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مقدمه:
دلبستگی نوعی پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است که هر
یک از طرفین ضمن تالش برای حفظ نزدیکی یا مجاورت با
موضوع دلبستگی به گونهای عمل میکند که مطمئن شود
ارتباط ادامه مییابد .این الگو در اثر پیوند بین کودک و مراقب
اولیه در طی سال اول زندگی شکل میگیرد .هنگامی که در
موقعیت ناآشنا یک موقعیت استرسزای متوسط رخ میدهد،
کودکی که در رابطه خود با مراقب ،نوع ایمن طبقهبندی می-
شود ،قادر است که از مراقب به عنوان یک پایگاه امن برای
جستجو و اکتشاف استفاده کند و با غریبه نیز ممکن است رفتار
دوستانه داشته باشد .با بازگشت مادر ،کودک ایمن به جستجوی

مجاورت و تماس با او میپردازد و تا زمانی که الزم باشد در
تماس با او باقی میماند و بدین وسیله آرام میشود .اما کودک
ناایمن در موقعیت ناآشنا به وضوح قادر نیست که از مراقب خود
به عنوان پایگاه امنی برای جستجو و اکتشاف محیط جدید
استفاده کند .حتی ممکن است قبل از این که جدایی اتفاق بیفتد
خواستار مجاورت و تماس با مراقب باشد و از حضور غریبه کامالً
نگران شود .در موقعیت جدایی ممکن است که کودک کامالً
درمانده شود و به سادگی آرام نشود .هنگام بازگشت مادر ممکن
است به مجاورت و تماس با او تمایل نشان دهد ،اما آرام نشود.
برخی ممکن است حالت انفعالی غیر عادی نشان دهند و نتوانند
فعاالنه در پی برقراری تماس باشند [.]1

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-06

مقدمه :هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای دلبستگی و پیوند با والدین در بیماران مبتال به اختاللهای وسواس فکری -عملی،
اضطراب فراگیر و افسردگی است .فرض اصلی پژوهش این است که بین بیماران مبتال به گروههای اختالل اضطراب فراگیر -وسواسی
و افسرده در سبک های دلبستگی و پیوند با والدین تفاوت وجود دارد.
روش کار :این پژوهش از نوع علّّی -مقایسهای بوده و جامعه آماری آن کلیه افراد مراجعهکننده به درمانگاههای دولتی و خصوصی
شهر اردبیل از ماه شهریور تا بهمن سال 1911می باشد .نمونه مورد مطالعه شامل  91نفر مبتال به اضطراب فراگیر 93 ،نفر مبتال به
وسواس فکری -عملی و  93نفر مبتال به افسردگی هستند که به پرسشنامههای سبک دلبستگی برنان-کالرک و شیور ،پیوند با والدین
پارکر توپلینگ و براون ،پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک جواب دادند .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی
توکی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :نتایج نشانگر آن است که بین سه گروه بالینی از نظر سبکهای دلبستگی و پیوند با والدین تفاوت معناداری در سطح 1/10
<  Pوجود دارد.
بحث و نتیجهگیری :سبکهای دلبستگی ناایمن اضطرابی با اختاللهای اضطرابی و خلقی مرتبط است و سبک دلبستگی اجتنابی در
میان این اختاللها به ندرت گزارش شده است.

مقایسه سبکهای دلبستگی و پیوند با

طور کلی افزایش میدهد.
با توجه به این که اضطراب ،افسردگی و وسواس فکری -عملی
اختاللهای مجزایی هستند که در شرایط بالینی همایندی
باالیی را نشان میدهند ،این سوال مطرح میشود که آیا
ویژگیهای دلبستگی ناایمن که فرض میشود در ایجاد این
اختاللها سهیماند ،میتوانند وجوه افتراق بین آنها را مشخص
کند؟ همچنین به منظور بررسی نقش پیوند با والدین در پیدایش
اختاللهای روانی ،عامل مهم پیوند با والدین نیز در مطالعه
حاضر سنجیده میشود.

