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چکیده
زمینه و هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهي بین صلهي رحم و دلبستگی به پدر و مادر و افراد بزرگسال میباشد.
روش :براي انجام تحقیق حاضر  031دانشجوي رشتهي تحصیلی روانشناسی و علوم تربیتی از دانشگاه تهران به شیوۀ نمونهگیري
تصادفی از بین گروههاي آموزشی دانشکده انتخاب شده ،پرسشنامههاي سبکهاي دلبستگی به والدین ،مقیاس دلبستگی بزرگساالن و
مقیاس صلهي رحم به آنان داده شد تا تکمیل نمایند .براي تحلیل دادها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافتهها :تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که مابین ابعاد چهارگانهي صلهي رحم (ارائه صله-
ي رحم ،دریافت صلهي رحم ،کیفیت و کمیّت صلهي رحم) با سبکهاي دلبستگی به والدین و بزرگساالن همبستگی معناداري وجود
دارد .سبک دلبستگی ایمن رابطهي مثبت و معنیدار و سبکهاي اجتنابی و اضطرابی (نسبت به والدین) همبستگی منفی با صلهي رحم
نشان دادند .همچنین ابعاد صلهي رحم با سبک دلبستگی صمیمی و نزدیک افراد بزرگسال رابطهي مثبت و معنیدار داشته است .تحلیل
رگرسیون چندگانه نشان داد که بُعد کمّی صلهي رحم را می توان از دلبستگی قابل اتکاء نسبت به بزرگساالن پیش بینی نمود ،داشتن
رابطهي نزدیک و صمیمی با بزرگساالن و شریک زندگی پیشبینیکنندهي مهمی براي بُعد کیفی صلهي رحم به شمار میرود .در بُعد
دریافت صلهي رحم ،داشتن رابطهي نزدیک و صمیمی با افراد بزرگسال و شریک زندگی پیشبینیکنندهي معناداري بود.
نتیجهگیري :کیفیت دلبستگی و شکلگیري آن در طول زندگی در روند ارتباط با دیگران از جمله صلهي رحم تأثیر معناداري
میگذارد.
کلید واژهها :صلهي رحم ،کیفیت دلبستگی به والدین ،کیفیت دلبستگی به بزرگساالن ،دانشجویان
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مقدمه
به اعتقاد بسیاري از روانشناسان رابطهي هر فرد با انسانهاي دیگر از همان دوران کودکی شروع میشود و این رابطه تا
دوران بزرگسالی نیز کمابیش یکسان میماند (بالبی  .)0313-0393رفتار حمایتگر انسانها با پدر و مادر و نزدیکان به عنوان
رفتار صلهي رحم تلقی شده است .رفتارهاي مبتنی بر صلهي رحم و نیکی به خویشاوندان از لحاظ تئوریکی از همان دوران
کودکی با رشد کودکان از طریق الگوسازي از والدین (زمانی که کودکان چگونگی رفتار والدین را با پدر و مادرشان
مشاهده میکنند ).و سبکهاي تربیتی آنان با کودکان در خانه شکل میگیرد .براي ایجاد سازگاري ،احساس ایمنی و
حمایت شدگی واقعی یا ادراک شده از تعامل نزدیک و صمیمی با موضوع دلبستگی ضروري است (آینسورث،0393 ،0
هازن3و شیور ،0333 ،3میکولینسر3و شیور .)3117 ،به نظر بالبی براي تأمین سالمت روانی و رشد هیجانی و عاطفی مطلوب
کودک ،برقراري روابط صمیمی ،گرم ،دائمی و رضایت بخش بین او و مراقب ضروري است .براساس نظریه دلبستگی،
فعالیت سیستم دلبستگی محدود به دوران کودکی نبوده ،بلکه در طول دوران زندگی با ایجاد پیوندهاي عاطفی با دیگران
چون دوستیهاي مدرسهاي ،ازدواج ،روابط خویشاوندي و غیره فعال باقی میماند .انسانها در هیچ مرحلهاي از مراحل
حساس زندگی به طور کامل از احساس اعتماد نسبت به افراد مهم در زندگی خود آزاد نیستند(مظاهري ،0337 ،آینسورث،
 ،0393هازان و شیور .)0333 ،این امر نشان میدهد ،واکنشهاي افراد درمحیط زندگی تا چه اندازه در زندگی اجتماعی ما
تاثیر میگذارد .به هر حال دلبستگی دوران کودکی به خاطر اینکه اطالعات بعدي را در طرح وراه قبلی سازماندهی میکند،
از اهمیت باالیی برخوردار است.
عملکرد مطلوب سیستم دلبستگی و به تبع آن دلبستگی ایمن متاثر از کیفیت تعامل بین کودک و تصاویر دلبستگی است
که حاصل درون سازي انتظارات کودک از حساسیت ،در دسترس بودن و پاسخگو و حامی بودن تصویر دلبستگی در مواقع
ضروري میباشد .به این ترتیب که کودک در طول سال اول زندگی انتظاراتی را از نحوهي تعامل خود با تصویر دلبستگی و
