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  چکیده
 يو سبک ها یدلبستگ ينقش سبک ها یپژوهش حاضر،با هدف بررس: مقدمه

. رفتیوسواس احتکار صورت پذ يحل مساله در استرس ادراك شده افراد دارا
از نوع  ت،یو بر اساس ماه يادیپژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع بن: روش
از پرسشنامه  ازیاطالعات مورد ن يجهت جمع آور. باشد یم یهمبستگ - یفیتوص

، پرسشنامه ) RAAS( دیو ر نزیکول یاستاندارد پرسشنامه سبک دلبستگ يها
و پرسشنامه ) ICS( ینی، پرسشنامه استرس بال)SI-R(رفتار ذخیره اي فراست 

شامل مراجعه کنندگان  يجامعه آمار. حل مسأله کسیدي والنگ استفاده شد
پزشک  نکه توسط روا 1396مهر شهر تهران در سال  يآوا یروانشناخت کینیکل

 يگیر پژوهش از روش نمونه نیدر ا. وسواس احتکار داشتند، بود یمرکز تشخص
 کیکه در طول  یصورت که به تمام مراجعان نیبه ا. تمام شمار استفاده شده است

. وسواس احتکار داده شده بود است صیماه به مرکز مراجعه کرده و تشخ2دوره 
 عیافراد پرسشنامه توز نیا نیب سپس. نفر بوده است 39پژوهش  نیتعداد در ا نیا

به  جینتا: یافته ها . اطالعات پرداخته شد لیو تحل هیشد و در مرحله بعد به تجز
 وهیو ش منیا یبا سبک دلبستگ ینیاسترس بال نیدهد که ب یآمده نشان م دست

استرس  نیاما ب. و معنادار وجود دارد یمساله مدارانه رابطه منف  ،يحل مساله 
مدارو  جانیحل مساله ه يو سبک ها ی، سبک اضطراب یتنابو با سبک اج ینیبال

 .اجتناب مدار رابطه مثبت وجود دارد

حل مساله ، استرس ادراك  ي،  سبک ها یدلبستگ يسبک ها: يدیکل کلمات
  شده ، وسواس احتکار

Abstract   
Introduction: The purpose of this study was to investigate the 
role of attachment styles and problem-solving styles in 
perceived stress in people with obsessive compulsive disorder. 
Method: The present study is a descriptive - correlative type 
based on the nature of the fundamental type. To collect the 
required data, standard questionnaires were used: Collins and 
Reid Style Attachment Questionnaire (RAAS), Frost Savings 
Behavior Inventory (SI-R), Clinical Stress Questionnaire (ICS), 
and Cassidy-Wolong Questionnaire. The statistical population 
consisted of referents of Tehran Psychological Clinic in Tehran 
in ١٣٩٦, which was administered by psychiatrist of OCD. In this 
research, a full-scale sampling method was used. In this way, all 
clients who have been referred to the center for a period of two 
months and who have been diagnosed with obsessive-
compulsive disorder. This number was ٣٩ in this study. Then, a 
questionnaire was distributed among these people and then the 
information was analyzed. Findings: The results show that there 
is a negative and significant relationship between clinical stress 
with secure attachment style and problem-solving method. But 
there is a positive correlation between clinical stress and 
avoidance style, anxiety style and solving problem solving 
problem. 

Keywords: Attachment styles, Problem solving styles, Perceived 
stress, Obsessive compulsive disorder 

 

 

  مقدمه
تحقیقات در طول چند دهه گذشته به صورت شگفت آوري شناخت ما را از پدیـده شناسـی و درمـان اخـتالالت     

که بنا به تعریف، جمع آوري و ناتوانی در دور انـداختن امـوال بـی ارزش یـا کـم       2گسترش داده است، رفتار احتکاري
عملی شـایع   –درصد بیماران مبتال به اختالل وسواس فکري  30تا  20در ) 3،2003استیکت(ارزش را شامل می شود
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٢ Mindfulness 
٣ Steketee 
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 شناسـان  وانر به آنجا در و نداشت وجود به صورت مستقل وجود DSM-IV در احتکار اختالل). 1،1996فراست(است
 -وسواسی اختالل به مبتال را آنها توانند می برسد، افراطی سطوح به افراد در کردن احتکار اگر شد، می توصیه بالینی