در تجزیه و تحلیل دادهها برای مقایسه سبک های دلبستگی و
پیوند با والدین در بیماران مبتال به اختاللهای وسواس فکری-
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روش کار:
با توجه به این که در مطالعه حاضر بیماران از قبل دچار اختالل-
های وسواس فکری -عملی ،اضطراب فراگیر و افسردگی بودند
و از آنجایی که متغیرهای پژوهش حاضر قابل دستکاری و
کنترل نیستند و متغیرهای منظور شده در تحقیق در سه گروه
بیماران وسواسی ،اضطرابی و افسرده مورد مقایسه قرار
میگیرند ،روش علّّی -مقایسهای استفاده شده است .در روش
علّّی -مقایسهای با توجه به متغیر وابسته از طریق بررسی معلول
به علت احتمالی پی برده میشود.
جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران وسواس فکری -عملی،
اضطرابی و افسرده مراجعهکننده به درمانگاه های دولتی و
خصوصی شهر اردبیل از شهریورماه تا بهمنماه سال 1911
شامل  341نفر می باشد .جهت اجرای پژوهش  91بیمار با
تشخیص اضطراب فراگیر 93 ،بیمار با تشخیص اختالل وسواس
فکری -عملی و  93بیمار با تشخیص افسردگی ،با نظر
روانپزشک و براساس پرسشنامه ساختاریافته ]7[ DSM-IV-TR
از درمانگاههای دولتی و خصوصی انتخاب شدند .ابتدا هدف
مطالعه برای تمام بیماران توضیح داده شد و سپس پرسشنامه-
های مختلف به منظور ارزیابی سبک دلبستگی و فرایندهای
شناختی مورد نظر به طور انفرادی توسط بیماران تکمیل شد.
ترتیب و محل اجرا ثابت بود و به بیماران این اختیار داده شد که
پرسشنامهها را در طی یک تا دو جلسه تکمیل کنند .نمونه-
گیری در این پژوهش با روش نسبی طبقهای انجام شد و همه
آزمودنیها از لحاظ زبان و فرهنگ یکسان و در دامنه سنی -21
 90سال با حداقل تحصیالت سوم راهنمایی بودند .علت در نظر
گرفتن معیار سنی و تحصیالت در سطح سیکل یا باالتر به
ترتیب شیوع اکثر اختاللهای روانی در این دامنه سنی و دارا
بودن قابلیت درک و فهم سئواالت پرسشنامههای مورد استفاده
در پژوهش بود.
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از زمانی که مین [ ]2کشف کرد که بین سبک دلبستگی نوزادان
و نتایج حاصل از مصاحبه دلبستگی والدین همبستگی وجود
دارد ،برخی از پژوهشگران به بررسی این موضوع پرداختند که
آیا کیفیت دلبستگی از والدین به فرزندان منتقل میشود؟ و در
صورت مثبتبودن پاسخ ،این انتقال چگونه صورت میگیرد؟
محققین به بررسی این موضوع نیز عالقمند بودند که چگونه
الگوی دلبستگی یک نوزاد در تمام فراخنای زندگیش تداوم می-
یابد .پژوهشهای بسیاری نشان دادند که همبستگی متوسطی
بین سبک دلبستگی نوزاد و رفتار کودک در مرحله پیشدبستانی
وجود دارد .برای مثال ،سوئس ،گروسمن و سروف [ ]9دریافتند
که کودکانی که در دوران نوزادی به عنوان ایمن ارزیابی شدهاند
در مقایسه با کودکان ناایمن در مرحله پیشدبستانی توانایی
بیشتری برای حل تضادهای اجتماعی نشان میدهند .همچنین
کودکان شش ساله ایمن در مقایسه با کودکان هم سن ناایمن
خود در مقابل تصاویری که شامل صحنههای جدایی است
(آزمون اضطراب جدایی) راهحلهایی پیشنهاد میکنند که
منعکسکننده دلبستگی ایمن است .اما کودکان ناایمن یا درباره
احساساتشان صحبت نمیکنند و یا چنان رفتار میکنند که گویی
در یافتن راهحلی مناسب برای موقعیتهای جدایی مشکل دارند.
این یافته حاکی از وجود ثبات دلبستگی کودک در سنین مختلف
است .پژوهش طولی گروسمن و همکاران [ ]4روی کودکانی که
در سن ده سالگی با روش پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند،
یافته های تحقیقات پیشین را تایید کرد .بدین ترتیب کودکانی
که در سن  12ماهگی به عنوان ایمن طبقهبندی شده و
مادرشان نیز بر اساس نتایج آزمون مصاحبه دلبستگی
بزرگساالن ،ایمن توصیف شده ،بیشتر از کودکان ناایمن به
هنگام برخورد با مسائل والدینشان را جستجو میکنند .همچنین
این کودکان در مقایسه با کودکان ناایمن بیشتر روی حمایت
والدینشان به هنگام برخورد با مشکالت و موقعیتهای پیچیده
حساب کرده و دارای دیدگاه واقعبینانهتری در مورد دوستی و
تضاد کمتری با همگنان هستند.
همچنین تحقیقات نشان دادند که فقدان مراقبت ،سبک قدرت-
طلبی والدین و یا محافظت بیش از حد در دوران کودکی با
افسردگی و اختاللهای اضطرابی ارتباط دارد .انز و همکاران []0
مشاهده کردند که فقدان مراقبت والدین با آسیب شناسی روانی
بزرگساالن مرتبط است .تعدادی از مطالعات ،رابطه بین تجربه
مراقبت پائین از سوی والدین و تجربه افسردگی بعدی را گزارش
کرده اند .پاکر و همکاران [ ]3این فرضیه را در یک نمونه
طبیعی بررسی کردند .یافتههای آنها نشان می دهد افراد دارای
مالک اختالل افسردگی اساسی با احتمال بیشتری مراقبت
پایین از سوی هر دو والد را گزارش میکنند .به نظر می رسد
مراقبت پایین از سوی والدین ،احتمال آسیبشناسی روانی را به

