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Abstract: The present study aims to identify the role of attachment styles in 

students' communication skills. It was an applied and descriptive survey using 

questionnaire for data collection. The statistical population of the study included all 

students of the Islamic Azad University of Tehran, and the multi-stage cluster 

sampling method was used for selection of participants. The variables of attachment 

styles were considered in three dimensions: safety, avoidance, and divergence, which 

were evaluated through the standard questionnaire of Collins and Reid (1990). In 

order to measure communication skills in the present study, we used Quinn Dam's 

standard questionnaire (2004) and Chari and Fadakar's (2005) five dimensions of the 

ability to receive and send messages, emotional control, listening, insight into the 

process of communication, and communication with decisiveness. Findings from the 

study showed that there was a negative and significant relationship between safe 

attachment style and communication skills (the dimension of the ability to receive 

and send messages), emotional control, and listening skills. There was also a strong 

negative and significant relationship between avoidance attachment style and 

communication skills and its subscales. The communication skills of the studied 

students included: "Communication with determination, listening skills, emotional 

control, ability to receive and send messages and insight into the communication 

process", with the reported means, was less than the average of 3. 

Keywords: Attachment Styles, educational status, Communication Skills. 
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 مقدمه

ها و عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه     

های پژوهش در آموزش و از مساالل موردتوها  آن، از اولویت

هاست. وضعیت تحصیلی دانشجویان مدیران آموزشی دانشگاه

 شاودهاا االا م مایب  دو هنب  پیشرفت و افت تحصیلی آن

، موفقیات در پیشرفت تحصیلی(. 1389)رودباری و اصل مرز 

اتمام دوره تحصی ت و افت تحصایلی، نااتوانی و شتسات در 

آمیا  دوره تحصای ت رسامی اسات. انجام و اتماام موفقیات

وضااعیت تحصاایلی دانشااجویان یاام مساا ل  م اا  در امااور 

توان با مشخص کردن پیشارفت و عادم آموزشی است ک  می

 هاا اداداماتیپیشرفت تحصیلی دانشجویان و علل مؤثر در آن

 باا  منرااور اصاا ت وضااعیت دانشااجویان باا  اهاارا درآورد

 (.1397)محمدی، میرزایی، توکلی و همتاران 

هاای فراگیار باوده کا  هنبا  مف اومی های دلبستگیسبم

-گوناگونی از زندگی و شخصیت فرد را تحت تاثثیر دارار مای

رود این متغیرهاا بار هایی ک  انترار میهمل  حیط  دهند. از

ها با سبم زندگی و عملترد باشند، ارتباط آن ها تثثیرگذارآن

های دلبستگی ب رگسالی در بم. ستحصیلی دانشجویان است

 و ناا اضاطرابی-ایمان ا، ناشاوند  ایمانس  البق  توصیف می

افاراد ایمان در برداراری ارتباالاات صامیمی  ی. اهتناب-ایمن

راحت هستند، تمایل دارند برای دریافت حمایت با  دیگاران 

هاا را دوسات شند، االمینان دارناد کا  دیگاران آنوابست  با

اضطرابی تمایل شادیدی بارای برداراری  -ایمن دارند. افراد نا

حال از الارد شادن از ساوی دیگاران  رابط  دارند، اما درعین

مشغولی بسیاری دارند، پذیرفتا  شادن از الار  نگرانی و دل

دیگران را شرط الزم بارای داشاتن احسااو  اوم و م بات 

دانند، این افراد از  ود تصویر منفای دارناد    ود مینسبت ب

ولی نگرش م بتی نسبت ب  دیگران دارند. برای افراد اهتنابی 

ک  اتتایی است. این افراد زمانی -مس ل  ارزشمند و م  ،  ود

رود از الر  دیگاران الارد شاوند، باا انتاار نیااز احتمال می

ود نشاان کنند کا  تصاویر م بتای از  ادلبستگی، ت ش می

دهند. افراد اهتناابی، انتراارات و نگارش منفای نسابت با  

 (.2015)آنیسورث و همتاران  دیگران دارند

هاای دلبساتگی ب  بررسی نقش سبم ( 2010) گور و راهرز

پردا تند. نتایج نشان جویان دانش بررسی وضعیت آموزشیدر 

داد سبم دلبستگی ایمن با پیشرفت تحصیلی ب تار و سابم 

از  تحصایلی در ارتبااط اسات. با مشات تایمن  نادلبستگی 

 سوی دیگر نتاایج پاژوهش هاناك، کای ، اسا الرت و کای 

عنااوان  شااان باا کاا  ادراد دانشااجویان از والاادین ( 2010)

