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چکيده
 نفر از دانشجويان دانشگاههاي شهر202  بدين منظور.هدف اين پژوهش پيشبينی شاخصهاي دلبستگی فرزندان براساس شاخصهاي دلبستگی والدين بود
. مادر) با استفاد از روش نمونهبرداري دردسترس به عنوان گروه نمونه پژوهش انتخاب شدند202 ، پدر202(  نامشخص) و والدين9 ، پسر91 ، دختر141( تهران
 نتايج همبستگی نشان داد که بين شاخصهاي دلبستگی.) را تکميل کردند2011 ،1952 ،؛ بشارتAAI( شرکتکنندگان درپژوهش مقياس دلبستگی بزرگسال
 نتايج مدل تحليل آميخته نيز نشان داد که شاخصهاي دلبستگی والدين توان پيشبينی شاخصهاي دلبستگی.والدين و فرزندان رابطه معنادار وجود دارد
، اجتنابی، دراين پژوهش هرسه سبک دلبستگی مادر (ايمن.فرزندان را دارد و سبکهاي دلبستگی به صورت بين نسلی از والدين به فرزندان منتقل میشود
 دوسوگرا) را داشت اما نتايج درخصوص سبکهاي دلبستگی پدر نشان دادکه سبکدلبستگی، اجتنابی،دوسوگرا) توان پيشبينی سبکهاي دلبستگی فرزند (ايمن
 براساس يافتههاي اين پژوهش میتوان نتيجه گرفت که ويژگیهاي دلبستگی قابليت انتقال از.اجتنابی پدران توان پيشبينی سبک دلبستگی فرزندان را ندارد
 میتوان در چهارچوب برنامههاي، با شناخت مکانيزمهاي انتقال بيننسلی عالوه بر پيشبينی ويژگیهاي دلبستگی نسل بعد.نسلی به نسل ديگر را دارد
. مداخلهاي از انتقال ويژگیهاي آسيبزا پيشگيري و ويژگیهاي مفيد و سالم را تقويت کرد-آموزشی
 مدل تحليل آميخته، انتقال بين نسلی، دلبستگی:واژههاي کليدي

5941  پاييز/94  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

Abstract

T

he aim of the present study was to predict children’s attachment indices from parental attachment indices. Two hundred
and seven students (146 females, 56 males, 5 unspecified) and their parents (207 fathers, 207 mothers) were selected from

universities of Tehran using convenience sampling method. The participants completed the Adult Attachment Inventory (AAI;
Besharat, 2011, 2013). The results indicated that parental attachment indices correlated significantly with children's attachment
indices. The results of mixed model indicated that parental attachment indices could predicted children's attachment indices and
attachment styles transmitted from parents to children intergenerationally. All three maternal attachment styles (secure, avoidant,
ambivalent) could predicted children's attachment styles (secure, avoidant, resistant). However, paternal avoidant attachment style
couldn’t predict children's attachment styles. The findings suggest that the attachment characteristics have the capacity to transmit
from one generation to the other, by knowing the intergenerational mechanisms the attachment characteristics of the next
generation can be predicted, and the transmission of pathological features could be prevented and healthy characteristics could be
improved by implementing educational interventions.
Keywords: intergenerational transmission, attachment, mixed model
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پيشبينی شاخصهاي دلبستگی فرزندان بر اساس شاخصهاي دلبستگی والدين :مطالعه بيننسلی

مقدمه

2012؛ فيلد )2010 ،را از والدين به فرزندان تأييد کرده است.
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انتقال بيننسلی 1به انتقال رفتار ،ويژگیها و گرايشهاي

