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فرزندانیشناختروانهاي دلبستگی در ارضاي نیازهاي اساسی نقش سبک
با توجه به وضعیت اشتغال مادر

یاالسالمخیشراضیه معصومه عمرانیان

با ارضاي ) دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا(هاي دلبستگی سبکۀهدف این تحقیق بررسی رابط:چکیده

با توجه به وضعیت اشتغال مادران ) نیاز به استقالل، شایستگی و مرتبط بودن(یختشنارواننیازهاي اساسی 
اي براي پاسخگویی به اي چند مرحلهگیري خوشهآموز دبیرستانی به صورت نمونهدانش409به این منظور . است

مقیاس ارضاي و ) 2005، به نقل از گیلبرت و آیرونز، 1998(شارپ و همکاران هاي دلبستگیسبکۀپرسشنام
نشان داد سبک دلبستگی نتایج تحلیل رگرسیون. نتخاب شدندا) 2003، گانیه(یشناخترواننیازهاي اساسی 

این سبک با ارضاي نیاز به . کندبینی میداري پیشایمن، ارضاي نیاز به مرتبط بودن را به طور مثبت و معنی
هاي دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، ارضاي هر سه بکس،داري نداشتمعنیۀشایستگی و نیاز به استقالل رابط

معناداري بین وضعیت اشتغال ۀرابطکنند و بینی میداري پیشرا به طور منفی و معنییشناخترواننیاز اساسی 
.مشاهده نشدیشناختروانمادر و ارضاي نیازهاي اساسی 

.، خود تعیینییشناخترواني اساسی هاي دلبستگی، ارضاي نیازهااشتغال زنان، سبک:هاي کلیديواژه
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کودکان از طریق تشکیل دلبستگیبسیاري از نیازهاي. کودك داردیشناختروانيهایژگیواساسی در نقش
. گرددفراهم میهاآنهرشد مطلوب و بهینۀبرآورده شده و به این ترتیب زمینبا مراقبین خودهاآن

کودك به طور مستقل به کاوش در کهگرددگیري دلبستگی ایمن بین فرزند و مراقب موجب میشکل
)2009، 4بالنچارد، آمیوت، پریولت، والرند، و پروونچر(شود محیط اطراف بپردازد، رفتار اکتشافی وي تسهیل 

که کودك کدام همچنین این). 2010، 5ون، فینیجانست(کند ادراك مؤثرترو خود را در محیط به صورت 
، زیرا در نهایت ارزش بداند با نیاز وي به برقراري ارتباط و تعامل با دیگران مرتبط استها را مهم و بافعالیت

، 6ریو(را با ارزش بدانند هاآنرابطه نزدیکی دارد نیز هاآنچیزهایی براي او با ارزش است که افرادي که با 
.)1382، ترجمه محمدي، 2001

هاي دلبستگی مطرح شده و از مباحث اساسی در نظریه از موضوعات دیگري که در خصوص سبک
هر نوع جدایی اعم از . کودك است-، جدایی مادرباشدیم) 2009، به نقل از سیگلمن و رایدر، 1969(بالبی 

واند به دلبستگی ناایمن در کودك تمی) سالگی3ماهگی تا 6(حساس ةدائم یا موقت به خصوص در دور
بر این . وضعیت عاطفی کودك استةکنندعوامل تعییننیترمهمروز از در طولغیبت مادر . منجر شود

فرزندان یشناختروانهاي دلبستگی و ارضاي نیازهاي اساسی سبکۀاساس، پژوهش حاضر به بررسی رابط
.استپرداخته هاآنبا توجه به وضعیت اشتغال مادران 

مرور ادبیات و چارچوب نظري
دلبستگی یک ). 1389محمدي، (مفاهیم روانشناسی معاصر، مفهوم دلبستگی است نیتربرجستهیکی از 

مدي، سید محبرك، ترجمۀ(کند ست صمیمی متصل میعاطفی قوي است که فرد را به یک دوۀرابط
زاده، ابراهیم؛فرسلطانی؛حسینیمقدم؛ژادجعفرن(شود و آرامش تبادل میو طی آن لذت، مراقبت) 1388
، به نقل 1969و 1988،1980،1973(بالبی ۀفرزند، نظری- با نفوذترین نظریه در مورد دلبستگی والد). 1388

به توضیح این نکته پرداخته است که ) 1389، ، به نقل از محمدي1969(بالبی . است) 2009، 7از سانتراك
ی، نسبت به شخصی که وظیفه نگهداري و مراقبت از وي را بر عهده دارد چگونه کودك از نظر هیجان
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سید ۀبرك، ترجم(گردد ، دچار تنش میشودیمچگونه هنگامی که از این شخص جدا شود ودلبسته می
سالمت روانی کودك برقراري روابط گرم و دائمی بین او و نیتأمبالبی براي ةبه عقید). 1388محمدي، 