کننده و در مجماو  ناو  ارتبااط  والدینی حمایتگر یا کنترل

آناان سا ی   ب بود وضعیت آموزشایبا والدینشان در  عاالفی

کاا  ارتباااط  ااود بااا  دانشااجویانیدیگاار  اساات. باا  عبااارت

کردنااد، در والدینشااان را منطقاای و حمااایتگر توصاایف ماای

کننده ارزیاابی  ک  والدینشان را کنترل دانشجویانیمقایس  با 

سطوت پایین  .مطلوبتری داشتند وضعیت آموزشیکردند، می

های زنادگی منجار با  پیشارفت دلبستگی در نخستین سال

دیاریسو و باورد ) گرددتحصیل می ضعیف تحصیلی دردوران

پردازان دلبستگی بار ایان  در وادع بسیاری از نرری (. 2011

والدینشاان  باا مخصوصااً افاراداعتقادند، ک  ناو  دلبساتگی 

وضااعیت ارتباااط عمیقاای بااا کیفیاات تحصاایلی و پیشاارفت 

 های آکادمیم دارد.آموزشی آنان در محیط

 ازیاص ماورد نمتخصا یانساان یرویان تیرسالت دانشگاه ترب

 ازیاماورد ن قیاداناش، گساترش تحق یو ارتقا جیهامع ، ترو

 یهاامسااعد آماوزش سابم نا یهامع  و فراه  نماودن زم

و همتااران  یشایتوسع  کشور است )اماام در یبرا یدلبستگ

ن ادهای اهتماعی و عملترد آن اا عامال ماؤثری در (. 1388

حال و  هایفرایند رشد اهتماعی و نحوه بر ع ده گرفتن نقش

آینده هار فارد اسات. اهتمااعی شادن انساان با   گاونگی 

های اهتماعی بستگی دارد ب  پیشرفت و عملترد او در محیط

عنوان م ال پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشاگاه تحات 

تثثیر عوامل درها  تنیاده  اانوادگی، آموزشای و اهتمااعی 

روشن است، اما تحقیقات در حدی نیست کا  بتاوان الگاوی 

ام ً مشخص آموزشای در ایان زمینا  معاین کارد ) ااری ک

های ارتبااالی یتای از (. ب  نرر الیوت و گرشام م ارت1392

م مترین پیامدهای فرایند آموزشی یا تعلای  و تربیات اسات 

های اهتماعی (. اگر   پرورش م ارت2003)الیوت و گرشام 

های مربوط با  آن هناوز در ساالیان آیاازین  یلای و دانش

نك نباوده و لایتن روز با  روز تحقیقاات بیشاتری و با  پرر

صورت یتی از ابعاد آموزش همگانی و نی  تعلی  و تربیت ویژه 

 (.1392در آمده است ) اری 
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رتباط نیاز ذاتی هر انسان است و عامل رشاد و توساع  فارد، ا

کلی کشورهاست و ب  نوعی عامال پیشارفت سازمان و ب  الور

ای، داشتن دیپلماسی داوی اسات و  زمین کشوری، در هر هر

هرکس باید ب  نوعی الریق  ارتبااط بردارار کاردن و نفاوذ در 

دیگران را،    از الریق ک می،    از الریق ییرک می، بارای 

رسیدن ب  اهدافش، فرا بگیرد. ارتباط تعامل باین حادادل دو 

انسان است و حاصل آن پیامی است کا  فرساتاده و دریافات 

(. 1388ی بر آورده شود )نامدار و همتاارانش شود تا هدفمی

هاای اساسای توانایی بردراری ارتباط صحیح، یتای از م اارت

و اهمیت آن در زندگی انسان با  حادی استزندگی اهتماعی 

است ک  بر ی از صاحبنرران، اساو تماامی رشاد انساانی، 

های بشری را در فرایناد ارتبااط آسیب های فردی و پیشرفت

-ها نشان میپژوهش .(2002 نت و همتارانش اند )دانست 

هاای ارتبااالی در دانشاجویان، ب باود دهد ک  توانایی م ارت

ها و رفتارهای اهتماعی دانشاجویان و دابل توه ی در فعالیت

هاانی و کناد )توزنادههم نین اعتماد ب  نفس آن ا ایجاد می

(، در پژوهشی با 1391سلیمی و همتاران ). (1386همتاران 

های ارتباالی بین فردی دانشجویان تعیین سطح م ارت هد 

پ شاتی ت اران، با  ایان دانشتده پیراپ شتی دانشاگاه علاوم

های سپری شاده تحصایلی از عوامال نتیج  رسیدند ک  سال

های ارتباالی بین فردی دانشجویان است مؤثر بر سطح م ارت

و تجرب  آموزشای دانشاجویان، عملتارد آناان را در برداراری 

در ( 1382)بشاارت و همتاااران  .بخشادبااط، ب باود مایارت

تحقیقی بر روی دانشجویان سااکن  وابگااه دانشاگاه ت اران 

هاای دارای سابم دلبساتگی ایمان نشان دادند ک  آزمودنی

ایمان،  هاای دارای سابم دلبساتگی ناانسبت با  آزماودنی

مشاات ت شخصاای کمتااری داشااتند. هم نااین در مقایساا  

در ایان تحقیاق از نرار سابم  سارهاای د تار و پآزمودنی

 مشاهده نگردید. دلبستگی، تفاوت معناداری

، در بیان ضرورت و اهمیت انجام این یادشدهبا توه  ب  موارد 

 آموزشایصراحت اظ ار کرد ک  وضاعیت  توان ب پژوهش می

توان دانشجویان یم مس ل  م   در امور آموزشی است ک  می

فت تحصاایلی بااا مشااخص کااردن پیشاارفت و عاادم پیشاار

ها اداداماتی با  منراور اصا ت دانشجویان و علل مؤثر در آن

-ا استناد ب  مطالب باال می. بوضعیت این افراد ب  اهرا درآورد

 وضاعیت آموزشایتوان گفت ک  بررسی متغیرهای مربوط ب  

 تیااهم .رساددانشجویان یم ضرورت پژوهشی ب  نرار مای

برداراری ارتبااط  با  ازیااست ک  ن نیپژوهش در ا نیانجام ا

و  نیتاریدر هامعا ، از ضارور گرانید با مان یدوستان  و صم

 ایا تیاشاود و موفقیانسان محسوم ما یازهاین نیتریاتیح

با   یو یشخصا یزنادگ ایا یفرد در حوزه کار تیعدم موفق

 یدارد. شنا ت نقش و تثثیر احتمال یروابط بستگ نیا تیفیک

گر نییتواند تبیم یالارتبا یهادر م ارت یدلبستگ یهاسبم

باوده و افاراد را در  یفارد انیادر رواباط م للاز مسا یاریبس

-زا ک  منجر ب  کاهش م ارت بیعوامل آس تیریکنترل و مد

بنابراین هد  اصالی  رساند. یاریشود، یآن ا م یارتباال یها

در  یدلبسااتگ یهااانقااش ساابم ییشناساااپااژوهش حاضاار 

دانشجویان دانشجویان ی و نمرات تحصیلی ارتباال یهام ارت

 باشد.می

 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 (1398. مدل تحقق یافته )رفعتی، تاجیک اسماعیلی و تربتی 1شکل 