علی شاکر و همکاران

علی شاکر و همکاران

مقایسه سبکهای دلبستگی و پیوند با

عملی ،اضطراب فراگیر و افسردگی از آزمون تحلیل واریانس و
آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

یافته ها:

جدول  :1فراوانی بیماران مبتال به اضطراب فراگیر ،افسردگی و وسواس در نوع سبک دلبستگی و نوع پیوند با والدین
متغیر
سبک
دلبستگی

پیوند با
والدین

ایمن
بعد اجتنابی
بعد اضطرابی
کنترل بدون محبت مادر
فرزندپروری طردکننده مادر
کنترل بدون محبت پدر
فرزند پروری طرد کننده پدر

اضطراب فراگیر
درصد
تعداد
1
1
21/3
1
73/1
91

تعداد
1
23
2

درصد
22/2
72/2
0/3

تعداد
2
3
21

درصد
0/0
13/3
77/3

42/1
10/1
47/4
11/0

21
13
2
94

00/3
44/4
0/3
34/4

9
12
1
3

1/9
99/3
22/9
20

13
3
11
4

افسردگی

گروه افسرده ،کنترل بدون محبت مادر با  00/3درصد و
فرزندپروری طردکننده مادر با  44/4درصد بیش ترین فراوانی را
دارد .در گروه وسواسی ،فرزند پروری بهینه مادر  01/1درصد
بیش ترین فراوانی را داراست .در نوع پیوند با پدر ،گروه
اضطراب فراگیر باالترین فراوانی را درکنترل بدون محبت (47/4
درصد) ،گروه افسرده در فرزند پروری طردکننده ( 34/4درصد) و
گروه وسواسی در فرزند پروری بهینه ( 02/7درصد) دارا هستند.
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همانطور که در جدول فوق دیده می شود گروه اضطراب فراگیر
باالترین فراوانی را در بعد اضطرابی ( 73/1درصد) ،گروه افسرده
باالترین فراوانی را در بعد اجتنابی ( 72/2درصد) و گروه وسواس
فکری -عملی باالترین فراوانی را در بعد اضطرابی (77/3
درصد) داشتند .همچنین مشاهده میشودکه در گروه اضطراب
فراگیر نوع پیوند با مادر (فرزند پروری بهینه و کنترل بدون
محبت) هر کدام با  42/1درصد بیشترین فراوانی را دارند .در

وسواس
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ابزارهای پژوهش -1 :پرسشنامه تجربیات در روابط
صمیمانه برنان کالرک و شیور :این پرسشنامه در سال 1331
توسط برنان و همکاران به منظور سنجش تفاوتهای فردی در
اضطراب مرتبط با دلبستگی و اجتناب مرتبط با دلبستگی طراحی
شده است .پرسشنامه شامل 93سوال است که دو خرده مقیاس
بعد اضطرابی و بعد اجتنابی (هر کدام با  11سوال) را میسنجد.
روایی این آزمون برای مقیاس اجتنابی  1/30و برای مقیاس
اضطرابی 1/11گزارش شده است .آلفای کرونباخ برای مقیاس
اجتنابی و اضطرابی به ترتیب  1/73و  1/17است [ .]1در
پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای مقیاس اضطرابی و اجتنابی
به ترتیب  1/12و 1/71به دست آمد.
 -2پرسشنامه پیوند والدین پارکر توپلینگ و براون :در این
پرسشنامه رابطه فرد با هر یک از والدین با استفاده از  20سوال
ارزیابی میشود و با توجه به نمرات به دست آمده دو خرده
مقیاس مراقبت از سوی پدر و مادر و محافظت از سوی پدر و
مادر به دست میآید .آزمودنیها با توجه به نمرات به دست آمده
به چهار گروه تقسیم می شوند:
 -1گروه فرزندپروری بهینه (مراقبت باال-کنترل پایی ن)
 -2گروه کنترلکننده بامحبت (مراقبت باال -کنترل باال)
- 9گروه کنترلکننده بدون محبت (مراقبت پایین  -کنترل
باال)