اتفاقاتی که در پیرامونش رخ میدهد شکل داده ،به تدریج این انتظارات را در قالب یک سري بازنماییهاي ذهنی 1که بالبی
آنها را الگوهاي فعال درونی 1مینامد درونسازي میکند (آینسورث ،0393 ،پیتروموناکو 7و بارت ،3111،9کولینز0و فینی،
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 .)3113به نظر بالبی این بازنماییهاي ذهنی به دو شکل مختلف در حافظه ذخیره می شوند :بازنماییهاي ذهنی از پاسخهاي
تصاویر دلبستگی یا الگوهاي فعال دیگران و بازنماییهاي ذهنی از کارآمدي و ارزشمندي خود یا الگوهاي فعال
خود(میکولینسر و شیور .)3117 ،در دوران بزرگسالی الگوي خود و دیگران تشکیل دهنده منابع اساسی براي سالمت روان و
یا برعکس آسیبهاي روانی میگردند .الگوي مثبت خود و دیگران منجر به سالمت و شکوفایی و الگوي منفی خود و
دیگران منجر به آسیب و پاتولوژي در روان انسان میشوند.
در منابع اسالمی صلهي رحم را به برقراري ارتباط دوستانه و شریک ساختن خویشاوندان در مال و مقام و دیگر خیرات دنیایی
و یا شاد نمودن آنان ذکر کردهاند (مثالً نراقی .)0377 ،خواجه نصیر طوسی در تعریف صلهي رحم اظهار میدارد که صلهي
رحم عبارت از شریک نمودن خویشان و نزدیکان با خود در خیرات دنیوي است (محبی.)0393 ،
از دید شهید ثانی (ره)  ،سالم کردن که آسانترین و ابتدایی ترین رفتار بین فردي است جزو صلهي رحم محسوب میشود.
کمکهاي مالی ،هدیه دادن ،حمایتهاي عاطفی ،رفع زیان و رفتارهاي مؤدبانه و حمایتگرانه ،با ارحام از جمله مصداقهاي
رفتاري دیگري است که مصداق صلهيرحم محسوب میشوند .در هر حال صلهاي که باعث ارتباط عاطفی ،کسب محبت
بین افراد ،موجب تحکیم وفاق ،و استحکام تعهدات بین فردي شود ،از اهمیت باالیی برخوردار است و در احادیث زیادي به
این نوع رفتارها تاکید شده است (مجلسی.)0371 ،
در متون روانشناسی ،سازههاي متعددي را در ارتباط با صلهي رحم میتوان یافت که از آن جمله ارتباط با دیگران ،3روابط
اجتماعی ،3نوع دوستی 3را می توان نام برد .تعدادي از پژوهشهایی که در روانشناسی در حیطهي روابط صمیمی انجام
شدهاند تحت عنوان دلبستگی 1است .در حقیقت مفهوم صلهي رحم در روانشناسی با تعریف ارتباط عاطفی با دیگران
همپوشی دارد ،به عبارت دیگر صلهي رحم همانا داشتن ارتباط صمیمی با دیگران ،دوست داشتن ،حمایت کردن و هم چنین
دوست داشته شدن است و در ارتباط با افرادي که خویشاوند محسوب میشوند مصداق پیدا می کند.
دلبستگی کودکان به والدین تعیینکنندهي سالمت روانی او در بزرگسالی (تراپمن و هففلید )0390 ،1بوده و موجب
برقراري پیوند عاطفی با پدر و مادر و خویشاوندان میباشد 3 .سؤال از سؤاالت اساسی مطرح شده این است که آیا حفظ
برقراري روابط در حد بهینه با بزرگساالن از جمله والدین می تواند ارتباطی با کیفیت دلبستگی افراد با والدین داشته باشد؟ آیا
افرادي که دلبستگی ایمن دارند راحتتر می توانند ارتباطات عاطفی خود را با والدین و دیگر خویشاوندان در حد بهینه نگه
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دارند؟ براي جواب دادن به این سواالت نیاز به تبیین نظري و حمایت تحقیقاتی میباشد .از لحاظ تئوریکی میتوان استدالل
نمود که دلبستگی ایمن بذر ارتباط سالم در روابط بین فردي را رشد میدهد .افراد با دلبستگی ایمن از لحاظ عاطفی پختهتر و
از لحاظ اجتماعی آمادگی الزم را براي ارتباط رضایت بخش با دیگران دارند .از لحاظ تجربی نیز بایستی تحقیقاتی در ارتباط
بین سبکهاي دلبستگی و میزان و کیفیت صلهي رحم در افراد صورت گیرد تا نحوۀ ارتباط این متغیّرها نسبت به همدیگر
مشخص شود .پژوهش حاضر در راستاي تحقیقات قبلی که نشان میدهند ،انسانهاي با دلبستگی ایمن نسبت به دیگران از
لحاظ نوعدوستی ،همنوایی و مراقبت از افراد کهن سال در سطح باالتري هستند(میکولینسر و شیور )3117 ،تنظیم شده است و
به طور ضمنی ،فرض را بر این امر استوار کرده که انسانهاي با دلبستگی ایمن میتوانند از صلهي رحم باالتر و مؤثرتري
برخوردار باشند .البته این سؤال اساسی در روانشناسی مذهبی است و در اسالم از جایگاه خاصی برخوردار است.