9

2

مطالعه فرايندهاي انتقال بيننسلی با استفاده از پژوهشهاي

يک نسل به نسل بعد گفته میشود .بر اساس نظريه انتقال

بيننسلی انجام میشود .اخيرا مطالعات بيننسلی بر شناسايی

بيننسلی ،والدين هر نسل گرايش دارند برخی از ويژگیهايی

ويژگیهاي والدينی و ديگر عوامل موقعيتی مؤثر بر تحول

را بروز دهند که از والدين خودشان ديدهاند (سربين و کارپ،

کودکـان متمـرکـز شده است .هـدف از اين دسته مطالعات،

 .)2009بر اسـاس نتـايـج پـژوهشها ،برخـی ويژگیهاي

همچنين شناخت فرايندهايی است که از طريق آن والدين يک

روانشناختی در فرايند انتقال بيننسلی از والدين به فرزندان

نسل ممکن است کودکان را در معرض انواع مشکالت

انتقال میيابد (سربين و کارپ2004 ،؛ سوننس و ديگران،

رفتاري ،هيجانی و اجتماعی يا پيامدهاي مثبت تحولی در طول

2009؛ شا ،فناگی و استريترن .)2010 ،انتقال بيننسلی

زندگی قرار دهند (اسليد ،گريننبرگر ،بمباچ ،لوي و الکر،

ويژگیهاي روانشناختی از والدين به فرزندان طی مراحل

2009؛ سربين و کارپ .)2009 ،در امتداد خطوط پژوهشی

تحول براي کودکان و خانوادههاي آنها پيامدهاي مهمی دارد

مرتبط با انتقالهاي بين نسلی ،سوال اصلی پژوهش حاضر اين

(سربين و کارپ .)2009 ،فرايندهاي انتقال بيننسلی ممکن

است که آيا ويژگیهاي دلبستگی 2از والدين به فرزندان منتقل

است خانوادهها يا کودکان را در معرض خطر انواع مشکالت

میشود؟ درک و فهم چگونگی انتقال دلبستگی و تأثير آن بر

رفتاري ،اجتماعی و سالمت قرار دهد (سربين و کارپ،2009 ،

تحول روانشناختی افراد زمينه فهم چگونگی تعديل و اصالح

 .)2004برخی پژوهشها نشان داده است بسياري از مشکالت

تأثير سبکهاي دلبستگی ناايمن را فراهم میکند و به واسطه

روانشناختی از قبيل پرخاشگري دوران کودکی( 9سربين و

آن میتوان اثرات منفی دلبستگی ناايمن را بر کودکان کاهش

کارپ2004 ،؛ کات و ديگران2002 ،؛ الکورس و ديگران،

داد (باتبول.)2010 ،

 ،)2014رفتار ضد اجتماعی 4در نوجوانی (پلنت ،بارکر ،واترز،

نظريهپرداز اصلی دلبستگی ،جان بالبی (،)1520،1529 ،1515

پالبی و پرينت ،)2019 ،سوءاستفاده دوران کودکی( 9پيرس و

بر اساس مشاهده ويژگیهاي روابط مادرـکودک در موقعيتهاي

کاپالدي ،)2001 ،اضطراب (باتاگليا و ديگران،)2011 ،

مختلف به اين نتيجه رسيد که پيوندهاي مادر (مراقب)ـکودک

افسردگی (کات و ديگران2005 ،؛ گاربر و کول2010 ،؛ هامن،

مسئول تنظيم 2تجربههاي عاطفی و رفتاري کودک است.