 مبتال هم توانند می باشند، داشته نیز را اجباري -وسواسی شخصیت اختالل معیارهاي آنها اگر و کنند، اعالم اجباري
 اخیـراً  شناسـان  روان امـا  شوند اعالم اجباري -وسواسی شخصیت اختالل به مبتال هم و اجباري، -وسواسی اختالل به
 از( 3پسـیکولوژیک  و2 نورولوژیـک  اخـتالالت  سـایر  از موارد بسیاري در اشیا کردن احتکار که اند رسیده نتیجه این به

 داده اختصـاص  آن بـه  مجـزا  تشخیصی طبقۀ یک DSM-5 در ترتیب، این به. است مستقل  OCPD)و OCD جمله،
 ).1393 گنجی،(است شده

که استکتی و فراست ارائه کرده اند، احتکار به عنوان رفتـار پیچیـده اي    احتکار/در مدل مفهومی رفتار ذخیره اي
مطرح شده که منشا آن تعامل آسیب پذیري هاي شخصی و خانوادگی، باورهاي هسته اي و تجـارب اولیـه مشـکالت    

خـانواده  پردازش اطالعات، باور هاي و معانی منتسب به اموال و اشیا، پاسخ هـاي هیجـانی و رفتارهـاي اکتسـابی در     
می توان گفت تعامالت والد و فرزنـد و پاسـخ هـاي    ) 2004(با توجه به این مدل مفهومی مطرح شده از فراست . است

هیجانی در روابط والدین همچون نوع دلبستگی، می تواند عوامل چون مفهوم رفتار ذخیره اي را توجیح یا پیش بینی 
با توجه به مطالب ذکر شده، مـی تـوان   . هشی آزمون نگردیده استالزم به ذکر است که این فرض تابحال در پژو. کند

تاثیر والدین را بر اجتماعی شدن فرزندان به عنوان اساس جریان اصلی نظریه هاي روانشناختی در نظر گرفته؛ بیشـتر  
بر اجتماعی  4کودك و نقش فرزندپروري –پژوهش ها در مورد رفتارهاي والدین با توجه به اهمیت آنها در رابطه والد 

  ). 5،2002برن استاین(نمودن کودکان و روابط اجتماعی آنها در بزرگسالی اجرا شده است 
فرزنـد ارائـه    –آزادي الگویی در مورد روابط والـد   –طرد و کنترل  –، با مطرح کردن ابعاد محبت )1959( 6شفر

عامل تعیـین کننـده نـوع تعامـل و      روي دو 2005تا  1991در پژوهش هاي خود طی سال هاي  7بامریند. کرده است
آزادي بامریند چهار  –طرد و کنترل  –بر اساس دو بعد محبت ). 8،2005پل رین(ارتباط والدین و کودك مطالعه کرد

. 12و مسـامحه کارانـه   11، سـهل انگـار   10، مستبدانه 9چهار سبک فرزند پروري را مشخص نمود که عبارتند از مقتدرانه
سبک هاي فرزند پروري، یکی دیگر از عوامل مهمـی کـه چـارچوب مهمـی در ارزیـابی      الزم به ذکر است که عالوه بر 

فرزند محسوب می شود و پیش بینی کننده روابط صمیمانه در بزرگسالی است، تجارب اولیه فرد و  –مولفه هاي والد 
ابهنجـار روابـط بـین    ویژگی هـاي بهنجـار و ن  . دلبستگی با والدین و نوع روابط عاطفی وي با والدین و همساالن است