روش
طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی میباشد .پژوهشگران ارتباط صلهي رحم و سبکهاي دلبستگی افراد شرکت
کننده در پژوهش را مورد بررسی قرار دادند .در پژوهش حاضر از روش همبستگی چندگانهي بین صلهي رحم و کیفیت
دلبستگی به والدین و سبکهاي دلبستگی به بزرگساالن استفاده شده است تا معناداري همبستگی بین این متغیّرها را مورد
بررسی قرار دهد .عالوه بر آن پیش بینی میزان و نوع صلهي رحم با استفاده از کیفیت دلبستگی به بزرگساالن و والدین با
استفاده از رگرسیون چندگانه مورد مطالعه قرار میگیرد.
جامعهي آماري در پژوهش حاضر همهي دانشجویان (دختر و پسر) دانشکدهي روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
میباشند .تعداد  031نفر از این دانشجویان با استفاده از روش نمونهگیري طبقهاي از بین گروههاي آموزشی دانشکده انتخاب
شدند و پرسشنامههاي سبکهاي دلبستگی و صله رحم بر روي آنان اجرا گردید .از این تعداد دانشجویان  1نفر پرسشنامه را
ناقص پُر کرده بودند که در تحلیل نهایی از نمونه حذف شدند و تعداد پرسشنامه هاي قابل استفاده به  003تقلیل یافت.
ابزار
در پژوهش حاضر پرسشنامههاي صلهي رحم و سبکهاي دلبستگی مورد استفاده قرار گرفتهاند که در ذیل به توصیف
ویژگیهاي آنان میپردازیم.
 پرسشنامهي صلهي رحم:پرسشنامهي صلهي رحم یک آزمون  37سؤالی است که در سال  0379توسط غباري بناب وپیشاهنگ براساس مصاحبه با نوجوانان در مورد صلهي رحم ،میزان ،نوع ،کیفیت و ابعاد آن تهیه شده است .ضریب اعتبار این
پرسشنامه در میان دانش آموزان دبیرستانی و از طریق محاسبهي آلفاي کرونباخ برابر با 1/79بدست آمد .روایی آن نیز مورد
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تایید چند نفر از متخصصان در این زمینه قرار گرفته است .تحلیل عاملی پرسشنامهي صلهي رحم نشان داده است که این
پرسشنامه ،چهار بُعد اصلی به نامهاي کمیت صلهي رحم ،کیفیت صلهي رحم ،پارائهي صله رحم و دریافت صلهي رحم را
مورد اندازهگیري قرار می دهد .این پرسشنامه چهار بُعد (کمی ،کیفی ،ارائه و دریافت) صلهي رحم را اندازه میگیرد .نمره-
گذاري این پرسشنامه براساس عالمتی که آزمودنیها در پرسشنامهي خود براي هر سؤال انتخاب کردهاند صورت میگیرد.
هر سؤال میتواند در گزینههاي زیر نمرهگذاري شود :گزینهي «الف» نمره  ،0گزینهي «ب» نمره  ،3گزینهي «ج» نمره ،3
گزینهي «د» نمره  ،3گزینهي «ه» نمره .1
بُعدهاي پرسشنامهي صلهي رحم به صورت ذیل می باشند
 .0بعد کمیت و ارائه که شامل سؤالهاي 33 ،30 ،09 ،03 ،03 ،01 ،3 ،3 ،330
 .3بعد کمیت و دریافت سؤالهاي 31 ،33 ،00 ،7 ،1
 .3بعد کیفیت و ارائه سؤالهاي 37 ،31 ،03 ،01 ،3
 .3بعد کیفیت و دریافت سؤالهاي  07 ،01 ،03 ،9و 31
 -2مقیاس سبک دلبستگی نسبت به هر والد (هازان و شیور :) 891 ،هازان و شیور ( )0391آزمونی را بر اساس
طبقهبنديهاي دلبستگی نوزادان در توصیفهاي آینسورث و همکارانش تهیه کردند که این آزمون توسط کولینز و
رید( )0331نیز براي ارزیابی دلبستگی دوران کودکی استفاده شد .آزمون فوق شامل  1پاراگراف ( 3عبارت براي هر والد)
است که روابط دوران کودکی پاسخ دهنده را با پدر و مادر بر اساس هریک از سبک هاي دلبستگی ایمن ،اجتنابی ،و
دوسوگرا توصیف مینماید .این پرسشنامه شامل دو بخش است ،در بخش اول این آزمون از پاسخ دهندگان خواسته میشود
تا پاسخهاي خود را روي یک مقیاس  3درجه اي لیکرت که از «کامالً نامناسب» تا «کامالً مناسب» درجه بندي شده است،
مشخص کنند که در واقع تبیین این مسأله است که تا چه حدّي این توصیف با ویژگیهاي آزمودنی مطابقت دارد .در بخش
دوم براساس روش انتخاب اجباري ،مجدداً همان توصیفهاي مطرح شده است ،ولی این بار آزمودنی تنها باید با عالمت زدن
یکی از گزارهها تشابه خود را با یکی از آن ویژگیهاي توصیف شده بیان نماید .این مقیاس در سال  0337توسط مظاهري به
فارسی برگردانده شده است .نمره گذاري آزمون براساس عالمتی که آزمودنی در پرسشنامهي خود براي هر توصیف بر روي
یک مقیاس  3درجهاي مشخص کرده است ،صورت می گیرد .به این ترتیب که به کامالً نامناسب نمره  ،0تا حدي نامناسب