شی و برنا )2004 ،و فرايندهاي شناختی و عاطفی مرتبط با

نتايج پژوهشها نشان میدهد که دلبستگی اوليه نوزاد به

افسردگی (موراي و کوپر )2009 ،از والدين به کودکان انتقال

مراقب در سالمت هيجانی و عاطفی آينده او اهميت بسيار دارد

میيابد .انتقال بيننسلی همچنين موجب بروز برخی پيامدهاي

(کسيدي و شيور .)2002 ،دلبستگی فرايند برقراري و حفظ

مثبت ،مثل تحول شناختی و تنظيم هيجان میشود که اثرات

رابطه عاطفی با والدين و ديگر افراد مهم است که معموال بين

محافظتکنندگی 1مهمی براي کودکان در مراحل تحول

 1تا  12ماهگی شکل میگيرد .اين فرايند براي فرد امنيت

خواهد داشت (بلسکی ،جافی ،اسليگو ،وودوارد و سيلوا2009 ،؛

ايجاد میکند و مبنايی پايدار براي اکتشاف و يادگيري در

چن و کاپلن2001 ،؛ سربين و کارپ.)2009 ،

اختيار او قرار میدهد (بالبی1522 ،1522 ،؛ مين ،کاپلن و

پژوهشهاي متعدد مبانی عصبیـشناختی (سوين و

کسيدي1529 ،؛ واترز ،مريک ،تريبا ،کراول و آلبرشيم.)2000 ،

الربربام2002 ،؛ کابر و ديگران )2002 ،و هيجانی (اندرسون و

انتقال بيننسلی دلبستگی ،از زمينههاي پژوهشی حوزه

ديگران2011 ،؛ ژوزن ،مسمن ،باکرمنسـکراننبرگ ،ونزندورن،

دلبستگی است که به دليل معدود بودن شواهد پژوهشی آن

2012؛ ليرکس )2011 ،انتقال ويژگیهاي مثبت (اتکينسون و

چنان که بايد ،درک نشده است (برناير و دوزير .)2009 ،با

ديگران2005 ،؛ گونزالس ،جنکينس ،استينر و فلمينگ)2012 ،

توجه به شواهد پژوهشی (بشارت1951 ،1922 ،؛ تامپسون،

و منفی (آرنون و ديگران2012 ،؛ پيرسون ،اليتمن و ايونس،

 )1555که نشان داده رابطه دلبستگی اوليه والدين-کودک در

5. childhood abuse
6. protective effects

1. intergenerational transmission 3. childhood aggression
2. tendencies
4. antisocial behavior

7. attachment
8. regulation

محمدعلی بشارت ،آرزو جباري ،مهسا سعادتی

تحول هيجانی -اجتماعی نقش اساسی دارد ،پژوهشگران حوزه

روش

دلبستگی براي شناسايی متغيرهاي پيشبينیکننده سبکهاي

اين پژوهش از نوع همبستگی بود و در مورد دانشجويان

دلبستگی نوزاد و چگونگی شکلگيري و انتقال اين سبکها

دختر و پسر دانشگاههاي شهر تهران ،در سال تحصيلی ،59-54

تالشهاي بسيار انجام میدهند .در يک پژوهش مشخص شد

انجام شد .گروه نمونه شامل  202دانشجو ( 141دختر91 ،

که دستکم در  29درصد (فناگی ،استيل و استيل )1551 ،يا

پسر 9 ،نامشخص) با ميانگين سنی  29سال به همراه

حتی بيش از  20درصد (بنويت و پارکر )1554 ،از موارد ،سبک

والدينشان ( 202پدر با ميانگين سنی  92سال 202 ،مادر با

دلبستگی مادران کودکان 12ماهه ،که به وسيله مصاحبه

ميانگين سنی  42سال) بودند که با استفاده از روش

دلبستگی بزرگسال ارزيابی شده بود ،چگونگی پاسخ کودکان

نمونهبرداري دردسترس انتخاب شدند .شرايط الزم براي

آنها را در موقعيت ناآشنا 1پيشبينی کرده است .با اين حال،

شرکت در پژوهش عبارت بود از :الف) رضايت داوطلب براي

شواهد در زمينه انتقال بيننسلی دلبستگی نشان میدهد که

شرکت در پژوهش ،ب) اشتغال به تحصيل در يکی از

انتقال سبک دلبستگی از مادر به نوزاد در سبک دلبستگی

دانشگاههاي دولتی شهر تهران در زمان اجراي پژوهش ،ج)

ايمن 2از سبکهاي ناايمن 9محتملتر است .نتايج پژوهش

نداشتن بيماري روانپزشکی يا پزشکی مستلزم مصرف دارو در

هاتاماکی ،هاتاماکی ،نونن و مالينمی-پيسپانن ( )2010که روي

زمان پژوهش .پس از تشريح هدف پژوهش و آماده شدن

 92خانواده فنالندي شامل کودک ،مادر-پدر و مادربزرگ

داوطلبان براي پاسخگويی به پرسشها ،مقياس دلبستگی

مادري کودک انجام شده است ،تداوم و پيوستگی دلبستگی

بزرگسالAAI( 4؛ بشارت )2011 ،1924 ،در اختيار آنان قرار

ايمن در سه نسل را نشان داد و نوعی تناوب يا الگوي معکوس

گرفت .پرسشنامهها را شرکتکنندگان به صورت فردي تکميل

را در دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا نمايان ساخت .ونزندورن

کردند .زمان تقريبی تکميل پرسشنامه  19دقيقه بود .تحليل

( )1559در يک فراتحليل از  19پژوهش که روي  111زوج

دادهها با استفاده از روشهاي همبستگی و مدل تحليل

مادر-کودک انجام شده ،نشان داد سبک دلبستگی ايمن در 29

آميخته 9انجام شد.

درصد از مادران با کودکانشان مطابقت داشت؛ يعنی با 29

مقياس دلبستگي بزرگسال ) .(AAIمقياس دلبستگی

درصد صحت میتوان سبک دلبستگی ايمن کودکان را بر

بزرگسال ،که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و شيور

اساس سبک دلبستگی مادران پيشبينی کرد.