  ).1991فینی و تولر،(فردي و صمیمیت در روابط به گونه اي عمیق با سبک هاي دلبستگی اشخاص مرتبط است 
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 جانشـین  یـا  یـن  والد با عاطفی گرم روابط برقراري ظرفیت تنها،«) 1382 قربانی، از نقل ،1990( وانلو د ه عقید به
  رشـد  شناسی روان شناسی، ار کرد گري، تحلیل روان از را اي برجسته نکات اینزورث مري و بالبی جان. »فطریست آنان،

 ي نظریـه  هـی  سـازماند  ر د و ه کـرد  ترکیب هیجانی، بخشی نظم و هیجانی پیوستگی  مورد ر د شناختی شناسی روان و
 رفتارهـاي  تبیـین  کـه   نـد  بـود   معتقـد  گـري  تحلیـل  روان ازان پـرد  نظریه یگر د  همانند ها آن.  گرفتند کار به لبستگی د

 ذاتی، رفتاري هاي سیستم توسط انسان انگیزش ها آن نظر به که تفاوت این با ، ارد د کی کود وران د ر د ریشه بزرگسالی
  فراینـد  ر د را بقـا  و یـافتگی  سـازش  کـه   شـود  مـی  راهنمایی گرسنگی، و جنسی میل مثل زیستی هاي سایق جاي به

 بـر  هـم  خاصـی  توجـه  پویشی، ناهشیار هاي فرایند به توجه بر عالوه اینزورث و بالبی . کند می تسهیل طبیعی انتخاب
  اشـتند  د ي، بعـد  روابـط  بـر  موثر عوامل عنوان به روابط، این شناختی و هیجانی هاي پیامد و واقعی ي فرد بین تجارب

  ).2005 میکولینسر، و شاور ؛1989 اینزورث،(
 کنـد  مـی  حـس  فرد زیرا است، اشیا انداختن دور در ناتوانی یا آوري جمع شامل کهرفتاري است  اختالل احتکار

 از رهـایی  بـه  کردن فکر با است، احتکار اختالل دچار که فردي. بخورد درد به که زمانی تا کند حفظ را آنها دارد نیاز
 عملـی  ارزش بـه  توجه بدون اشیا افراطی آوري جمع اختالل احتکار، واقع در. کند می آشفتگی احساس خود، اشیاي

 راه یـک  فقـط  انگـار  و شده گرفته خانه ظرفیت بطوریکه کند، می برهم و درهم را فرد زندگی شرایط احتکار. آنهاست
 و محققـین  از بسـیاري  توسـط  احتکـار  وسـواس  حاضـر  حـال  اسـتدر  مانـده  بـاقی  کـاربرد  بدون اشیاي میان از عبور

 بـه  توانـد  می احتکار وسواس شناسان، روان از اي عده نظر از البته. شود می تلقی عصبی ناهنجاري نوعی کارشناسان
 دو اخـتالل  اجتمـاعی،  تشـویش  و اضـطراب , آنـی  هـاي  انگیـزه  کنتـرل  عـدم  افسـردگی، :باشـد  مربوط نیز زیر موارد
 ).1393 گنجی،(قطبی

 دچـار  کـه  فـردي  4 هـر  از کـه  معتقدند متخصصان شود، آغاز کودکی هاي سال از تواند می محتکرانه رفتارهاي
 1 اسـت،  دچـار  احتکار وسواس به که نفري 5 هر از و مبتالست احتکار وسواس به نفر یک است، عملی فکري وسواس

با توجه به نرخ شروع این نـوع از وسـواس در سـال هـاي اولیـه و       .دارد را عملی فکر وسواس محتکرانه غیر عالیم نفر
دلبسـتگی و شـیوه   .بررسی متغیرهاي مهم در این دوره از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت   DSM-5نوجوانی مطابق با 

هاي فرزند پروري از جمله متغیرهاي مهم در این دوره زمانی می باشند که بنظر میرسد با بررسی آنها نتایج به قابـل  
ارد یعنی بسـیار شـبیه بـه    دلبستگی کارکردهایی شبیه به یک سیستم کنترل کننده د. توجه دست پیدا خواهیم کرد