،گرفر و پیوستهایزدي؛باعزّت(دي که بتواند به طور شایسته جایگزین مادر شود ضروري است مادرش یا فر
1388.(

برك، ترجمه (شود حساس نامیده، تشکیل میة سال اول زندگی که بالبی آن را دور3دلبستگی در طول 
اقب نسبت به کودك اگر مر. در تشکیل دلبستگی، یادگیري نیز سهم به سزایی دارد). 1388سید محمدي، 

د، دلبستگی توجهی نشان دهد، تعامل الزم بین مراقب و نوزاد نباشد و بازخورد مناسب به کودك داده نشوبی
خواهد گذاشت ریدارد تأثو بر روي انواع ارتباطاتی که فرد با اطرافیان خود ایمن شکل نخواهد گرفت

ع سبک دلبستگی در متون روانشناسی معرفی به طور کلی چهار نو). 1385گیالنی، ؛ فرهادي وبشارت(
نشانگر نوزادانی است که در کنار والد خود :8سبک دلبستگی ایمن- 1: عبارتند ازهاسبکاین . شودیم

بشارت و همکاران، (پایگاه امنی است هاآنچون والد براي . پردازندمحیط میيکاردستفعاالنه به کشف و 
توانایی کنار آمدن با استرس و اضطراب را جداستهاآناهی که مادر از در مدت کوتاین کودکان). 1385
سلیمانی، (دهد پاسخ میهاآندر دسترس خواهد بود و به نیازهاي هاآنچون اطمینان دارند مراقب . دارند

زندپردابیانگر کودکانی است که در حضور مادر به کشف محیط اطراف خود نمی: 9دلبستگی اجتنابی-2؛)1388
بدین معنی که بین والد خود و یک ). 2009سیگلمن و رایدر، (کنند اجتناب میهابهیغرو از تماس با مادر و 

به نظر . گیرندشوند، بیشتر اوقات مادر را نادیده گرفته و از او فاصله میفرد غریبه هیچ ترجیحی قائل نمی
؛ )2010، 10دي ازونی داواجی، والی زاده و نیکمالبر(گیرند این کودکان نیاز به محبت را نادیده میرسدیم
، نوزادان مضطرب هستند، حتی در حضور مادر براي بازي ریسک 11در سبک دلبستگی دوسوگرا-3

کامالًهابهیغراین کودکان در حضور مادر نیز با . پایگاه امن نیستهاآنبدین معنی که مادر براي . کنندنمی
چهارمین نوع سبک دلبستگی، دلبستگی - 4؛)1388رك، ترجمه محمدي، ب(کنند با احتیاط برخورد می

دهند از خود نشان میهاي ناایمن، کودکان رفتارهایی در این سبک در مقایسه با سایر سبک. است12نامتمایز
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که این کودکان داراي با وجود آن ). 1388سلیمانی، (ثبات کمتري برخوردار استویافتگیسازمانکه از 
کودکان با این سبک دلبستگی، . ترندناامنهاآنهاي گروه دوم و سوم هستند، اما نسبت به بی از ویژگیترکی

سیگلمن و رایدر، (گیرندبراي کنترل احساسات منفی از قبیل اضطراب جدایی روش منظمی را در پیش نمی
2009.(

به اعتقاد الگاردیا، . اي آنان داردچگونگی ارتباط والدین با فرزندان نقش اساسی در برآورده شدن نیازه
والدینی که محیط امن و همراه با صمیمیت براي فرزندان خود فراهم ) 2002(13ریان، کوچمن و دسی

یق به بهزیستی و سالمت نمود و از این طررا تسهیل خواهندهاآنیشناختروان، ارضاي نیازهاي کنندیم
يهايبندتعاریف و طبقهیشناخترواني مختلف از نیازهاي هاهیدر نظر. ندینمایمکمک هاروانی آن

بر طبق این نظریه . است) 2000(ریان و دسی 14تعیینینظریۀ خودهاآنجدیدترین . متفاوتی ارائه شده است
، نیاز 15نیاز به استقالل: این سه نیاز عبارتند از. باشندها داراي سه نیاز اساسی ذاتی و جهان شمول میانسان
.17و نیاز به مرتبط بودن16ایستگیبه ش

ها و علت و منشأ رفتار خود نیاز به استقالل عبارت است از تمایل به خود آغازگر بودن در انجام فعالیت
اي از استقالل مجموعه). 2009بالنچارد، و همکاران، (بودن، به جاي تحت کنترل عوامل بیرونی بودن 

گیري کرده و مسائل را حل کند سازد تصمیمکه فرد را قادر میهاي یاد گرفته شده است رفتارها و مهارت
خواهیم این ع میگیریم چه کاري را چگونه و چه موقع انجام دهیم، در واقوقتی تصمیم می). 1386صفري، (