( )1522ساخته و در مورد نمونههاي دانشجويی و جمعيت

احتمال را مطرح میکند که انتقال بيننسلی دلبستگی از مادر

مادّهاي است و سه سبک دلبستگی ايمن ،اجتنابی و دوسوگرا را

به کودک پيچيدهتر از تکرار مستقيم سبک دلبستگی مادر در

در مقياس پنجدرجهاي ليکرت (خيلیکم=  ،1کم=  ،2متوسط=

کودک است .در اين فرايند ،عوامل ديگر مخصوصاً سبک

 ،9زياد=  ،4خيلیزياد=  )9میسنجد .حداقل و حداکثر نمره

دلبستگی پدر هم ممکن است بر شکلگيري ويژگیهاي

آزمودنی در زيرمقياسهاي آزمون بهترتيب  9و  29خواهد بود.

دلبستگی کودک تأثيرگذار باشد و مطالعه همزمان انتقال

ضرايب آلفاي کرونباخ پرسشهاي زيرمقياسهاي ايمن،

ويژگیهاي ايمن و ناايمن مادران و پدران به فرزندان به تأييد

اجتنابی و دوسوگرا در مورد يک نمونه (n = 1420؛  210زن،

يا رد اين احتمال کمک میکند .به طور خالصه ،هدف اين

 120مرد) براي کل آزمودنیها بهترتيب 0/22 ،0/25 ،0/51؛

پژوهش بررسی دقيقتر انتقال بيننسلی ويژگیهاي دلبستگی

براي زنان  0/22 ،0/50 ، 0/51و براي مردان  0/25 ،0/50و

از والدين به کودکان بود و فرضيه کلی پژوهش به اين شکل

 0/22محاسبه شد ،که نشانه همسانی درونی 1خوب مقياس

بررسی شد :ويژگیهاي دلبستگی والدين به صورت بيننسلی

دلبستگی بزرگسال است .ضرايب همبستگی بين نمرههاي

به فرزندان منتقل میشود.

نمونة  900نفري از آزمودنیها در دو نوبت با فاصلة چهارهفته

5. mixed model
6. internal consistency

3. insecure
)4. Adult Attachment Inventory (AAI

1. strange situation
2. secure
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براي سنجش اعتبار بازآزمايی 1محاسبه شد .اين ضرايب در

(هرويتز ،روزنبرگ ،باير ،اورنو و ويالسنور )1522 ،و حرمت خود

مورد سبکهاي دلبستگی ايمن ،اجتنابی و دوسوگرا براي کل

کوپراسميت )1550( 9در مورد يک نمونة  900نفري از

آزمودنیها بهترتيب 0/24 ،0/29 ،0/22؛ براي زنان ،0/21

آزمودنیها ارزيابی و تأييد شد .نتايج تحليل عوامل نيز با تعيين

 0/29 ،0/22و براي مردان  0/21 ،0/29و  0/29محاسبه شد،

سه عامل سبک دلبستگی ايمن ،سبک دلبستگی اجتنابی و

که نشانه اعتبار بازآزمايی رضايتبخش مقياس است .روايی

سبک دلبستگی دوسوگرا ،روايی سازة 1مقياس دلبستگی

محتوايی 2مقياس دلبستگی بزرگسال با سنجش ضرايب

بزرگسال را تأييد کرد (بشارت.)2011 ،1952 ،1924 ،

همبستگی بين نمرههاي پانزده نفر از متخصصان روانشناسی
يافتهها

بررسی و ضرايب توافق کندال براي سبکهاي دلبستگی
ايمن ،اجتنابی و دوسوگرا بهترتيب  0/11 ،0/20و 0/92

در جدول  1ميانگين و انحراف استاندارد سه سبک

محاسبه شد .روايی همزمان 9مقياس دلبستگی بزرگسال از

دلبستـگی براي فرزندان و پدران و مادران آنها نشان داده

طريق اجراي همزمان سياهههاي مشکالت بينشخصی

4

شده است.