 -4گروه فرزندپروری طردکننده (مراقبت پایین-کنترل پایین)
مولفین این پرسشنامه ،پایایی بازآزمایی آن را به میزان  1/73و
 1/19به ترتیب برای مقیاس های محافظت و مراقبت گزارش
کردهاند .روایی این آزمون برای مقیاس مراقبت  1/73و برای
مقیاس محافظت 1/39گزارش شده است .آلفای کرونباخ مراقبت
والدین  1/39و محافظت والدین  1/17توسط مولفین پرسشنامه
ذکر شده است [ .]3آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش
حاضر برای مقیاس مراقبت 1/74و برای مقیاس محافظت 1/71
به دست آمد.
 -9پرسشنامه اضطراب بک :آزمون اضطراب بک در سال
 1311ساخته شده است .این آزمون شامل  21نشانه عالمت از
اضطراب است .ضریب آلفای کرونباخ این آزمون  1/31گزارش
شده است [ .]11آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش
حاضر 1/39به دست آمد.
 -4پرسش نامه افسردگی بک :این پرسش نامه در سال 1331
توسط بک ساخته شده است و شامل  21دسته عالئم و نگرش
هاست که هر دسته یک رفتار نشانگر را توصیف می کند .آلفای
کرونباخ این آزمون توسط گوتلیب  1/12گزارش شده است.
آلفای کرونباخ این پرسش نامه در پژوهش حاضر  1/39به دست
آمد.
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جدول  :2تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین های گروه های اضطراب فراگیر ،افسردگی و وسواس فکری -عملی بر اساس سبک دلبستگی و
پیوند با والدین
شاخص
متغیر
اضطراب فراگیر
افسردگی
وسواس

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

49321/070
97399/424
41132/441

2
2
2

21114/211
11333/712
13099/021

091/411
933/141
402/211

p = 1/111
جدول  :9آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه تفاضل میانگین نمرات سبک دلبستگی و پیوند والدین در گروه های بالینی
شاخص

تشخیص ()I

تشخیص )(J

اختالف از میانگین

خطای استاندارد

P

متغیر وابسته
سبک دلبستگی

پیوند با والدین

اضطراب

افسردگی
وسواسی

وسواسی

افسردگی

43/121
31/203
42/93

4/13
3/40
7/14

1/111
1/112
1/111

اضطراب

افسردگی
وسواسی

3/127
4/301

1/70
1/74

1/111
1/114

وسواسی

افسردگی

14/771

1/77

1/111
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بحث و نتیجهگیری:
دلبستگی نوعی پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است که هر
یک از طرفین تالش میکنند نزدیکی یا مجاورت با موضوع
دلبستگی را حفظ کرده و به گونهای عمل کنند که اطمینان
حاصل شود ارتباط ادامه مییابد .این الگو در اثر پیوند بین
کودک و مراقب اولیه در خالل سال اول زندگی شکل میگیرد
[ .]11پژوهشها نشان دادهاند که کیفیت رابطه والد -کودک و
سبک دلبستگی ناایمن ،در آسیبپذیری به اختاللهای روانی
نقش بسزایی ایفا میکند .مرور مطالعات در این زمینه نشان می
دهد که پیوند نامناسب والد-کودک می تواند شخص را به
افسردگی ،اختالل وسواس فکری -عملی و اختالل های
اضطرابی آسیبپذیر کند .به نظر میرسد که سبک دلبستگی در
تعامل با پیوند والدین ،میتواند آسیبپذیری به اختاللهای
روانی را ایجاد کند [.]12
با مرور مطالعات موجود مشخص می شود که بررسی ابعاد

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-06

همانطور که در جداول  2و  9مشاهده میشود با استفاده از
آزمون تعقیبی توکی در متغیر سبک دلبستگی بین بیماران
اضطراب فراگیر ،وسواس و افسردگی تفاوت معناداری وجود
دارد .همچنین در متغیر پیوند با والدین بین بیماران اضطراب-
افسرده و وسواس افسرده تفاوت معناداری وجود دارد ،ولی بین
بیماران اضطراب -وسواسی تفاوت معناداری دیده نمیشود.