Figure 1. The researcher-made model (Rafati, Tajik Ismaili and Torbati 2019)
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 روش کار
-پیمایشی و اب ار اندازه -روش پژوهش حاضر توصیفی    

هامعا  آمااری ی در این پاژوهش، پرسشانام  اسات. گیر

دانشگاه آزاد اس می در ش ر ت ران  کلی  دانشجویان شامل

)واحدهای علوم و تحقیقات، شمال، هنوم، مرک ، یارم و 

 384شرم( است ک  حج  نمون  بر اساو فرمول کوکران 

 مرحل   ند ای¬ نفر تعیین شد. شیوه نمون  گیری  وش 

ر واحاد دانشاگاهی )علاوم و تحقیقاات بوده و در ها ای¬

نفار،  26نفار، ت اران شارم  93نفر، ت ران مرک ی  104

نفار(، دانشاجویان  83نفر، ت ران هنوم  78شمال  ت ران

های پرسشانام  پاساد دادناد. ابا ار در دسترو ب  پرسش

هاای اساتاندارد گیری در پژوهش حاضر، پرسشانام اندازه

( و پرسشانام  1990های دلبستگی کولین  و ریاد )سبم

( بود. باا توها  با  2004های ارتباالی کولین دام )م ارت

ها استاندارد شده بودناد، روایای و پایاایی اینت  پرسشنام 

آن ا دب ً محاسب  شده بود؛ اما برای احتیاط روایی آن ا با  

صورت صوری مورد بررسی مجدد درار گرفت. بدین صورت 

هاای هاا و فرضای ساؤال ها ب  همراه اهدا ،ک  پرسشنام 

باارای همعاای از اسااتادان و صاااحبنرران حااوزه پااژوهش 

مربوط ارسال شد و مورد تثیید آنان درار گرفت. ب  منراور 

آلفاای کرونباا   سنجش پایایی اب ار پژوهش نی  از آزمون 

-استفاده شد ک  آلفای ب  دست آمده برای  متغیار سابم

ی ارتبااالی هااو برای متغیر م اارت 88/0های دلبستگی،

 ب  دست آمد. 93/0

سبم دلبستگی ب رگسال کاولین  و ریاد دارای  پرسشنام 

 18س   رد مقیاو سبم ایمن، اهتناابی و دوساوگرا در 

ای کاام ً ماوافق ، ماوافق ، عبارت و با مقیاو پنج گ ینا 

نرری ندارم، مخالف ، کاام ً مخاالف  تنرای  شاده باود و 

 ارده  5ن دام دارای های ارتباالی کاولیپرسشنام  م ارت

 هرگا ،ای  عبارت و با مقیاو پنج گ ین  34مقیاو و در 

. تادوین شاده باود همیشا  اک ر اوداات، گ گاه، ب  ندرت،

ها پس از توزیع در میان نمون  پاژوهش، هماع پرسشنام 

باا   5تاا  1آوری شاده وکنتارل الزم باا تخصایص اعاداد 

نگین متغیرها، ها، انجام شد. در ن ایت با محاسب  میاگ ین 

انجاام   spssتج ی  و تحلیل داده ها در محیط نارم افا ار

 گرفت.

نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد  384در کل، یم نمون  

سبم عبارتی  18اس می انتخام، و ب  دو پرسشنام  ؛ 

 پاسد دادند. عبارتی م ارت ای ارتباالی ،  34و  دلبستگی 

 هایافته

 134نفر مرد، و  219لع ، از کل دانشجویان مورد مطا

ساال ،  30تا  20درصد از مردان بین  6/19نفر زن بودند. 

درصد نی  بیشاتر  4/32سال ،  40تا  30درصد بین  9/47

تاا  20درصد از زنان باین  1/29سال سن داشتند.  40از 

 9/14سااال  و 40تااا  30% درصااد بااین 56سااال  ، 30

در درصاد 3/56 سال سن داشتند. 40درصدآنان بیشتر از 

درصد در مقطع کارشناسی ارشد  2/39مقطع کارشناسی، 

 درصد در مقطع دکتری مشغول ب  تحصایل بودناد. 4/4و 

 درصد نی  متثهل بودند. 9/45درصد آنان مجرد و  1/54

ها در  صاو  وضاعیت دلبساتگی ایمان نشاان داد  یافت 

 "نیسات  راحات باشا  ن دیام ماردم ب  اینت  از" عبارت

-انادازه مقیاو در) 53/3  هایمیانگین با (بودن ناراحت)