جدول 1
ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي سبکهاي دلبستگی والدين و فرزندان
فرزند
متغير
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دلبستگي

6

بعد
ايمن
اجتنابي
دوسوگرا

پدر

M
41/67
43/46
43/11

M
41/14
43/33
43/13

SD
3/46
3/31
3/61

مادر
SD
3/33
3/31
3/13

SD
3/37
3/76
3/31

M
41/77
43/13
43/63

به منظور تعيين شدت و جهت رابطه دوبهدو ميان متغيرها ،از

دلبستگی ايمن پدر و مادر رابطه مثبت و با دلبستگی اجتنابی مادر

ضريب همبستگی گشتاوري پيرسون استفاده شد .ماتريس

رابطه منفی داشت؛ دلبستگی اجتنابی فرزند با دلبستگی ايمن مادر

همبستگی بين متغيرها در جدول 2گزارش شده است .نتايج

رابطه منفی و با دلبستگی اجتنابی مادر رابطه مثبت داشت؛ و

حاصل از همبستگی نشان میدهد که بين شاخصهاي دلبستگی

دلبستگی دوسوگراي فرزند با دلبستگی دوسوگراي پدر ،اجتنابی

والدين و فرزندان رابطه معنادار وجود دارد :دلبستگی ايمن فرزند با

مادر و دوسوگراي مادر رابطه مثبت نشان داد.

جدول 2
ضرايب همبستگی پيرسون بين نمرههاي سبکهاي دلبستگی والدين و فرزندان
متغير
 .4دلبستگي ايمن فرزند
 .1دلبستگي اجتنابي فرزند
 .3دلبستگي دوسوگرايفرزند
 .1دلبستگي ايمن پدر
 .1دلبستگي اجتنابي پدر
 .7دلبستگي دوسوگراي پدر
 .6دلبستگي ايمن مادر
 .3دلبستگي اجتنابي مادر
 .3دلبستگي دوسوگراي مادر

4
**-6/13
*-6/41
*6/46
-6/61
-6/66
*6/46
*-6/41
-6/64

1

3

1

**6/36
-6/61
6/61
6/46
**-6/14
*6/43
-6/63

6/63
-6/666
*6/46
6/61
*6/41
**6/14

**-6/11
*6/47
**6/14
-6/663
**-6/43

1

**6/13
6/61
6/66
-6/661

7

6/664
6/41
*6/43

6

**-6/11
*6/41

3

**6/17

*P<0/009 ** P<0/001

5. Coopersmith Self-Esteem Inventory
6. construct validity

3. concurrent validity
4. Inventory of Interpersonal Problems

1. test-retest reliability
2. content validity

محمدعلی بشارت ،آرزو جباري ،مهسا سعادتی

با توجه به اينکه هر يک از عوامل مورد بررسی به نوع

که دلبستگی ايمن فرزند را میتوان از طريق دلبستگی ايمن

خانوادهاي بستگی دارد که فرزند در آن تربيت شده است ،هر

پدر پيشبينی کرد؛ دلبستگی ايمن فرزند را میتوان از طريق

خانواده به عنوان يک خوشه 1در نظر گرفته میشود .درنتيجه

دلبستگی ايمن مادر پيشبينی کرد؛ با توجه به معنادار نبودن

استفاده از رگرسيون معمولی خطاي پيشبينی را افزايش و

ميزان  ،Bمیتوان گفت که دلبستگی اجتنابی فرزند را

توان برآوردها را کاهش میدهد .بدين منظور از روش مدل

نمیتوان از طريق دلبستگی اجتنابی پدر پيشبينی کرد؛

تحليل آميخته براي تحليل دادهها استفاده شد .پارامترهاي

دلبستگی اجتنابی فرزند را میتوان از طريق دلبستگی اجتنابی

مدل تحليل آميخته براي پيشبينی انواع سبکهاي دلبستگی

مادر پيشبينی کرد؛ دلبستگی دوسوگراي فرزند را میتوان از

فرزند از طريق سبکهاي دلبستگی والدين در جدول 9ارائه

طريق دلبستگی دوسوگراي پدر پيشبينی کرد؛ دلبستگی

P

دوسوگراي فرزند را میتوان از طريق دلبستگی دوسوگراي

شده است .با توجه به معنادار بودن ميزان

B

و مقدار

مادر پيشبينی کرد.