نمره  3و به همین ترتیب ادامه می یابد تا اینکه به کامالً مناسب (عدد  )3تعلق گیرد .به این ترتیب مقیاس رتبهاي لیکرت با
تبدیل به نمرات و با استفاده از مقیاس فاصلهاي در تحلیلها به کاربرده میشود .این آزمون سه بُعد از دلبستگی شامل میزان
. measures of childhood attachment to each parent
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دلبستگی ایمن ) ،(Sمیزان دلبستگی اجتنابی ) (AVو میزان دلبستگی اضطرابی دوسوگرا ) (Anxرا مورد اندازهگیري قرار می-
دهد .بخش دوم این پرسشنامه به صورت انتخاب -اجباري ماده است ،آزمودنی براساس اینکه کدامیک از  3توصیف را در
تطابق بیشتر با ویژگی خود میداند تنها یکی از آنها را انتخاب مینماید .بنابراین شماره هاي  3 ،0و  3به عنوان مقیاس اسمی
نمایانگر دلبستگی ایمن ) ،(Sاجتنابی) (AVو اضطرابی ) (Anxمی باشد که به صورت مجزا در تحلیل ها به کار گرفته می
شود ،آلفاي کرنباخ1/91 ،براي مقیاس گزارش داده است.
 -3مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید () 881
این مقیاس شامل  09ماده است که از طریق عالمتگذاري بر روي یک مقیاس  1درجه اي از نوع لیکرت براي هر ماده که از
درجهي « 0من اصالً این احساس را ندارم» ،تا درجهي « 1من کامالً این احساس را دارم» سنجیده میشود .تحلیل عوامل3 ،
زیر مقیاس  1درجهاي را به شرح ذیل مشخص مینماید.
 .0نزدیکی و صمیمت :میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیري میکند.
 .3وابستگی و اتکا :میزانی که آزمودنی به دیگران اعتماد میکند و به آنها متکی میشود را به صورت اینکه در مواقع
لزوم قابل دسترسیاند ،اندازهگیري می کند.
 .3رابطهي اضطرابی :ترس از دست دادن و دوري موضوع دلبستگی را اندازه گیري میکند .البته این بُعد ،رابطهي
اضطراب آمیز در روابط بین فردي را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
کولینز و رید بر پایهي توصیفهایی که در پرسشنامهي دلبستگی بزرگساالن هازان و شیور در مورد سبک اصلی دلبستگی
وجود داشت مواد پرسشنامهي خود را تدارک دیدهاند .زیرمقیاس اضطراب در این پرسشنامه با وضعیت اضطرابی دوسوگرا
در پرسشنامهي هازان و شیور ارتباط دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن ،یک بُعد دوقطبی است که اساساً توصیفهاي ایمن و
اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد (فنی و نوللر .)0331 ،بنابراین نزدیک بودن در تطابق با دلبستگی ایمنی بخش ) (Sمی-
باشد و زیر مقیاس وابستگی را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی ) (Avقرار داد .براساس دستورالعمل پرسشنامه 1 ،ماده
مربوط به هر زیر مقیاس مشخص شده است ،با توجه به این که در مورد هر جمله در پرسشنامه ،آزمودنی کدام عدد را از
مقیاس  1درجه اي انتخاب میکند ،نمرهي وي مشخص میشود ،به این صورت که براي شماره هاي  0تا  1به ترتیب نمرات
صفر تا  3در نظر گرفته شده است .مگر در مواردي که نمرات معکوس بایستی در نظر گرفته شوند (که در دستورالعمل نمره
گذاري با عالمت * مشخص شدهاند) ،در آن صورت براي شماره هاي  0تا  1به ترتیب نمرات 0 ،3 ،3 ،3 ،و صفر درج می
شود.
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کولینز و رید ( )0331نشان دادهاند که زیر مقیاسهاي نزدیک بودن و صمیمت ) ،(Cوابستگی و اتکاء ) (Dو رابطهي
اضطرابی ) (Aدر فاصلهي زمانی  3ماه و حتی  9ماه پایدار ماندند .کولینز در مورد اعتبار پرسشنامهي بازنگري شدهي مقیاس
دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید ( )0331میزان آلفاي کرونباخ را براي هر زیر مقیاس این پرسشنامه که بر روي  073نفر
اجرا شد ،آلفاي کرنباخ براي نزدیکی و صمیمت ) ،1/90 ،(Cوابستگی و اتکاء  ،1/79و رابطۀ اضطرابی 1/91 ،گزارش داده
است.
یافتهها
در این قسمت یافته هاي مهم پژوهشی به اختصار ارائه میشود .یکی از سؤاالت اساسی مقایسهي دانشجویان دختر و
پسر در نمرهي صلهي رحم می باشد .در جدول زیر دانشجویان دختر و پسر در ابعاد صلهي رحم مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
جدول ( ) داده هاي توصیفی ابعاد صله رحم به تفکیک جنسیت افراد مورد مطالعه
ویژگیهايآماري