 "ایمان دلبساتگی"در عنصار م متارین ،( 5 تاا 1 گیری

 تاوان  می راحتی ب "بود. عبارت  مطالع  مورد دانشجویان

 میاانگین باا ".کن  بردرار ن دیم دوستان  روابط دیگران با

 شاد. مشاهده کمتر دانشجویان ایمن دلبستگی در  48/2

 تثمال دابال 5 تاا 2 هایرتب  کسب با موارد سایر مشاهده

دلبساتگی در  هاای ازسابم ایمن وضعیت دلبستگی. بود

 .بود رایج تا حدودی  07/3میانگین با دانشجویان

هتناابی نشاان داد نقای  ا دلبساتگیهای وضاعیت یافت 

مطم ن نیست  ک  بتوان  ب  افارادی تتیا  کان  کا  با  "

( بااا  سااتهمطماا ن ) " هنگااام نیاااز در دسااترو باشااند

( ، 5تااا  1)در مقیاااو اناادازه گیااری   61/3میااانگین

هتناابی دانشاجویان ماورد ا م مترین عنصر دردلبساتگی

دان  ودتی کا  با  دیگاران نیااز می"مطالع  بود. و عبارت 

بااا  "دسااترو  واهنااد بااود. داشاات  باشاا ، آن ااا در

 اهتناابیوکسب رتبا  آ ار، در دلبساتگی  24/2میانگین

ده شد.وضعیت دلبستگی اهتناابی از دانشجویان کمتر مشاه
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تا حادودی  04/3میانگین های دلبستگی دانشجویان باسبم

 ها نشان داد رایج بود. هم نین یافت 

 صاحبت منراور متوها "از نگاه نمون  مورد مطالع  عباارت 

 گیاریاندازه مقیاو در) 90/2میانگین با ".شوم نمی دیگران

 پیاام ارساال و یافاتدر تواناایی در عنصر م مترین ،(5 تا 1

 هر ا  دارم دوسات" باود. عباارت مطالع  مورد دانشجویان

 رتبا  و کسب 04/2میانگین با"بپردازم مطلب اصل ب  زودتر

کمتاار  دانشااجویان پیااام ارسااال و دریافاات توانااایی آ ااردر

 م ارت از پیام و ارسال دریافت توانایی" شد.وضعیت مشاهده

 بود. شده ستفادها گ گاه 48/2میانگین با ارتباالی های

 

 

در ن ایت البق نتایج با  دسات آماده از نگااه نمونا  ماورد 

دادرم با کسی ک  احساساات  را هریحا  دار "مطالع  عبارت 

)در  36/3باا میاانگین  "کرده است، مقابلا  با  م ال کان .

ارتباط تاومم "(، م مترین عنصر در5تا  1گیری مقیاو اندازه

مای تاوان  "  بود.عبارت دانشجویان مورد مطالع "با داالعیت

ای ب  دست دیگران نقاط ضعف  را  نان مخفی کن  ک  ب ان 

و کسب رتب  آ ر در ارتباط تومم  14/2نی  با میانگین "نده .

 با داالعیت دانشجویان کمتر اظ ار شده بود..

هاای ارتبااالی و  ارده م ارتب  گ ارش وضاعیت  1هدول 

 . دانشجویان می پردازد های آن ا درمقیاو

 

 دانشجویان های آنها درهای ارتباطی و خرده مقیاسمهارت. وضعیت 1جدول 

Table 1. Status of communication skills and their subscale in students 

 همبستگی ترتیب میانگین 5تا  1میانگین در مقیاس  متغیر

 68/0 4 48/2 توانایی دریافت و ارسال پیام

 56/0 3 55/2 کنترل عاطفی

 78/0 2 56/2 دادنمهارت گوش

 67/0 5 43/2 بینش نسبت به فرایند ارتباط

 71/0 1 57/2 ارتباط توأم با قاطعیت

 60/0  52/2 های ارتباطیوضعیت کلی مهارت

با  ترتیاب، ، 1 شاماره  هدولمندرج در های بر اساو داده

ارتباط » های ارتباالی دانشجویان مورد مطالع  شامل م ارت

 ومم با داالعیت، م ارت گوش دادن، کنترل عااالفی، تواناالیت

ا با،  «دریافت و ارسال پیام و بینش نسبت ب  فرایند ارتبااط

 بوده است. 3های گ ارش شده، کمتر از حد متوسط میانگین

های دلبساتگی،  وضعیت سبمهای مربوط ب  یافت  2هدول 

جویان های آن ا در دانشاهای ارتباالی و  رده مقیاوم ارت

 دهد.را نشان می

 انیدانشجو آنها در یها اسیخرده مق و یارتباط ی، مهارت ها یدلبستگ تیوضع .2جدول 

Table 2. Distribution of attachment, and communication skills (plus their subscales) in students 

 انحراف استاندارد ترتیب میانگین 5 تا 1میانگین درمقیاس  بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد وضعیت

 0.32 1 3.07 5 1.8 383 دلبستگی ایمن

 0.33 2 3.05 5 2 383 دلبستگی اجتنابی

 0.73 3 2.61 5 1 376 دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی

 0.68 4 2.48 5 1 384 توانایی دریافت وارسال پیام

 0.56 3 2.55 4.78 1.22 384 کنترل عاطفی

 0.78 2 2.56 5 1 384 مهارت گوش دادن

 0.67 5 2.43 5 1 384 بینش نسبت به فرایند ارتباط

 0.71 1 2.57 5 1 384 ارتباط توام با قاطعیت
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 0.60  2.52 4.77 1.15 384 وضعیت کلی مهارت های ارتباطی

 

هاای ، با  ترتیاب، سابم2هاای هادول بر اسااو یافتا 

دلبسااتگی ایماان و اهتنااابی در حااد متوسااط و ساابم 

، در حاد کا  در دانشاجویان ستگی دوسوگرا/ اضطرابیدلب

 تواناایی دریافات و"هاای ارتبااالی وهود دارناد و م اارت

بیانش ، م اارت گاوش دادن،کنتارل عاالفی، ارسال پیاام

نی  با حاد   م با داالعیتمارتباط تو، نسبت ب  فرایند ارتباط

  متوسط در دانشجویان وهود دارند.