به عبارت دیگر ). 2006و خیر، یاالسالمخیش(کننده ن را تعیین کنند نه یک محیط کنترلماتمایالت ما رفتار
سه ویژگی تجربی باید وجود داشته باشد تا فرد احساس . ها هستیمی استقالل عمل در انجام فعالیتدر پ

، ترجمه 2001ریو، (، درك انتخاب و اراده 18درك منبع علیت: استقالل کند؛ این سه ویژگی عبارتند از
ین چندین انتخاب تر ببیند، احساس کند از بهر چه فرد منبع علیت عمل خود را درونی). 1382محمدي، 
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را از روي اراده انجام هاآنو براي انجام کارهاي خود تحت فشار نیست و تواند دست به انتخاب بزندمی
).2002، 19پنتریچ و شانک(داشت دهد، احساس استقالل بیشتري خواهدمی

ر بودن در تعامل با ثمؤنیاز به شایستگی عبارت است از نیاز به توانایی در انجام تکالیف چالش برانگیز و
ثري سته باشند و با محیطشان به نحو مؤکوشند شایهمه دوست دارند و می). 2010جانستون، فینی، (محیط 

ثري با محیط خود تعامل داشته باشد، باید اگر فردي بخواهد به نحو مؤ). 1386صفري،(تعامل داشته باشند 
و اصالح ها را تمرین کرده، ادامه دادهین مهارتبراي این منظور باید ا. هاي مختلف را کسب کندمهارت

. کندرا در فرد ایجاد میزیانگچالشهاي در واقع نیاز به شایستگی است که میل به جستجوي موقعیت. کند
ها، بر محیط خود اثر آورد و با تمرین این مهارتها را به دست میکسب مهارتها فرد فرصتدر آن موقعیت

براي ارضاي نیاز به شایستگی، فرد به ). 1389، یاالسالمخیشدفترچی و (کند ابلیت میگذاشته و احساس ق
فرد ، خود )آمیز یک تکلیفانجام موفقیت(ه وسیله خود تکلیف بتواندیماین بازخورد . بازخورد مثبت نیاز دارد

).1382دي، ، ترجمه محم2001ریو، (داده شود ) تحسین(و دیگران )مقایسه عملکرد فعلی با قبل(
نیاز به مرتبط بودن عبارت است از نیاز افراد به اینکه احساس کنند با دیگران رابطه داشته و از جانب 

همه افراد تعامل اجتماعی، روابط گرم و صمیمی را دوست ). 2010جانستون و فینی، (شوند حمایت میهاآن
کند، را فراهم میيسازیدروناجتماعی ران زمینۀبا دیگارتباط). 2005، 20و زاکالیکوي؛ شافر؛ یانگ(د دارن

).1382محمدي، ۀ، ترجم2001ریو، (کند هاي بیرونی را به درونی تبدیل میفرایندي که از طریق آن فرد ارزش
، 21لیبل(ت حاکی از اثر سبک دلبستگی بر احساس صالحیت و شایستگی فرزندان اسهاپژوهشنتایج 

از شایستگی اجتماعی، شایستگی کنندیمبیشتري را تجربه حساسیت مادرانۀانی که مراقبت وکودک). 2007
این کودکان مستقالنه همچنین).2002، 22وم، دکوویک و میوسن(د علمی و عزت نفس بیشتري برخوردارن

. کنندینمو از برقراري ارتباط با دیگران پرهیز )2009بالنچارد و همکاران، (ه در محیط به کنکاش پرداخت
کننده بین انواع برآورده شدن نیازهاي عاطفی فرزندان یک متغیر تعدیلرسدیمالوه بر این، به نظر ع

به ،)2005،وي و همکاران(ت دلبستگی و هیجانات منفی همچون کمرویی و افسردگی اسيهاسبک
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ت منفی در ایمن از طریق کاهش ارضاء نیازها منجر به افزایش هیجانادلبستگی نايهاسبکعبارت دیگر 
.شوندیمکودکان 

هم در برآورده شدن نیازهاي کودك نقش مهمی ایفاء و از جمله عواملی که هم در کیفیت دلبستگی 
ثباتی در ارتباط با کودك بوده و به طور منبع دلبستگی است که به صورت با، برخورداري از یککندیم

یانگر آن است که فرزندان مادران شاغل چون بهاپژوهشنتایج برخی . مؤثري پاسخگوي نیازهاي وي باشد
شکل نخواهد گرفت و نیازهاي هاآنکنند دلبستگی ایمن در زمان کمتري را با مادر خود سپري می

در تحقیق خود عنوان ) 1381(از جمله خانجانی . شودبه صورت مطلوبی برآورده نمیهاآنیشناختروان
گیرند ساعت در هفته تحت مراقبت غیر مادرانه قرار می35تر از سال که بیش3که کودکان کمتر از کندیم