میانگین

جنسیت

انحراف معیار

ابعاد صلهي رحم
بُعد کمی
بُعد کیفی
بُعد ارائه
بُعد دریافت
نمرهي کل صله رحم

دختر

33/93

9/11

پسر

31/33

00/13

دختر

31/03

3/33

پسر

31/13

1/13

دختر

37/13

7/79

پسر

33/30

01/33

دختر

33/37

1/33

پسر

33/19

1/19

دختر

91/33

03/30

پسر

73/30

01/30

با توجه به میانگینها متوجه میشویم که در کل نمرهي دختران بیشتر از پسران میباشد .براي تحلیل اینکه آیا این تفاوتها در
بین دو جنس معنیدار است از تحلیل واریانس استفاده کردیم که تفاوت نمرهي کل دختران و پسران دانشجو را در نمرهي
کل صلهي رحم مورد بررسی قرار دهیم .جدول ( )3نتایج تحلیل واریانس را نشان می دهد.
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جدول ( )2نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه براي بررسی اثر جنسیت در نمرۀ کل صلهي رحم
ویژگیهاي آماري

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معنیداري

منابع تغییرات
بین گروهی

0133/39

0

0133/39

درون گروهی(خطا)

31793/31

013

310/9

جمع کل

33379/31

013

9/33

1/111

نتیجهي تحلیل واریانس یک طرفه نشان میدهد که در نمرهي کل صلهي رحم تفاوت معنی دار بین دختران و پسران دانشجو
در سطح خطاي کمتر از یک صدم وجود دارد ،در سطح خطاي کمتر از یکصدم ( p>1/10و 103 =9/33و ) F1باتوجه به جدول
 0دادههاي توصیفی متوجه میشویم که دانشجویان دختر در نمرهي کل صلهي رحم باالتر از پسران نمره آوردهاند.
در تحلیل دادهها براي مشخص کردن تفاوتهاي دختران و پسران دانشجو در بُعدهاي مختلف صلهي رحم از تحلیل واریانس
چند متغیّره استفاده گردید که نتیجهي تحلیل واریانس نشان داد دختران دانشجو در تمام بُعدهاي صلهي رحم از پسران
دانشجو نمرهي بیشتري کسب کردهاند (براي رعایت اختصار از آوردن نتیجه آماري تحلیل واریانس چند متغیُره جلوگیري
میشود).
سؤال دوم پژوهش در راستاي بررسی تفاوتهاي جنسیتی (دختران و پسران دانشجو) در ابعاد مختلف دلبستگی بود .نتیجهي
تحلیل واریانس چندمتغیّره نشان داد که بین دختران و پسران در ابعاد مختلف دلبستگی تفاوت معناداري وجود ندارد.
پژوهشگران همچنین عالقمند بودند که ارتباط بین ابعاد مختلف صلهي رحم با بُعدهاي دلبستگی به والدین و دلبستگی دوران
بزرگسالی را مورد مطالعه قرار دهند .براي رسیدن به هدف فوق از ضریب همبستگی بین متغیّرها استفاده گردید .جدول زیر
نتیجهي محاسبه ضریب همبستگی بین ابعاد صلهي رحم و کیفیت دلبستگی را نشان میدهد.
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جدول  - 3همبستگی بین ابعاد صلهي رحم با ابعاد دلبستگی به والدین
مادر