ای اساپیرمن و گی رتب های مربوط ب  ضریب همبستیافت 

هااای دلبسااتگی و ابعاااد ساابمآزمااون معناای داری بااین 

-گ ارش شده 3های ارتباالی دانشجویان در هدول م ارت

 اند. 

 های ارتباطی دانشجویانهای دلبستگی و ابعاد مهارتسبکای اسپیرمن و آزمون معنی داری بین .  ضریب همبستگی رتبه3جدول 

Table 3. Correlation between students’ attachment styles and the dimensions of their communication skills 
 

Nonparametric Correlations 
توانایی دریافت 

 وارسال پیام
 کنترل عاطفی

مهارت گوش 

 دادن

بینش نسبت به 

 فرایند ارتباط

ارتباط توام با 

 قاطعیت

وضعیت کلی 

مهارت های 

 ارتباطی

S
p

e
a

rm
a

n
's

 r
h

o
 

 دلبستگی ایمن

Correlation 

Coefficient 
-.112(*) -.130(*) -.124(*) -0.075 -0.039 -.119(*) 

Sig. (2-tailed) 0.028 0.011 0.015 0.14 0.448 0.02 

N 383 383 383 383 383 383 

دلبستگی 

 اجتنابی

Correlation 

Coefficient 
-.178(**) -.149(**) -.108(*) -.169(**) -.157(**) -.169(**) 

Sig. (2-tailed) 0 0.003 0.035 0.001 0.002 0.001 

N 383 383 383 383 383 383 

دلبستگی 

دوسوگرا/ 

 اضطرابی

Correlation 

Coefficient 
.417(**) .485(**) .179(**) .374(**) .183(**) .387(**) 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 376 376 376 376 376 376 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

دهناد بااین نشاان ماای 3هاای هاادول هماانطور کاا  داده

کنتارل ، ارساال پیاام توانایی دریافات وبا  دلبستگی ایمن

 م اارت هاای ارتبااالیاز  م اارت گاوش دادن و عاالفی 

(. Sig<0.05شاود )رابط  منفی و معنی دار مشاهده مای

و  ارده  هاای ارتبااالیم اارتباا  دلبستگی اهتنابیبین 

هااای آن رابطاا  منفاای و معناای دار وهااود دارد مقیاااو

(Sig<0.05 باااین .)باااا  دلبساااتگی دوسوگرا/اضاااطرابی

ن رابط م بات و های آو  رده مقیاو های ارتباالیم ارت

 (.Sig<0.0000.05معنی دار وهود دارد )

 بحث و نتیجه گیری 

هاای پژوهش حاضر باا هاد  شناساایی نقاش سابم

های ارتبااالی دانشاجویان الراحای و دلبستگی در م ارت

های حاصل از پژوهش نشاان داد کا  باین اهرا شد. یافت 

 م اارت ارتبااالی )بعاد تواناایی باا ایمان دلبستگی سبم

 گاوش م اارت و  عااالفی کنتارل پیاام(، وارسال دریافت

دار  و معناای منفاای رابطاا  ارتباااالی هااایم ااارت از دادن

 هاایم اارت با اهتنابی سبم دلبستگی شد. بین مشاهده

دار  و معنای منفای رابط  آن هایمقیاو  رده و ارتباالی

 باا اضاطرابی /دوساوگرا سبم دلبستگی دارد و بین وهود

 نیا  رابطا  آن هاایمقیااو ه رد و ارتباالی های م ارت

 های صاحبت روزهاا نیاادار مشاهده شاد.  و معنی م بت

شاود می دهیشندر هم  ها  یهای ارتباالب  م ارت مربوط

ایان . اسات م   و ضروری هامع  در موضو  نیا هایگاهو 

    یهای ارتباالم ارت ک سوال م   همواره مطرت است 

 و داشت  وهود ربازید از نیاز بردراری ارتباط دارد؟ یضرورت

 الاور با  شخص هر رسدب  نرر می. ستین دیهد ازین می

 کا  نیهما. دارد را یهای ارتباالم ارت از بخشی معمولی

 دوسات گارانید باا ، یکنا یزندگ همع کنار در  یتوانمی

دهد می نشان ، یباش داشت  یعاالف و یکار روابط و  یشو

 نیااا امااا.  یاادار را یتباااالهااای ارم ارت از یمااا سااطح
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 اریاا ت در ناادص و یها ب  صورت تجربام ارت و اال عات

