail.com اه شيراز ، دانشجو كارشناسي روانشناسي باليني دانشگياسين فرشچي تبريزي 

 

ارتباط كودك و فرد مهم ديگر است. دلبستگي يك پيوند هيجاني است كه از  آناست كه موضوع اصلي  ي تحولييك نظريه نظريه دلبستگي مقدمه: 
 –دلبستگي پيوند عاطفي بين كودك  ،كند ميطريق نزديكي فيزيكي، لمس كردن، نگاه كردن، لبخند زدن، گوش كردن و يا صحبت كردن تجلي پيدا 

ي سالمت روان، اختالالت نهيدرزماختالالت و مشكالت  ترين شايع ازجمله بيني كننده بهداشت و سالمت رواني فرد است.و پيش كند مي  مادر را تعيين
 ي دلبستگي بود.ها سبكي اضطراب و افسردگي بر اساس نيب شيپاضطراب و افسردگي است كه هدف اين پژوهش بررسي رابطه و 

گيري در دسترس انتخاب شدند و با استفاده  به شيوه نمونه ) كهپسر 53دختر و  43دانشجوي دانشگاه شيراز ( 96منظور گردآوري اطالعات از  : بهروش
وسيله  به شده يگردآورهاي  آوري اطالعات به عمل آمد. داده ي دلبستگي هزن و شيور و مقياس افسردگي و اضطراب بك جمعها سبك از پرسشنامه

  قرار گرفتند. ليوتحل هيتجزمورد  گام به گام، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون t يها آزمون
هاي دلبستگي ناايمن (دو سو گرا)  و سبك p>001.و معنادار -.35هاي اين پژوهش نشان داد سبك دلبستگي ايمن همبستگي منفي  : يافتههايافته

هاي دلبستگي و ميزان اضطراب و افسردگي بين دانشجويان دختر و پسر  با افسردگي دارد. همچنين سبك p>001.ارمعناد-.36همبستگي مثبت 
هاي  ي سبكطوركل بهبيني كنند و  توانند افسردگي را پيش يي و دوسوگرا توأم با ايمن ميتنها به تفاوت معناداري نداشت و سبك دلبستگي دو سو گرا

 ا اضطراب و افسردگي دارند.دلبستگي رابطه معناداري ب
و مهم  اثرگذاربا مراقبان اوليه عاملي  ارتباطشده در  گرفته شكلي دلبستگي ها سبكدر اين پژوهش نشان داد كه  آمده دست بهي ها افتهي جهيدرنت: بحث

 .باشد مي ل افسردگي و اضطرابياختالي رواني نظير ها بيآساز مشكالت هيجاني و  كننده يريشگيپدر سالمت روان و 
  سبك دلبستگي اجتنابي، سبك دلبستگي دوسوگرا، سبك دلبستگي ايمن، افسردگي، اضطراب. ها: كليدواژه
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