همچنین . قرار دارند) از دید مربی و نه مادر(در معرض خطر دلبستگی ناایمن و مشکالت رفتاري اجتماعی 
گیري دلبستگی اشتغال مادر موجب اختالل در شکلدر تحقیق خود عنوان کرده است) 1388(عطاریان 

آید و در نهایت حالت انفرادي به حالت گروهی درمیچرا که مراقبت کودك از . شودیمر کودك نسبت به ماد
از طرف دیگر، نتایج برخی تحقیقات نشان . گرددیمدلبستگی کودك نسبت به مادر از حالت طبیعی خارج 

دلبستگی گیري فرزند مهم نیست، بلکه کیفیت این رابطه است که در شکل-دهند که کمیت ارتباط والدمی
) 1388(تحقیق موسوي نتیجۀ). 2009سیگلمن و رایدر، (ست ایمن و مرتفع نمودن نیازهاي کودك مؤثر ا

.بر عزت نفس دختران ندارديریمادر تأثنیز نشان داد شاغل بودن 
پایدار نسبتاًهاي دلبستگی و چگونگی پاسخگویی به نیاز فرزندان، اثرات سبکم هاي مهیکی از ویژگی

و انواع ارتباطی است که افراد در سنین بعدي با دوستان، همسر و یشناختروانيهایژگیوبر روي هاآن
، اندبودهمندبهرهشان نوجوانانی که در دوران کودکی از روابط ایمن با والدین. فرزندان خود خواهند داشت
نان از اعتماد به نفس برخوردارند و این نوجوا). 2009یگلمن و رایدر، س(د باشنیمداراي رفتارهاي سازگارانه 

24سیمسون، کولینز، ترن و هایدون). 1997، 23اکوسبن و هافمنج(د در مدرسه عملکرد تحصیلی مطلوبی دارن

هاآنۀمطالعنتایج . سالگی دنبال کردند20نوزاد را از سنین نوزادي تا 78در یک مطالعه طولی ) 2007(
یک سالگی، با کیفیت روابط با همساالن در دبستان مرتبط ناآشنا دردر موقعیتنشان داد که دلبستگی ایمن

23. Jacobsen & Hofmann
24. Simpson, Collins, Tran & Haydon
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روابط دوستی دوران . دهدیمخود روابط دوستی در نوجوانی را تحت تأثیر قرار ۀنوبو این نیز به باشدیم
. کندیمبینی را پیشیسالبزرگنوجوانی نیز کیفیت روابط عاطفی عاشقانه در اوایل 

افراد یک جامعه تحت حمایت اجتماعی و به خصوص یشناختروانه بیشتر نیازهاي عالوه بر این، هر چ
، یاالسالمخیش(د گردخانواده قرار بگیرد، آن جامعه از سالمت روانی و بهزیستی بیشتري برخوردار می

در کیفیت یشناخترواندلبستگی و برآورده شدن نیازهاي يهاسبکبا توجه به اهمیت نیبنابرا). 1390
یشناخترواندلبستگی و ارضاء نیازهاي اساسی يهاسبکافراد، پژوهش حاضر به بررسی رابطۀزندگی 

. آموزان با توجه به اشتغال مادران پرداخته استدانش

سؤاالت تحقیق
بینی نمایند؟فرزندان را پیشیشناختروانتوانند ارضاي نیازهاي اساسی دلبستگی میيهاسبکآیا -1
بینی نماید؟فرزندان را پیشیشناختروانتواند ارضاي نیازهاي اساسی عیت اشتغال مادر میآیا وض-2

روش پژوهش
کنندگانمشارکت

1389-90هاي شهر شیراز در سال تحصیلی دبیرستانن آموزاآماري در این پژوهش کلیه دانشجامعۀ
چند اي گیري خوشهه از روش نمونهآموز است که با استفاددانش409کنندگان شامل مشارکت. باشدمی

مدرسه 2هاي نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز ابتدا از فهرست دبیرستان. انتخاب شدنديامرحله
یک ه و سپس از هر مدرس) دبیرستان4در مجموع (مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب 2دخترانه و 

ک کالس از پایه سوم به صورت تصادفی مورد آزمون قرار کالس از پایه اول، یک کالس از پایه دوم و ی
شایان . باشندمیشاغلریغنفر داراي مادران 271نفر داراي مادران شاغل و 138از کل افراد نمونه . گرفتند

.ذکر است که به لحاظ میزان تحصیالت تفاوت معناداري بین مادران شاغل و غیر شاغل وجود نداشت
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گیريرهاي اندازهابزا
براي کودکان و نوجوانان ن و همکارا25شارپاین پرسشنامه به وسیلۀ: ي دلبستگیهاپرسشنامه سبک