 مواداع از یاریشود در بسمی باعث موضو  نیهم و ماست

 ایا و شده دهیکش  الش ب  ما روابط  را متوه  نشوی  ک 

 . یناادار مقاباال الاار  از یمناسااب دردباا   اا  علاات 

 بساط و شارت زماان مرور ب و عل  ارتباالات   یروانشناس

 حیتوضا را انساان یرفتارهاا لیدال توانستند و دندکر دایپ

 یاماروز انساان ب  ک  کنند ییشناسا را ییالگوها و بدهند

 ب اره دانش از شتریب و کند اشتباه کمتر است کرده کمم

 داریاب کا  یدرصد زماان ۷۵ها ب  الور متوسط انسان .ببرد

 در یپردازناد اماا حتامی گارانید باا ارتبااط ب  را هستند

 بااا مااردم درصااد ۱۰ از کمتاار هاا  شاارفت یپ یکشااورها

هاای آن میتتن از و دارناد ییآشانا یهای ارتبااالم ارت

 کنند.می استفاده ب تر روابط داشتن یبرا

شاود بادون های ارتباط موثر باعاث میم ارت نداشتن

 و شود، دهیکش تنش ب  ما یگفتگوها  ،یبشو متوه  نت یا

هایی شاود کا  بیآسا د اار ما روابط  یبخواه آنت  بدون

 دبل حالت ب  را آن دوباره تا  یکن صر  یادیز یانرژ دیبا

های دلبسااتگی را ساابم تاااثیر بتااوانی  اگاار.  یبرگااردان

 از یلاای  یهااای ارتباااالی بررساای کناای ، هلااوم ارت

 ماوارد از یلایشاود و در  می گرفتا  لیادلیهای بتنش

 یبررسا .باود  واهد حاک  ما روابط بر تیمیصم و آرامش

 تیهای اهمهای دلبستگی در م ارتهایی ک  سبمن یزم

 دهد. می نشان شتریب را موضو  نیا بودن یکاربرد و

در  یساابم دلبسااتگ یمناایبعااد ادر ارتباااط بااا بررساای 

ی دانشجویان می توان اذعان داشات کا  ارتباال یم ارت ا

دانشاجویانی کاا  دارای ساابم دلبساتگی ایماان هسااتند، 

تواناایی دریافات وارساال پیاام،  م ارت ارتبااالی در ابعااد

پاایین  با  دیگاران کنترل عاالفی  و م اارت گاوش دادن

های پژوهش از نرر دانشجویان م مترین است. البق یافت 

از اینت  با  ماردم  "عنصر در دلبستگی ایمن این بوده ک 

. این اظ ار نرار دابال تثمال و "ن دیم باشد، راحت نیست

امر ک  دانشاجویان در  توه  است.  را ک  شاید دلیل این

م ارت گوش دادن ب  دیگران و تواناایی ارساال و دریافات 

کنند، و همین عامل باعث نااراحتی و پیام ضعیف عمل می

نگرانی از ن دیم شدن ب  دیگران باشد. شاید دلیل این امر 

بی اعتماد، فردگرایی، احساو تن ایی و دیگر عواملی باشد 

ط صامیمان  باا دیگاران بااز ک  فرد را از ل وم ایجااد روابا

داشت  و اهمیت گوش دادن ب  دیگران و برداراری ارتبااط 

مؤثر با آنان را در نرر دانشاجویان ماورد مطالعا  کمرناك 

برداراری رواباط "کند. از سوی دیگراز نرر دانشجویان می

از هما  عناصار کا   "دوستان  ن دیم با دیگران ب  راحتی

هاای بیشاتر در ایان شتر شنا ت  شد. انجام پژوهاهمیت

 زمین  ب  منرور شنا ت علل این نگرانی توصی  می شاود.

 با  ک  است این پژوهش این نوآوریالزم ب  ذکر است ک  

 دلبسااتگیهای ساابم باار ارتباااالی هااایم ارت رابطاا 

 شاده انجاام تحقیقاات از یام هیچ در تقریباً و پردازدمی

 ایان کا  آنجاایی از و باشادنمی دانشجویان آماری هامع 

 راه مساایر الاای در و بر وردارنااد باااالیی اهمیاات از دشاار

 عمال تار موفاق بشاساند ب تار را  اود  قدر هر زندگی

 ایان ناوآوری ب  مستحضرید ک  همانطور ک  کرد؛  واهند

 .دارد اشاره پژوهش

در  یسابم دلبساتگ یاهتنااب بعاددر ارتباط باا بررسای 

کا  مای تاوان تبیاین کارد افارادی  یارتبااال یهام ارت

دلبسااتگی اهتنااابی دارنااد در بردااراری روابااط ن دیاام و 

صمیمان  مشتل دارند. این افراد سارمای  گاذاری عااالفی 

کنند و در صورت  ندانی در بردراری روابط با دیگران نمی

شاوند  اتم  یاافتن یام رابطا  نیا  زیااد ناراحات نمای

(. افااراد اهتنااابی باایش از 1393)اعتمااادی و سااعادت 

دهناد. پایان بخشیدن روابط تمایل نشان میدوسوگراها ب  

در پی انح ل روابط پیشین، بازساازی رواباط هدیاد نیا  

برحسب الگوی دلبستگی فرد متفاوت است. اهتنابگرها باا 

از میان رفتن یم رابط  کمتار از دوساوگراها مضاطرم و 

هاای (. یافتا 1382شوند )بشارت و همتااران پریشان می

تنابی سبم دلبستگی نشاان داد پژوهش در زمین  بعد اه

ک  از نرر دانشجویان اعتمااد و تتیا  بار کساانی کا  با  

هنگام نیاز در دسترسنداالمینان آفارین نیسات. از ساوی 

دیگر آنان راهع ب  اینت  هنگام نیااز افاراد ماورد نرار در 

دسترسشان باشند، اهمیت کمتری نسبت ب  سایر عناصار، 
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ژوهش دانشاجویان )باا هاای پااند. مطابق یافتا دالل شده

میانگین باالیی( اظ ار داشتند ک  مشتل اسات بتاوان با  

دیگران اعتماد کرد، این یافت  حاکی از آن است کا  افاراد 

دارای سبم اهتنابی از وابست  و دلبست  شدن ب  دیگاران 

پرهی  کرده و شاید همین امر منجر ب  پایین بودن نمارات 

تاوان   عبارت دیگر میشود. بشان میهای ارتباالیم ارت

هاای گفت، افراد دارای این سبم دلبستگی از نمره م ارت

 ارتباالی پایینی بر وردارند.