بهدستآمده براي سبکهاي دلبستگی میتوان استنباط کرد
جدول9
برآورد پارامترها براي پيشبينی دلبستگی فرزند بر اساس دلبستگی پدر و مادر
متغير

گروه
پدر

دلبستگي ايمن
مادر
پدر
دلبستگي اجتنابي

مادر
پدر

دلبستگي دوسوگرا

مادر

عرض از مبدأ

41/11

4/16

3/33

41/74

461/61

4

6/664

دلبستگي ايمن
عرض از مبدأ
دلبستگي ايمن

6/471
41/13
6/413

6/636
6/341
6/674

6/666
46/716
6/636

6/313
41/13
6/163

1/14
431/31
7/17

4
4
4

6/616
6/6664
6/646

عرض از مبدأ
دلبستگي اجتنابي
عرض از مبدأ
دلبستگي اجتنابي

41/16
6/613
46/13
6/433

4/31
6/631
4/13
6/636

3/63
-6/413
3/34
6/666

41/63
6/116
41/31
6/333

31/73
6/363
71/64
1/41

4
4
4
4

6/6664
6/133
6/6664
6/611

عرض از مبدأ
دلبستگي دوسوگرا
عرض از مبدأ

46/17
6/433
3/33

4/63
6/636
4/63

3/13
6/637
6/31

41/73
6/314
41/41

31/61
1/67
33/66

4
4
4

6/6664
6/647
6/6664

دلبستگي دوسوگرا

6/133

6/634

6/663

6/333

3/11

4

6/661

بحث

دلبستگی ايمن ،اجتنابی و دوسوگراي مادر توان پيشبينی

نتايج اين پژوهش نشان داد که بين شاخصهاي دلبستگی

دلبستگی ايمن ،اجتنابی و دوسوگراي فرزند را دارد ،اما در

والدين و فرزندان رابطه معنادار وجود دارد .دلبستگی ايمن

ارتباط با پدر ،دلبستگی اجتنابی توان پيشبينی دلبستگی

فرزندان با دلبستگی ايمن پدر و مادر رابطه مثبت و با دلبستگی

اجتنابی فرزند را ندارد .اين نتايج ،که فرضيه پژوهش مبنی بر

اجتنابی مادر رابطه منفی نشان میدهد و دلبستگی اجتنابی

انتقال بين نسلی دلبستگی از والدين به فرزندان را تأييد

فرزند با دلبستگی ايمن مادر رابطه منفی و با دلبستگی اجتنابی

میکند ،با نظريه دلبستگی بالبی و برخی ديگر از نظريهپردازان

مادر رابطه مثبت دارد .همچنين ،دلبستگی دوسوگراي فرزند ،با

دلبستگی (بالبی1522 ،1522 ،؛ کسيدي و شيور2002 ،؛ واترز

دلبستگی دوسوگراي پدر ،اجتنابی مادر و دوسوگراي مادر رابطه

و ديگران )2000 ،و با پژوهشهاي قبلی انجامگرفته در اين

مثبت نشان میدهد .افزون بر اين ،نتايج محاسبه مدل تحليل

حوزه (شا و ديگران2010 ،؛ ونزندورن )1559 ،مطابقت دارد.

آميخته نشان میدهد براساس شاخصهاي دلبستگی والدين

نتايج اين پژوهشها نشان میدهد که براساس دلبستگی ايمن

میتوان شاخصهاي دلبستگی فرزندان را پيشبينی کرد.

مادر به صورت معنادار میتوان دلبستگی ايمن فرزند را
1. cluster

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

پارامتر

β

خطاي استاندارد

حد پايين

حد باال

 X1والد

df

P

7
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پيشبينی شاخصهاي دلبستگی فرزندان بر اساس شاخصهاي دلبستگی والدين :مطالعه بيننسلی

8

پيشبينی کرد .در پژوهش شا و ديگران ( )2010مشخص شد

کاري توضييح داد .زمانی که شکلگيري سبک دلبستگی

در  29/4درصد موارد بين دلبستگی ايمن مادران و نوزادان

مستلزم وجود رابطه نزديک و مستمر باشد ،وجود فاصله

توافق وجود دارد .البته ،وقتی سبکهاي دلبستگی بر حسب

میتواند فرايند شکلگيري را تحت تأثير قرار دهد.