تهیه شده است و ) 2005، 27، به نقل از گیلبرت و آیرونز1998(26بر مبناي مقیاس دلبستگی هازن و شاور
محققین به فارسی ۀنامه به وسیلاین پرسش. سنجدسه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دو سوگرا را می

و دو نسخه با را به انگلیسی برگرداندهیک متخصص زبان انگلیسی ترجمه فارسی ترجمه شد و سپس
= مخالفمکامالً(اي گویه است که با طیف لیکرت پنج درجه10پرسشنامه داراي . یکدیگر مطابقت داده شد

من خیلی نزدیک شود از اینکه کسی بهغالباً«به طور مثال گویۀ. دشونپاسخ داده می) 5=موافقمکامالًتا 1
دوستانه با دیگران برایم رقراري رابطۀب«دلبستگی ایمن، »شومصمیمی برقرار کند نگران نمیو با من رابطۀ
»توانم به هنگام نیاز روي کمک دیگران حساب کنمکنم نمیتصور می«و دلبستگی اجتنابی»آسان نیست

.جندسندلبستگی دوسوگرا را می
براي مثال گیلبرت و آیرونز، (متعددي پایایی و روایی این پرسشنامه احراز گردیده است يهاپژوهشدر 
در این تحقیق براي محاسبه روایی پرسشنامه از روش تحلیل ). 2011، 28ايسایت مطالعات دوره،2005

اصلی بق با نسخۀطااصلی و چرخش واریمکس، ميهامؤلفهبا استفاده از روش . عامل استفاده شد
عامل اول دلبستگی ایمن، عامل دوم دلبستگی دو سوگرا و عامل سوم . پرسشنامه، سه عامل به دست آمد

) 1جدول . (دسنجیمدلبستگی اجتنابی را 
آزمودنی به فاصله 42به این منظور . مورد بررسی قرار گرفتییآزمابازةپایایی پرسشنامه نیز به شیو

، دلبستگی 72/0براي دلبستگی ایمن ییآزمابازبیضراو قرار گرفتندآزمون بازن ویک ماه مورد آزمو
.دست آمدبه0/ 68دلبستگی اجتنابی و0/ 72دوسوگرا 

25.Sharp
26.Hazen & Shaver
27. Gilbert& Irons
28. Readperiodicals.com
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هاي دلبستگیسبکنتایج تحلیل عامل پرسشنامۀ) : 1(ل جدو

هاگویه
عوامل

123

2
1
9
7
6
4
8
3
10
5

84/0
83/0
46/0

66/0
62/0
54/0
44/0

75/0
60/0
53/0

94/162/134/1ارزش ویژه
42/1921/1644/13واریانسدرصد کل

KMO60/0

در یشناختروانمقیاس نیازهاي «این مقیاس از روي ):29نسخه عمومی(مقیاس ارضاي نیازهاي اساسی 
ایرانی به وسیله در جامعۀن مقیاس براي استفادهای. اقتباس شده است) 2003(30گانیهبه وسیلۀ» کار

گویه بوده و برآورده شدن سه نیاز به استقالل، 21داراي به فارسی ترجمه گردیده و) 1389(دفترچی
تا 1=مخالفمکامالً(اي هاي مقیاس با طیف لیکرت پنج درجهگویه. سنجدشایستگی و مرتبط بودن را می

کنم که آزادم براي زندگی خودم احساس می«گویه به طور مثال. شودپاسخ داده می) 5=موافقمکامالً

29. Basic Needs Satisfaction Scale in General
30. Gagne



1391تابستان، 2، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 54

» هاي جدید و جالبی بیاموزمام مهارتتوانستهراًیاخ«میزان ارضاي نیاز به استقالل، گویه »تصمیم بگیرم
. سنجدیمنیاز به پیوستگی را »کنندمن خیلی دوستانه برخورد میباافرادکالً «نیاز به شایستگی و گویه 

با استفاده از روش آلفا کرونباخ براي نیاز به ) 2005(ن و همکارااس به وسیله وي پایایی این مقی
همچنین این . گزارش شده است85/0و نیاز به مرتبط بودن 75/0، نیاز به شایستگی 68/0قالل است

را نیز پایایی و روایی این مقیاس ) 1389(یدفترچ. اندکردهمحققین روایی مقیاس را در حد مطلوب گزارش 
آزمودنی و 42از بازآزمایی با استفاده ةدر پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه به شیو. مورد تأیید قرار داده است

، نیاز به 88/0نیاز به استقالل يضرایب پایایی براي ارضا. زمانی یک ماه مورد بررسی قرار گرفتۀبا فاصل
همبستگی ۀیی مقیاس نیز با استفاده از محاسبروا. به دست آمد78/0و نیاز به مرتبط بودن 69/0شایستگی 