در  یدوساوگرا سابم دلبساتگ بعادی در ارتباط باا بررسا

 -تبیین کرد ک  ه ت گیری مضطرم یارتباال یهام ارت

دو سوگرا با فرار هیجانی در تعام ت اهتمااعی و احتیااط 

ل مناابع اساترو زا رابطا  دارد )دنباری و مفرط در مقابا

(. یتی از نتایج هالب توه  پژوهش حاضر 1385همتاران 

دار ها نشان از رابط  دوی، م بت و معنیاین است ک  یافت 

هاای میان سبم دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی باا م اارت

-ارتباالی دارد. در بعد م ارت گوش دادن از همل  م اارت

پرهی  از بیاان "ویان اهمیت باالیی ب های ارتباالی، دانشج

مخالفت با دیگران ب  منرور پیشگیری از ناراحتی آناان از 

(، آناان هم ناین در بعاد 39/3داده اند )میاانگین  " ود

( نماره بااالیی با  5از  45/3کنترل عاالفی باا میاانگین )

داده  "تمایل در ب  تث یر اندا تن موضوعات رنجاش آور"

دانشجویان دابل تثمل و تفتار اسات. با  اند. این ابراز نرر 

اضاطرابی  –رسد افرادی ک  دارای سبم دوسوگرا نرر می

تر عمل کارده هستند در بردراری ارتباط با دیگران محتاط

و برای پیشگیری از الارد شادن در رابطا  و یاا پرهیا  از 

تبعات منفی ارتباط ییر مؤثر، برای ب بود روابط با دیگران 

ین بابت نمره م اارت ارتبااالی بیشاتری ت ش کرده و از ا

های پاژوهش، در دلبساتگی دریافت کرده اند. مطابق یافت 

دوسوگرا، فرد این نا ایمنای و عادم االمیناان در رابطا  را 

نقادر کا  مان دوسات دارم با  دیگاران آ»کناد  حس می

ن دیم شوم، دیگران ب  اندازه من تمایال با  ایان ارتبااط 

 «.  ندارند.

هاای نااایمن، هماواره مواه اات انفعاالی فرد با دلبستگی

کناد؛ اگار شاخص نتواناد از الریاق  ویش را دنباال مای

« هلب توها » اپلوسی یا ریاکاری ب  تمنیات  ود یعنی 

هاویی دست یابد، در یم واکنش تدافعی دسات با  عیاب

زنااد و بااا روحیااا باادگمانی دیگااران را باا  دصااور و ماای

اگر من  وم نیست ، پس تاو »  کندددرنشناسی مت   می

 اپلوسای »با « هویی و بدگمانیعیب«. »ه   وم نیستی

های متفاوتی از وادعیتی واحاد هساتند. ، سوی «و ریاکاری

بینای و باورپاذیر های پژوهش دابل پیشبراساو این یافت 

در «. از اینت  ب  مردم ن دیم باش  راحات نیسات »است  

هاویی ل  اپلوسی یا عیبیم دلبستگیِ ناایمن ک  ب  شت

-کند، البیعی است ک  افراد برای پن ان نگا نمود پیدا می

« منِ وادعی»، برای هایگ ین کردن «آن   هستند»داشتنِ 

از ایجاد روابط ن دیم و صمیمان  پرهیا  « منِ نمایشی»با 

کنند. در یم هامعا کنترلی، افاراد همیشا  از افشااکردنِ 

هسااتند. در مقاباال،  درونیااات  ااویش همااواره در هااراو

دهد. اگر صامیمیت هامع  ب  رفتارهای نمایشی پاداش می

است، آنگاه در  نین « بیرون»و « درون»ب  معنای انطبام 

هایی، دوگانگی میان ه ان درون و ه اان بیارون وضعیت

هاای در یافتا « دوگاانگی»رساد. ایان ب  ن ایت  ود مای

دلبساتگیِ پژوهش نی   ود را نشان داده است، با  شایو  

هایچ نقطاا « ه ان بیرون»کند در اهتنابی، فرد حس می

مطما ن نیسات  کا  »ثقلی وهود ندارد ک  بدان اتتا کند 

بتوان  ب  افرادی تتی  کن  ک  ب  هنگام نیااز در دساترو 

نااستواریِ ه ان بیرون سبب شده کا  فارد رفتا  «. باشند

« دییر از  و»نشینی کند و هر ی ی رفت  از وادعیت عقب

 را انتار کند.

عادم تمایال »هاا ایان سار وردگیِ ناشای از مطابق یافت 

شاود کا  در فرایناد سابب مای« دیگران ب  ارتبااط باا او

ارتباط، یم حسِ ناایمنی وهود داشت  باشد مبنی بر اینت  

هاایش و ف میادنِ دیگران  ندان تمایلی ب  شنیدن حر 

وضایح مای ودتی ک   ی ی را برای دیگاران ت»آن ا ندارند 

پرس  ک  آیا تا اینجاای حارف  را ف میاده ده ، از آن ا می

اعتماادی و نقصاان در ارتبااط ک مای البت  این بای«. اند

دوسوی  است؛ ن  تن ا فرد مطم ن نیست ک  دیگران داادر 

ب  ف میدن حرف ایش هستند، بلتا   اود نیا  از دریافات 
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متوها  منراور »ددیقِ کلمات دیگاران، مطما ن نیسات  