ابعاد دلبستگی

بزرگساالن

پدر

به والدین

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

ابعاد صلهي رحم

ایمن

اجتنابی

اضطرابی

ایمن

اجتنابی

اضطرابی

صمیمی و نزدیک

قابل اتکاء

اضطرابی

* 1/33

-1/33

-1/31

1/07

-1/03

-1/01

** 1/30

** 1/33

* -1/33

** 1/39

** -1/33

** -1/33

1/01

-1/09

-1/07

** 1/3

* 1/33

بُعد ارائه

* 1/3

** -1/31

** -1/31

* 1/30

-1/07

-1/01

** 1/30

** 1/33

بُعد دریافت

** 1/33

** -1/31

** -1/3

1/03

-1/03

-1/03

** 1/39

** 1/33

** 1/39

** -1/39

** -1/33

1/03

-1/09

-1/03

** 1/33

** 1/30

بُعد کمی
صلهي رحم
بُعد کیفی
صلهي رحم

**

-1/31
* -1/03
**

نمرهي کل
صلهي رحم

-1/33
**

-1/37

همان طور که در جدول  3مشاهده میشود ،بین ابعاد چهارگانهي صلهي رحم و نمرهي کل آن با سه سبک دلبستگی نسبت
به مادر رابطهي معناداري وجود دارد .ارتباطها نیز در جهت پیش بینی شده است .همچنین به جز رابطهي بُعد کمی صلهي
رحم با دلبستگی ایمن ( )r=1/33و اجتنابی( )r=-1/33نسبت به مادر و بُعد ارائهي صلهي رحم با دلبستگی ایمن نسبت به مادر
()r=1/3که در سطح خطاي کمتر از پنج صدم معنادار گردیدهاند ،سایر روابط در سطح خطاي کمتر از یک صدم معنادار می-
باشد .یافتههاي حاصل حاکی از آن هستند که تنها بین بُعد کمی صلهي رحم با دلبستگی ایمن نسبت به پدر ( )r=1/30رابطهي
مثبت معناداري در سطح خطاي کمتر از پنج صدم وجود دارد و مابین ابعاد صلهي رحم و نمرهي کل آن با سبکهاي
دلبستگی نسبت به پدر این روابط معنادار نیستند .عالوه بر آن ما بین ابعاد چهارگانهي صلهي رحم و نمرهي کل آن با هر سه
سبک دلبستگی بزرگساالن همبستگی معناداري وجود داشته است .اما این روابط با دلبستگی صمیمی و نزدیک و قابل اتکاء
مثبت و با دلبستگی اضطرابی منفی است .سایر انواع دلبستگیها و ارتباط آنها با ابعاد صلهي رحم در جدول  3مشخص شدهاند
براي جلوگیري از اطالهي کالم از توضیح آنها در متن خودداري میشود.
تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ،از بین عوامل تاثیرگذار در بُعد کمی صلهي رحم تنها دلبستگی قابل اتکاء به دوست و
شریک زندگی به صورت معنیداري تاثیرگذار بود .یعنی تحلیل نشان داد ،از روي نمرات دلبستگی قابل اتکاء میتوان میزان
صلهي رحم در بُعد کمی را پیش بینی کرد .در بُعد کیفی ،دلبستگی صمیمی و نزدیک به دوستان و شریک زندگی توانست
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میزان صلهي رحم دانشجویان را پیش بینی نماید .در بُعد دریافت صلهي رحم ،داشتن نوع سبک دلبستگی صمیمی و نزدیک
به دوستان نزدیک و شریک زندگی پیش بینی کنندهي معنی داري براي دریافت صلهي رحم به حساب آمد .یعنی افرادي که
نوع دلبستگی صمیمی و نزدیک با دوستان داشتند به آنان نیکی و احسان می کردند .در هر حال وقتی نمرهي کل صلهي رحم
محاسبه شد (با جمع ابعاد مختلف آن) و ارتباط آن با نوع دلبستگی افراد ،مورد بررسی قرار گرفت.