دلبستگی در اختاللهای روانی چندان مورد بررسی واقع نشده
است .در پژوهش حاضر سعی شده است به این جنبه پرداخته
شود .با توجه به ترکیب انواع سبک دلبستگی و پیوند با والدین،
ابتدا به یافتههای پژوهش حاضر در مورد ابعاد این دو متغیر و
سپس به بحث کلی پرداخته میشود .با توجه به نتایج ،افراد
دارای سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی بر اساس درصد فراوانی
به ترتیب به اختاللهای اضطراب فراگیر ،وسواس فکری-
عملی و افسردگی مبتال میشوند .افراد دارای سبک دلبستگی
ناایمن اجتنابی نیز براساس درصد فراوانی به ترتیب به اختالل-
های افسردگی ،اضطراب فراگیر و وسواس فکری -عملی مبتال
میشوند .همچنین نتایج مشاهدهشده مبنی بر تفاوت بین گروه-
ها در ابعاد پیوند با والدین بیانگر این موضوع است که بیماران
وسواس فکری -عملی در ابعاد مراقبت والدین بیشترین
مراقبت ،بیماران اضطراب فراگیر در ابعاد محافظت بیشترین
محافظت از سوی والدین و بیماران افسرده،کمترین محافظت و
مراقبت را گزارش کردهاند.
تصویر کلی پیوند با والدین در گروههای بالینی نشان میدهد
که بیماران اضطرابی در گزارش پیوند با والدین ،سبک
فرزندپروری بهینه با کنترل بدون محبت والدین را نشان می-
دهند و این تصویر در بیماران افسرده حاکی از فرزند پروری طرد
کننده والدین به خصوص پدر و کنترل بدون محبت مادر است.
اکثر بیماران وسواسی پیوند با والدین خود را مناسب و تعداد