ضرایب همبستگی ارضاي نیاز به استقالل، نیاز به شایستگی . نمره هر نیاز با نمره کل مقیاس بررسی گردید
.59/0و 86/0، 62/0با و نیاز به مرتبط بودن با نمره کل مقیاس به ترتیب برابر بودند 

.بندي شداشتغال مادر به صورت شاغل و غیر شاغل طبقهالزم به ذکر است که در این تحقیق وضعیت

)n=409(یشناختروانهاي دلبستگی و ارضاي نیازهاي اساسی همبستگی بین سبکبیضرا) : 2(ل جدو

مت
رها

غی

من
ی ای

ستگ
دلب 1

بی
جتنا

ی ا
ستگ

دلب 2

گرا
سو

 دو
گی

ست
دلب 3

گی
ست

شای
به 

از 
نی 4

الل
ستق

ه ا
از ب

نی 5

گی
وست

ه پی
از ب

نی 6

1
2
3
4
5
6

1
**19/0-

*10/0-
*13/0

**16/0
**42/0

1
**20/0
**34/0-
**34/0-
**54/0-

1
**25/0-
**30/0-
**21/0-

1
**62/0
**59/0

1
**54/01

05/0=P*
01/0=P**
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هایافته
بیضرانتایج . محاسبه شدهاآنرگرسیون ابتدا ماتریس همبستگی ها به معادلۀبراي ورود متغیر
داري ت و معنامثبنشان داده شده است رابطۀ2ر جدول گونه که دهمان. آمده است2همبستگی در جدول 

در . بین سبک دلبستگی ایمن و ارضاي نیاز به شایستگی، نیاز به استقالل و نیاز به پیوستگی وجود دارد
ي نیاز به شایستگی، نیاز به استقالل و نیاز به هاي دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با ارضامقابل سبک

.پیوستگی رابطه منفی و معنا داري نشان داده است
ورود همزمان به کار یق سه رگرسیون چند متغیره به شیوةجهت پاسخگویی به سؤال اول و دوم تحق

بین و اي پیشتغال مادر به عنوان متغیرهدلبستگی و وضعیت اشيهاسبکهاونیرگرسدر این . گرفته شد
) 3جدول . (دبه عنوان متغیر مالك در نظر گرفته شدنیشناختروانهر کدام از نیازهاي اساسی 

هاي دلبستگی بر اساس سبکیشناخترواننتایج پیش بینی ارضاي نیاز هاي اساسی ) :3(ل جدو
و وضعیت اشتغال مادر

متغیر هاکنندهبینیپیش
مالك

ضریب
pR2RFPاستاندارد

سبک دلبستگی 
ایمن

نیاز به شایستگی

04/0NS

39/014/014/940001/0
سبک دلبستگی 

اجتنابی
28/0-0001/0

سبک دلبستگی 
دوسوگرا

19/0-0001/0

30/0NSوضعیت اشتغال

سبک دلبستگی 
نیاز به استقاللایمن

07/0NS

41/017/049/170001/0
دلبستگی سبک

اجتنابی
26/0-0001/0

0001/0-25/0سبک دلبستگی 
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دوسوگرا
07/0NSوضعیت اشتغال

سبک دلبستگی 
ایمن

نیاز به مرتبط بودن

29/00001/0
62/039/083/540001/0

سبک دلبستگی 
اجتنابی

47/0-0001/0

سبک دلبستگی 
دوسوگرا

09/0-04/0

02/0NSعیت اشتغالوض

سبک دلبستگی ایمن ارضاي نیاز به مرتبط بودن را به طور شودیممشاهده 3گونه که در جدول همان
بینی ارضاي نیاز به ، این سبک قادر به پیش)0001/0p<،29/0=β(د کنبینی میداري پیشمثبت و معنی

0001/0(یارضاي نیاز به شایستگلبستگی اجتنابی همچنین سبک د. باشدینمشایستگی و نیاز به استقالل 
p< ،28/0-=β( ،ل نیاز به استقال)0001/0p< ،26/0 -=β(ن و نیاز به مرتبط بود)0001/0p< ،

47/0-=β(بینیه پیشسبک دلبستگی دوسوگرا نیز قادر ب. کندبینی میداري پیشرا به صورت منفی و معنی
، >0001/0p(ل نیاز به استقال، )0001/0p< ،19/0-=β(یبه شایستگدار ارضاي نیازمنفی و معنی

25/0 -=β(ن و نیاز به مرتبط بود)04/0p< ،04/0-=β (وضعیت اشتغال مادر نتوانسته است . باشدمی
.بینی نمایدآموزان را پیشدانشیشناختروانارضاي نیازهاي اساسی 

نتیجه
آموزان به صورت ي نیاز به مرتبط بودن را در دانشک دلبستگی ایمن ارضانتایج پژوهش حاضر نشان داد سب