تنها دلبستگی صمیمی و نزدیک با دوستان و شریک زندگی بود که میزان صلهي رحم (همهي) افراد را توانست پیش بینی
کند.
بحث و نتیجه گیري
از یافتههاي این پژوهش ،میتوان به ارتباط معنادار سبکهاي دلبستگی با میزان صلهي رحم افراد اشاره کرد .یافتههاي
پژوهش حاضر همسو با پژوهشهاي کافتسیوس ( )3113و مک کارتی ،0نامی ،3راچل )3110(3می باشد .بدین معنی که سبک
دلبستگی ایمن با تواناییهاي هیجانی افراد ارتباط مستقیم دارد ،میتوان نتیجه گرفت که افراد با سبک دلبستگی ایمن توانایی
کنار آمدن با دیگران را دارند ،نگرش مثبتتري نسبت به ارتباط با دیگران دارند و از شیوه هاي کارآمد و مؤثر ارتباطی
استفاده نموده ،از دید و بازدیدها لذت میبرند .این افراد توانایی مدیریت ارتباط عاطفی و هیجانی را دارا میباشند.
دلبستگی ایمن به مادر با تمام ابعاد صلهي رحم همبستگی مثبتی را نشان می دهد و این نشان دهندهي اهمیت نقش سازندهي
ما در تشکیل طرحوارههاي اجتماعی در افراد مختلف میباشد .حدیث معروف «الجنۀ تحت األقدام ااألمهات» ،بهشت زیرپاي
مادران است از لحاظ روانشناسی مؤید این نکته است که مادران با کمک به فرزند (با در دسترس بودن ،قابل اعتماد بودن،
برآوردن نیازهاي عاطفی و فیزیکی کودک) دلبستگی ایمن را در وي تسهیل مینمایند و همان دلبستگی ایمن مبناي بهشت
روانی در آنان میگردد که هم خودشان از لحاظ معنوي به بهشت می روند و هم محیط را براي اطرافیان بهشت میکنند (با
صلهي رحم کردن ،دید و بازدیدها ،لذت بردن از زندگی رضایت بخش اجتماعی و موجب لذت و خوشحالی دیگران واقع
شدن) .دلبستگی اجتنابی و اضطرابی نسبت به مادر درست نتیجهي معکوس را بخشیده است .یعنی افرادي که نسبت به مادر
خود دلبستگی ناایمن داشتند نتوانستهاند در صله رحم کردن موفق باشند و این امر مورد انتظار بود ،چون شکلهاي ناایمن
دلبستگی موجب شکست در روابط اجتماعی میگردد و فرد رفته رفته از زندگی اجتماعی گریزان و رويگردان می-
شود(آینسورث ،0313 ،بالبی .)0379
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باتوجه به اینکه صلهي رحم و نیکی به پدر و مادر و خویشان یک نوع رفتار اجتماعی است که در آن احساسات و عواطف
افراد درگیر میشود ،میتوان یافتههاي این پژوهش را در راستاي یافتههاي پژوهشگران دیگر دانست (مثالً آینسورث،0313 ،
بالبی .)0379 ،آینسورث ( )0393بیان میدارد که روابط دلبستگی یک ریخت خاص از رابطهي محبتآمیز هستند ،به این
معنی که آنها ادامهي طوالنی مدت کیفیت روابط هستند که تا پایان عمر وجود دارند و توسط خواست نزدیک بودن به
شریکی که به نظر می رسد به عنوان یک فرد خاص و کسی که نمی توان دیگري را جایگزین وي کرد ،مشخص شده است.
مطالعات اریکسن ( ،)0313نشان می دهند که گرمی روابط والدین با کودک در طی دوران کودکی منجر به رفتار دیگر
دوستانهي بیشتري در آنان می شود .این امر نشان میدهد ،از لحاظ تئوري میتوان ارتباطی بین نوع سبک دلبستگی و کیفیت
روابط در صلهي رحم و دیگر بازدیدها برقرار ساخت .یافتههاي پژوهش حاضر ،با یافتههاي پژوهشهاي قبلی همسو میباشد