مقایسه سبکهای دلبستگی و پیوند با

دو والد ،عامل مهمی در توصیف اختالل افسردگی است .با
توجه به یافتههای فرضیههای جانبی و گزارش باالی طرد پدر از
سوی مردان افسرده به نظر میرسد که طرد پدر میتواند به نحو
بارزی توصیفکننده افسردگی به خصوص در مردان باشد.
یافتههای این تحقیق با پژوهشهای قبلی ،مبنی بر وجود سبک
دلبستگی ناایمن اضطرابی در اختاللهای اضطرابی و وسواسی و
سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی در افسردگی همسو می باشد .در
مطالعه ترویسی [ ]21مردان افسرده سبک دلبستگی ناایمن
اجتنابی را گزارش کردهاند .در مطالعه موریس و همکاران []21
سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی با نشانههای افسردگی و
اضطراب باال و در مطالعات روزنشتاین و همکاران []22
افسردگی با حالت ذهنی نگران ارتباط داشته است .مغایرت
یافتههای این مطالعهها را میتوان ناشی از این حقیقت دانست
که گروه نمونه در این پژوهشها شامل افسردگی خالص نبوده و
در هر یک از این مطالعهها ،افسردگی همزمان با وجود نشانه-
های اختاللی دیگر بررسی شده است .برای مثال ،در مطالعه
کلدتکی وکباک ،اختالل افسردگی همایند با اختالل خوردن و
در مطالعه روزنشتاین این اختالل همایند با اختالل سلوک مورد
بررسی قرار گرفته است .همچنین نتایج ناهمخوان را میتوان
این گونه تبیین کرد که بیماران دارای سبک دلبستگی ناایمن
اضطرابی ،افسردگی را با عالئم درونریزی شده ،ترس ،و
بیماران دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی ،افسردگی را با
عالئم برون ریزی شده و اجتناب گزارش می کنند .برخالف
برخی از مطالعات گذشته ،بیماران افسرده دارای سبک دلبستگی
ناایمن اضطرابی ،به دلیل این که در پژوهش حاضر فقط افسرده
یکقطبی بودند ،اختالل افسردگی را گزارش نکردهاند .این
موضوع آنگونه که در تعدادی از پژوهشها ذکر شده است
بیانگر این است که خردهتیپهای افسردگی میتواند با سبک
دلبستگی ناایمن اضطرابی مرتبط باشند .پژوهشهای طولی در
آینده می تواند سبک دلبستگی مختص اختاللهای خلقی و
اختاللهای اضطرابی را آشکار کند.
تقدیر و تشکر :بدین وسیله از تمام کسانی که در اجرای این
پژوهش ما را یاری نمودهاند تقدیر و تشکر میشود.
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کمی از آن ها فرزندپروری طردکننده یا کنترل بدون محبت
والدین را گزارش میکنند .این مطلب که پیوند نامناسب با
والدین شخص را مستعد اختاللهای روانی میسازد با بسیاری
از پژوهشها همسو میباشد .برای نمونه ،نتایج مطالعه انزو و
همکاران [ ]0نشان میدهد که فقدان مراقبت به طور پیوسته با
آسیب شناسی روانی بزرگساالن ارتباط دارد .به عالوه نتایج این
تحقیق نشانگر این است که حساسیت زیاد والدین در مراقبت و
کنترل می تواند به وجود آورنده نشانههای اضطراب باشد که با
نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر یعنی وجود سبک کنترل
کننده بدون محبت در نیمی از والدین بیماران اضطراب فراگیر،
همسو میباشد .از نتایج دیگر همسو با این نتیجه میتوان به
یافتههای پژوهش فراولی و همکاران [ ]19اشاره نمود .همچنین
نتایج پارکر و همکاران [ ]14نشان داد که اختالل اضطراب
فراگیر به طور معناداری با پیوند نامناسب از سوی والدین مرتبط
است.
مطالعات زیادی به وجود ارتباط بین مراقبت پایین و محافظت
باالی والدین در اختالل افسردگی اذعان داشتهاند .از جمله این
موارد میتوان به یافتههای پژوهشی نارتیا و همکارانش [،]10
مانسینی ،اولیمپیو و دیدونا [ ،]13یوشیزومی [ ]17و مییر []11
اشاره کرد .در خصوص پیوند با والدین این دسته از بیماران که از
سبک فرزندپروری طردکننده از سوی والدین (به خصوص پدر)
حکایت میکند ،یافتههای مطالعات مذکور با پژوهش حاضر
همسو میباشد .اکثر پژوهشهای پیشین ،سبک کنترلکننده
بدون محبت را به عنوان پیشبین اختالل افسردگی بیان کرده-
اند که در مطالعه حاضر نیز نیمی از بیماران افسرده در پیوند با
مادر ،سبک کنترل کننده بدون محبت را گزارش کردند .این
یافته در تایید مراقبت پایین از سوی والدین به عنوان پیش بین
اختالل افسردگی مفید است ،چرا که مراقبت پایین شاخص
اصلی هر دو نوع پیوند گزارش شده توسط بیماران افسرده در
این مطالعه می باشد .طرد به ویژه از سوی پدر در بیماران
افسرده ،از یافتههای بارز این مطالعه است که با یافته های
پیشین همسو نیست .تعداد کمی از یافتههای اخیر ،همچون
پژوهش لنکستر [ ]13همسو با این نتیجه ،طرد و غفلت والدین
را به عنوان عامل پیش بین اختالل افسردگی میدانند .با تمرکز
بر یافتههای پژوهشی در این خصوص می توان گفت که طرد
پدر ،همزمان با کنترل باالی مادر و مراقبت اندک از سوی هر
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Introduction:
The present study aimed to compare attachment styles and parental bonding in patients
diagnosed with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and depression.
The main hypothesis of the study was that the three clinical groups could be distinguished
through attachment styles.
Material and methods:
This is a causal-comparative study. All the patients seeking treatment at public and private
psychiatric clinics in Ardabil from September 2009 to February 2010 participated in the
study. A sample of 38 patients diagnosed with generalized anxiety disorder (GAD), 36
patients diagnosed with obsessive-compulsive disorder (OCD), and 36 patients diagnosed
with depression responded the questions in the questionnaires on attachment style Brennan,
Clark, and Shaver, parental bonding Parker, Tupling, and Brown, anxiety and depression
Beck and Steer. Data were analyzed using ANOVA and Tukey test.
Results:
The findings revealed significant differences among the three clinical groups using
attachment style and parental bonding (P<0.05).
Conclusion:
The results showed that three attachment styles from among the preoccupied and dismissing
attachment styles correlated with anxiety and temperamental disorders; also, attachment style
was rarely reported.
Keywords: Parents, Obsessive-Compulsive Disorder, Anxiety, Depressive Disorder
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