چهار سبک ايمن ،اجتنابی ،دوسوگرا و سازماننايافته محاسبه

همچنين ،بر اساس نتايج برخی پژوهشها رفتارهاي مادر

شد ،اين هماهنگی به  19درصد کاهش يافت .اين نتيجه نشان

به عنوان اولين پيوندها و خطوط انتقالی در نظر گرفته شده

میدهد احتماالً انتقال بيننسلی دلبستگی پيچيدهتر از تکرار

است (اسليد و ديگران .)2009 ،در اين زمينه ،حساسيت 1مادر

مستقيم سبک دلبستگی مادر است (شا و ديگران.)2010 ،

مدت زيادي است که به عنوان موتور انتقال بيننسلی

پژوهشهاي فناگی و ديگران ( )1551و بنويت و پارکر

دلبستگی در نظر گرفته میشود .بر اساس اين ديدگاه (براي

( )1554نيز نشان داد براساس سبک دلبستگی مادران کودکان

مثال ،بنويت و پارکر1554 ،؛ فناگی و ديگران ،)1551 ،مادران

12ماهه میتوان چگونگی پاسخ کودکان آنها را در موقعيت

ايمن نشانهها و عالئم دلبستگی فرزندانشان را بسيار شديدتر

ناآشنا پيشبينی کرد.

احساس و درنتيجه سعی میکنند سريع و مناسب به آنها

براساس کاهش درصد هماهنگی بين دلبستگی ناايمن والد

پاسخ دهند و فرزندان آنها نيز مادرانشان را پناهگاه امن

و کودک ،میتوان عدم پيشبينی دلبستگی اجتنابی فرزند را از

دائمی میدانند که آماده آرامش دادن به آنها هنگام اضطراب

طريق دلبستگی اجتنابی پدر در اين پژوهش ،با استناد به

و نگرانی است .از سوي ديگر ،والدينی که امنيت نمیدهند و

فاصله و دوري معمول پدر از فرزند به داليل کاري توضيح داد.

دائماً نگران هستند نمیتوانند نقش خود را به عنوان پناهگاه

پدر به دليل مديريت مسائل اقتصادي ،ساعات زيادي را خارج

امن براي فرزندانشان بازي کنند .براساس همين اصل ،مين و

از خانه و به دور از فرزند سپري میکند .اين فاصله و کاهش

ديگران ( )1529بيان کردهاند افکار و حالتهاي ذهنی مادران

سطح تماس پدر-فرزند ،در مقايسه با سطوح بيشتر تماس

به وسيله گرايشهاي رفتاريشان به فرزندانشان انتقال میيابد.

مادر -فرزند ،میتواند کاهش همبستگی بين دلبستگی اجتنابی

يافتههاي اين پژوهش در عين حال که از نظر انتقال شاخصهاي

پدر و دلبستگی اجتنابی فرزند را توجيه کند .نتايج پژوهش

دلبستگی از مادر به فرزند با پژوهشهاي قبلی مطابقت دارد،

هاتاماکی و ديگران ( )2010روي  92خانواده فنالندي شامل

نشان میدهد شاخصهاي دلبستگی پدر نيز ،با قدري تفاوت

کودک ،مادر-پدر و مادربزرگ مادري کودک ،تداوم و پيوستگی

در دلبستگی اجتنابی ،در اين انتقال نقش دارد و بايد براي

دلبستگی ايمن را در سه نسل نشان میدهد و نوعی تناوب يا

تبيين غنیتر انتقال بين نسلی ويژگیهاي دلبستگی در نظر

الگوي معکوس را در دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا نمايان می