به . کنندیمبینی اي این نیاز را به صورت منفی پیشدلبستگی اجتنابی و دوسوگرا ارضيهاسبکمثبت و 
دلبستگی اجتنابی و دوسوگراي يهاسبکآموزانی که از سبک دلبستگی ایمن بیشتر و عبارت دیگر دانش

ته با نتایج تحقیقاتی این یاف. بیشتر برآورده شده استهاآن، نیاز به مرتبط بودن در باشندیمرخوردار کمتري ب
، 2005ي و همکاران، و(د باشیم، همسو اندپرداختهدلبستگی با نیازهاي فرزندان يهاسبککه به رابطۀ
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ردار از دلبستگی ایمن از پایگاه دلبستگی، فرد برخومطابق با نظریۀ). 2002مکاران،، نوم و ه2007لیبل، 
کند و احساس امنی که مادر براي وي ایجاد نموده، استفاده کرده، به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می

سون نیز اریکبر اساس نظریۀ). 2009من و رایدر، سیگل(ت در مواقع لزوم مورد حمایت دیگران اسکندیم
اجتماعی از مراقبینی پاسخگو و حساس برخوردارند، نگرشی مثبت و -رشد روانیافرادي که در اولین مرحلۀ

بالطبع چنین افرادي ). 2009سانتراك، (د کننیمتوأم با اعتماد نسبت به دیگران و جهان پیرامون خود پیدا 
در مقابل. شودیمبه مرتبط بودن با دیگران بیشتر برآورده هاآناحساس تعلق نسبت به دیگران نموده و نیاز 

نه تنها مراقبین خود را نادیده گرفته بلکه تمایلی نیز به ،افرادي که از سبک دلبستگی ناایمن برخوردارند
).2010نیکمال، ،زادهبردي ازونی داواجی، والی(دهندینمبرقراري ارتباط و کسب حمایت از دیگران نشان 

له سبک دلبستگی ایمن در این بینی ارضاي نیازهاي استقالل و شایستگی به وسییشدر خصوص عدم پ
هاي ر فرزندان به عنوان یکی از نشانهما کنترل و نظارت بۀجامعگفت که در فرهنگ توانیمتحقیق، 

به بیان دیگر اگرچه والدین در قبال . دیآیماحساس مسئولیت و حساسیت والدین در برابر فرزندان به شمار 
اما در عین حال دهندیمرا مورد حمایت قرار هاآنعاطفی نیازهاي فرزندان خود پاسخگو بوده و به لحاظ

سبک دلبستگی ایمن همراه با افزایش احساس ضرورتاً، بنابراین دهندینمهاآنآزادي عمل چندانی به 
.نیستدر فرزنداناستقالل و شایستگی 

ي نیاز به دیگر پژوهش حاضر حاکی از آن است که سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا ارضایافتۀ
آموزان به این معنا که در دانش. کنندیمبینی آموزان به صورت منفی پیشو استقالل را در دانشیشایستگ

این . برخوردار از سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا ارضاء نیاز به شایستگی و استقالل کاهش یافته است
و هاتیصالحایمن بر رشد دلبستگی نايهاسبکپیشین مبنی بر اثر منفی يهاپژوهشیافته با نتایج 

گفت توانیمدر این رابطه ). 2005، وي و همکاران، 1389الهی، حکیم(ت افراد هماهنگ اسيهاتیقابل
تعامل وي با نیازهاي کودك نباشد و یا در شیوةکننده بوده و پاسخگويتفاوت و طردزمانی که مادر بی

ت شکل خواهد گرف) اجتنابی یا دوسوگرا(شد، دلبستگی ناایمن فرزندش ثبات و هماهنگی وجود نداشته با
در این صورت به دلیل آن که فرزند، مراقب خود را به عنوان پایگاه قابل اطمینان ). 2009سیگلمن و رایدر، (

در نتیجه از ). 1388سلیمانی، (د دهینمحتی در حضور وي نیز تمایلی به کشف محیط اطراف نشان داندینم
و به دنبال آن، نیاز به شایستگی وي برآورده ماندیمخود باز يهامهارتلط بر محیط و گسترش فرصت تس
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کنند و خود که مستقالنه به جستجوي محیط اطراف بپردازند امتناع میهمچنین این افراد از این. نخواهد شد
).2002شانک و پنتریچ، (د داننینمرا در انجام امور داراي حق انتخاب 

بینیدارد سبک دلبستگی اجتنابی در پیشقابل توجه در نتایج پژوهش حاضر آن است که ضریب استاننکته 
به ویژه این تفاوت در مورد برآورده . آموزان در مقایسه با دو سبک دیگر بیشتر استارضاي نیازهاي دانش

ییهاخانوادهدر باًغالقابل ذکر است که سبک دلبستگی اجتنابی . شدن نیاز به مرتبط بودن مشهود است
برخی از این . آورندیمبسیار زیاد یا بسیار کم براي فرزندان خود فراهم يهامحركنیوالدکه ردیگیمشکل 