(به عنوان مثال ،پاستور ،0390 ،هازن و شیور ،0333 ،فنی و نوللر ،0331 ،بالبی ،0391 ،0373 ،0313 ،آینسورث،)0313 ،
پژوهشگران همچنین براین امر تأکید می کنند که یکی از کُنشهاي اصلی رفتار دلبستگی کُنش اجتماعی شدن و موفقیت در
روابط اجتماعی است(منصور و دادستان )0371 ،و سبک هاي دلبستگی که آینسورث در نوزادان مشخص کرده ،هرکدام
اثرات خاصی در رفتار اجتماعی و ارتباط فرد دارند که همان سبکها و اثرات آنها را در حد وسیعتري در سنین باالتر می-
توان مشاهده کرد(هازن و شیور .)0397 ،این امر پاسخ این سؤال است که چرا افرادي که از سبک ایمن دلبستگی برخوردارند
بیشتر به صلهي رحم پرداخته ،از لحاظ کیفی نیز از نوع برخوردهاي بین خویشاوندان خشنود هستند.
یکی از عوامل اساسی در صلهي رحم ،داشتن روابط قابل اتکاء به بزرگساالن است .افرادي که به دیگران اعتماد میکنند و
می توانند به آنان اتکاء نمایند بیشتر به صلهي رحم می پردازند .روابط اتکایی و نزدیک و قابل اعتماد ،تعیین کننده و پیش
بینی کنندهي میزان صلهي رحم افراد مختلف می باشد .هرچند تحقیقات تجربی در این زمینه وجود ندارد ولی از لحاظ نظري
می توان چنین یافته اي را مورد تبیین قرار داد .چنانچه نوع دلبستگی افراد به دیگران قابل اتکاء بوده ،عالوه بر آن در نوع
دلبستگی ،ارتباطها نزدیک و توأم با صفا و صمیمیت باشد راحتتر می توانند به دیگران نزدیک شوند و به صلهي رحم و
دید و بازدید با نزدیکان و اعضاي فامیل بپردازند .این یافته بسیار اساسی است و نشان میدهد ،تا چه اندازه رعایت مسایل
اخالقی مذهبی و معنوي ،بستگی به رشد و تحول بهینه فرد در دوران کودکی دارند .فردي که از فضاي رشد سالمی بهره برده
باشد ،بهتر میتواند در مسیر معنویت و دینداري طی طریق نماید و نیز به نوع دوستی و صلهي رحم به پدر و مادر و
خویشاوندان بپردازد.
پیشنهاد میشود در جلسات اولیا و مربیان و همچنین جلسات در ارتباط با آموزش فرزندان ،اهمیت و تاثیر رشد بهینه ،در
سالمت روانی و معنوي کودکان و تحول بهنجار آنها بیان شود .یافتههاي تحقیقاتی نشان میدهند ،افرادي که در کودکی
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محبت دیدهاند راحتتر میتوانند به دیگران محبت کنند .اگر والدین انتظار دارند فرزندانشان در بزرگسالی آنان را تکریم
نمایند ،الزم است در خردسالی به گونهاي با آنان رفتار نمایند که افرادي با دلبستگی ایمن ،سالم و خوشبین بار بیایند .زندگی
روزمرهي ماشینی و تالش بیشتر (بی انتهاي) والدین در مسابقهي رفع نیازهاي مادي خانواده مانع از آن میگردد که بتوانند به
قدر نیاز و در راستاي رفع احتیاجات مادي به نیازهاي روانی کودکان خود نیز توجه نشان دهند ،وقت کافی بگذارند و
بخصوص در موقع لزوم در دسترس آنها باشند .این امر به دلبستگی و اعتماد کودکان به والدین لطمه وارد میکند که اثرات
آن را در بزرگسالی فرزندان در شیوه و چگونگی تکریم به والدین خود مشاهده میکنیم.
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