گرفته شود .بهعالوه ،يافتههاي پژوهشهاي قبلی و پژوهش

سازد :فرزند و مادربزرگ ،داراي دلبستگی اجتنابی و مادر داراي

حاضر با نتايج بهدستآمده از پژوهشهايی مطابقت میکند که

دلبستگی دوسوگرا يا فرزند و مادربزرگ دلبسته دوسوگرا بودند

مبانی عصبی -شناختی (سوين و الربربام2002 ،؛ کابر و

و مادر دلبسته اجتنابی بود .با استفاده از نتايج اين پژوهش

ديگران )2002 ،و هيجانی (اندرسون و ديگران2011 ،؛ ژوزن و

میتوان يافتههاي مرتبط با نبود رابطه معنادار دلبستگی

ديگران2012 ،؛ ليرکس )2011 ،انتقال ويژگیهاي مثبت

اجتنابی پدر را با فرزند اينگونه تبيين کرد که ممکن است

(اتکينسون و ديگران2005 ،؛ گونزالس و ديگران )2012 ،و

دلبستگی فرزند رابطه متناوب با پدربزرگ ،يعنی سومين نسل،

منفی (آرنون و ديگران2012 ،؛ پيرسون و ديگران2012 ،؛

داشته باشد ،اما اين موضوع در اين پژوهش ارزيابی نشده

فيلد )2010 ،را تأييد کردهاند .مجموعه اين پژوهشها چه آنها

است .تبيين احتمالی ديگر را در خصوص عدم پيشبينی

که درباره بررسی نقش ويژه انتقال شاخصهاي دلبستگی از

دلبستگی اجتنابی فرزند از طريق دلبستگی اجتنابی پدر شايد

والدين به فرزندان است ،چه آنها که درباره بررسی مبانی

بتوان بر حسب دوري و فاصله معمول پدر از فرزند به داليل

عصبی ،شناختی و هيجانی انتقال ويژگیهاي مثبت و منفی از
1. sensitivity

محمدعلی بشارت ،آرزو جباري ،مهسا سعادتی

والدين به فرزندان است ،مويد نظريهها (براي مثال بالبی،

مشکالت رفتاري ناشی از انتقال بيننسلی سبکهاي دلبستگی

1522 ،1522؛ سربين و کارپ2004 ،2009 ،؛ سوننس و

ناايمن استفاده شود.

ديگران 2009 ،؛ کسيدي و شيور2002 ،؛ واترز و ديگران)2000 ،
و يافتههاي (براي مثال ،ژوزن و ديگران2012 ،؛ سوين و الربربام،

منابع

2002؛ شا و ديگران2010 ،؛ کابر و ديگران2002 ،؛ گونزالس و

بشارت ،م .ع .)1924( .هنجاريابی مقياس دلبستگی بزرگسال .گزارش

ديگران2012 ،؛ ليرکس2011 ،؛ ونزندورن )1559 ،موجود در
خصوص پديده انتقال بيننسلی است.

پژوهشی ،دانشگاه تهران.

بشارت ،م .ع .)1922( .سبکهاي دلبستگی و نارسايی هيجانی .پژوهشهاي

بر اساس يافتههاي اين پژوهش میتوان به برخی

روانشناختی.19-20 ،24 ،

دستاوردهاي نظري و عملی اين پژوهش اشاره کرد .در سطح

بشارت ،م .ع .)1951( .نقش واسطهاي مکانيزمهاي دفاعی در رابطه بين

نظري يافتهها به شناخت بيشتر پژوهشگران و روانشناسان در

سبکهاي دلبستگی و ناگويی هيجانی .روانشناسی کاربردي.2-22 ،1 ،

حوزههاي انتقال بيننسلی ،به ويژه دلبستگی ،کمک میکند.

بشارت ،م .ع .)1952( .مقياس دلبستگی بزرگسال :پرسشنامه ،شيوه اجرا و کليد

همچنين ،نتايج اين پژوهش در زمينه انتقال بيننسلی دلبستگی

نمرهگذاري .روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی.912-920 ،)99(5 ،

از والدين به فرزندان اين زمينه را براي پژوهشگران فراهم

Anderson, I. M., Shippen, C., Juhasz, G., Chase, D.,

میکند که در پژوهشهاي آتی به شناسايی مکانيزمهاي

Thomas, E., Downey, D., & et al. (2011). State-

زيربنايی انتقال بيننسلی دلبستگی بپردازند .همينطور ،اين

dependent alteration in face emotion recognition

پژوهش اهميت نقش پدر را در انتقال بيننسلی شاخصهاي

in depression. British Journal of Psychiatry, 198,

دلبستگی نشان داد و در اين زمينه به پژوهشگران کمک میکند

302-308.

عملـی ،نتـايج اين پژوهش به تدوين برنامههاي مداخلهاي

Downey, D., Juhasz, G., & et al. (2012).

کمک میکند تا از اين طريق متخصصان اين حوزه بتوانند

Increased amygdala responses to sad but not

ويژگیهاي مثبت را تقويت و از انتقال ويژگیهاي آسيبزا

fearful faces in major depression: Relation to

جلوگيري کنند .همچنين با تدوين برنامههاي آموزشی و درمانی

mood state and pharmacological treatment.

به خانوادهها کمک میکند در ارتباط خود با فرزندانشان به

American Journal of Psychiatry, 169, 841-850.

احتمال انتقال بيننسلی ويژگیهاي مثبت و منفی واقف باشند و
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