هاي خودشان تداخل زمانی که نیازهاي کودك با برنامهکننده و غیر پاسخگو بوده، به خصوص والدین طرد
آزاردهنده است و هاآنهاي کودك براي همچنین گریه. نددهیمکننده از خود نشان ، رفتارهاي طردکنددایپ

به نقل از سیگلمن و 2007و همکاران، 31کانس-یلزم(د مناسبی به کودکان ندارنیدهپاسخبه همین دلیل 
، حتی زمانی کنندیمبراي فرزندان خود فراهم بسیاريبرخی دیگر از این والدین نیز تحریکات). 2009رایدر، 

که هیجانات خود را کنندینمایجاد هاآنیاز به آرامش و استراحت دارند، این فرصت را براي که فرزندان ن
ممکن است فرزندان با سبک دلبستگی نیبنابرا). 1991، 32یزابل و بلسکیا(د تجدید انرژي نماینو کنترل 

ارتباط هاآنت ندارند با یا دوسهاآنکه از نظر یساالنبزرگعاطفی به يهادرخواستاجتنابی یاد بگیرند از 
سیگلمن و رایدر، (د ، خودداري نماینشودیمشانیخستگموجب هاآنبرقرار کنند و یا تحریکات بیش از حد 

2009.(
ارضاي نیازهاي اساسی تواندینمدیگر این پژوهش نشان داد که وضعیت اشتغال مادر یافتۀ

قیقات قبلی در مورد اثر اشتغال مادر بر عواطف، نتایج تح. بینی نمایدفرزندان را پیشیشناختروان
برخی از تحقیقات نشانگر اثر . هاي کودکان متفاوت استشخصیتی، عملکرد تحصیلی و نیازيهایژگیو

و برخی دیگر یا بیانگر اثر مثبت بوده و یا تأثیر معناداري را )1388عطاریان، و1381خانجانی، (یمنف
هاپژوهشنتایج متفاوت احتماالً). 1382احمدي و تقوي، ؛1385؛ اقدامی، 1388موسوي، (د انگزارش نکرده

به عبارت دیگر صرف . مادر با کودك داراي اهمیت است نه کمیت آنبیانگر آن است که کیفیت رابطۀ
، بلکه مدت زمانی است گذار نیستریکودکان تأثیشناختروانيهایژگیوشاغل بودن یا نبودن مادر بر روي 

احساس مسئولیت در پاسخگو بودن و ها،با آنتعامل برقراري چگونه ادر در کنار فرزندان خود است، که م

31. Mills-Koonce
32. Isabella & Belsky
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قبلی حاکی از آن است که اشتغال يهاپژوهشعالوه بر این، نتایج . کننده است، تعیینیازهاي آنانقبال ن
، شودیمبه شغل همراه مادر زمانی که با متغیرهاي دیگر مانند نوع شغل، رضایت از شغل و نگرش نسبت

براي نمونه اشتغال مادران براي ). 1385اقدامی، ؛1382حمدي و تقوي، ا(د نتایج متفاوتی به دنبال دار
ابتدایی سازگاري اجتماعی و پیشرفت تحصیلی بیشتري به همراه دارد و چنانچه اشتغال همراه ةفرزندان دور

احمدي و تقوي، (د گذاریممطلوبی بر فرزندان به جا با رضایت خاطر از انجام شغل باشد اثرات مثبت و
نیازهاي معنادار بین اشتغال مادر و ارضايیکی دیگر از دالیل عدم وجود ارتباطاحتماالًنیبنابرا). 1382

.ناشی از در نظر نگرفتن متغیرهاي فوق باشدتواندیمفرزندان در پژوهش حاضر، 
و همچنین مراکز باشندیمتیو تربتعلیم که درگیرییهانسازمابراي تواندیمنتایج این پژوهش 

دلبستگی ناایمن بر نیازهاي فرزندان، يهاسبکیاثر منفبا توجه به . رهگشا باشدهاخانوادهمشاوره و 
را های و ارائه مشاوره به والدین، آنهاي آموزشبا برگزاري دورهتوانندیمآموزش و پرورش و مراکز مشاوره 

توجهی و عدم پاسخگویی به نیازهاي شان و به ویژه عوارض بییت چگونگی تعامل با فرزندانبه اهم
.افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه را فراهم آورندۀنیزماین طریق و ازفرزندان واقف نموده 

با توجه به آن که در پژوهش حاضر نوع شغل مادر و نگرش نسبت به شغل در نظر گرفته نشده است، 
در تحقیقات آینده اثر این دو متغیر نیز بر سبک دلبستگی و برآورده شدن نیازها مورد مطالعه شودیمصیه تو
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