در حقیقات، ایان شتسات در «. شومحبت دیگران نمیص

هاای تواناد معلاولِ وضاعیت دلبساتگیارتباط دوسوی  می

ناایمن هم ون دلبستگی اهتنابی یاا دلبساتگی دوساوگرا 

ییار »باشد. بتدریج، ودتی افراد از سوی دیگران مت   با  

یابناد شوند، ب  این سمت گارایش مایمی« بودندابل ف  

هساتند؛ « ف   ناپذیر»داتی فی نفس  ک  حس کنند موهو

آدمیان براساو دضاوت دیگران، در ماورد ارزش و معناای 

کنناد. لاذا، عادمِ اعتمااد با   اود ک م  ویش حت  می

 اود در آیناا دیگاران »معلولِ عدم اعتمادِ دیگران است  

از « تخریاب دیگاران»ترتیاب، بادین«. شاودبازنمایی مای

 گردد.مضاعف می« ی ود تخریب»الریق همراه شدن با 

ک  ها   متمال  گرانیب  د منیاعتماد فرد ادر مقابل، 

را در هلب کمام و مسااعدت  یو باشدیاعتماد ب   ود م

بخاش اعرا   یاهتمااع رواباط. رسااندیما یاریا گرانید

. رنادگییرا در دو گستره ب نجار و ناب نجار در بر م یزندگ

 می یاتمااعو اه یبرون روانا هاین یزم گرانیاعتماد ب  د

 یدفااع هاایسا یمتان یرکارگی ارتباط سال  را در پرتو ب 

باا  منیا یدلبستگ بیترت نی. بدسازدیفراه  م افت یرشد 

 نیاا گرانیو اعتماد ب  د  ودکمم دو مشخص  اعتماد ب  

تااا در  دهاادیداارار م ماانیفاارد ا اریااامتااان را در ا ت

 هاایس یاز متان یو روابط اهتماع ی زادگیتن یهاتیمودع

در رابط   قاتیک  تحق همانطور استفاده کند. تر افت یرشد 

افارادی کا  رفتارهاا و  ،با موضو  پژوهش نشان داده است

م بت را هنگام گفتگوها و در حاین پرسایدن  یهاواکنش

وادعای اسات.  شاانینگران دهند،یم ه ییات گفتگو نشان

، م بات، معماوالً موهاب سارزندگی، شاادابی یهاواکنش

شاود. ارتباالاات یهذابیت و هالب بودن رواباط م، نهیجا

هویات و کماال انساان و مبناای  مؤثر، موهاب شاتوفایی

پیوند وی با دیگران و ب بود کیفیات رواباط افاراد  ی یاول

ماؤثر ماانع شاتوفایی  ریادرحالی ک  ارتباالاات ی شودیم

باا توها  با  یافتا  . کندیانسان شده و روابط را تخریب م

نشان داد میان سبم دوسوگرا/ اضاطرابی های پژوهش ک  

های ارتباالی رابط  م بت و معناادار وهاود دارد، با م ارت

تار نسابت با  هاای عمیاقشود ک  با بررسایپیشن اد می

-شناسایی علل وهود این رابط  اددام شود. پیشان اد مای

-شود ابعاد سبم دلبستگی دانشجویان بر مبناای ویژگای

 انواده مورد بررسی دارار  های فردی و سبم های تربیتی

هاای دلبساتگی باا شاود رابطا  سابمپیشن اد می گیرد.

 های ارتباالی مورد ارزیابی درار گیرد.سبم
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های ارتباالی و ارزیابی نمرات های دلبستگی در م ارتسبمپژوهش حاضر با هد  شناسایی نقش  چکیده:

 –تحصیلی دانشجویان الراحی و اهرا شد. پژوهش حاضر از نرر هد ؛ کاربردی و از لحاظ اهرایی توصیفی 

کلی  دانشجویان دانشگاه آزاد  شامل هامع  آماری پژوهش گیری آن پرسشنام  است.پیمایشی و اب ار اندازه

 البق دلبستگی هایسبم . متغیربودای ای  ند مرحل گیری از نو   وش ن و روش نمون اس می ش ر ت را

 پرسشنام  الریق از در نرر گرفت  شد ک  دوسوگرا و اهتنابی ایمنی، بعد س  در علمی نرریات و تعاریف

از  حاضر، هشپژو در ارتباالی هایم ارت ب  منرور سنجش .گرفت درار ارزیابی مورد (رید و کولین  استاندارد

 پیام، ارسال و دریافت توانایی بعد؛ پنج در ، فداکار و  اری پژوهش اساو بر و( دام کویین استاندارد پرسشنام 

های یافت  .استفاده شد داالعیت، با تومم ارتباط و ارتباط فرایند ب  نسبت بینش دادن، گوش عاالفی، کنترل

 پیام(، وارسال دریافت تواناییعد م ارت ارتباالی )بُ با منای دلبستگی حاصل از پژوهش نشان داد ک  بین سبم

سبم  شود. بینمی مشاهده دار معنی و منفی رابط  ارتباالی هایم ارت از دادن گوش م ارت و عاالفی کنترل

 دارد. دار وهود معنی و منفی دوی رابط  آن هایمقیاو  رده و ارتباالی هایم ارت با اهتنابی دلبستگی

ارتباط تومم با داالعیت، م ارت گوش دادن، کنترل » تباالی دانشجویان مورد مطالع  شامل های ارم ارت

های گ ارش شده، کمتر ،  با میانگین«عاالفی، توانالی دریافت و ارسال پیام و بینش نسبت ب  فرایند ارتباط

 بوده است. 3از حد متوسط 

 .ارتباالی هایهای دلبستگی، نمرات تحصیلی، م ارتسبم :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 