زمانی که ایـن  . یک ترموستات است و براي حفظ یک حالت ثابت، یعنی ماندن در مجاورت با والدین ایجاد شده است
یـا غـان و غـون کـردن       یعنی دیگر بچه نیازي به گریـه کـردن،  . حالت به دست آمد رفتار دلبستگی خاموش می شود

زمانی که این حالت تشدید شـود مـثالً بـا عـدم     . بازي و کاوش را دنبال کند ندارد و می تواند اهداف دیگري از قبیل
پاسخ هاي دلبستگی بسیج مـی شـوند و کـودك بـراي بـه       حضور مادر در دامنه دید کودك یا حضور یک فرد غریبه، 

  ). 2005  اسچیفر و رادولف،(دست آوردن مجدد حالت قبلی، فعاالنه تالش می کند 
ناپذیر است، به  جودي اجتماعی است، حضور در جمع و داشتن ارتباط اجتماعی امري اجتناباز آنجا که انسان مو

فـر،   سـلیمی ( شـود   هاي مهـم محسـوب مـی    اجتماعی از ضرورت  همین دلیل آموختن اصول برقراري ارتباط و مهارت
یـن کـه ارتباطـات    یکـی ا : در عصر کنونی دو تغییر عمدة فرهنگی در جوامع مختلف بـه وجـود آمـده اسـت    ).  1384
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شخص نسبت به گذشته ارزش بیشتري یافته و به صورت یک منبـع اصـلی خودارزشـمندي و رضـایت از زنـدگی در      
رحیمـی و  (آمده است، و دیگر آن که دامنۀ رفتار قابل قبول اجتماعی بـه طـور قابـل تـوجهی گسـترش یافتـه اسـت        

دهند و اخـتالالت در  ي و مشکالت بعدي را افزایش میهاي مشکل دار اساساً آسیب پذیردلبستگی ). 1385دیگران، 
بـالبی،  (را پـیش بینـی مـی کننـد      ماننـد وسـواس و    روابط دلبستگی کودکی مشکالت بعدي در کودکی و نوجوانی

رفتار هاي ضـد اجتمـاعی و مشـکالت     وسواس،هاي مختل با اختالالت شدید، افسردگی،براي مثال دلبستگی). 1969
بـر  ). 1387؛ نقـل از بـاقري،   2005، 2و وسـتن  1کاوالسـکی (ر والدینی کردن مناسب رابطه دارند سازگاري و اشکال د

کسی پوشیده نیست که نقش خانواده بعنوان مهم ترین رکن جامعه که شالوده اساسی شخصیت کودکان را می سـازد  
والـدین معمـوال از نتـایج    . بس مهم است عدم اطالع از شیوه هاي درست تربیتی ، مهم ترین مشکل خانواده ها است 

دریافت نمی کنند و یا نمی دانند درهرسنی چه انتظاري باید ازآنان داشته  3برخوردهاي خود با فرزندانشان بازخوردي
فرض بـر ایـن   . هستند 4داشته باشند والدین معوال  روشهاي سنتی تربیتی گذشته را ادامه داده و کمتر به فکر اصالح

بل توجه فرزند پروري خود شوند قطعا در بکارگیري روشهاي مناسبتر جدیت و دقت بـه  است اگر آنان متوجه اثرات قا
خرج خواهند داد به هرحال نوع برخورد و توجه والدین با  مقوله خالقیت کـه آنـرا در کودکـان تقویـت و یـا تضـعیف       

  ).1373ایت ، کف( نمایند بسیار مهم خواهد بود این موضوع درادامه مورد بحث قرار بیشتر خواهد گرفت 
فشارهاي روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات سریع اجتماعی که تحت تاثیر رشد سریع زندگی صنعتی شـکل  

هاي اثر گذار بـر روي زنـدگی    انسان دارد، استرس یکی از مهمترین مولفه 5اي بر سالمت روان گیرد، تاثیرات عمده می
ادراك شـده   اسـترس ). 2007سـازمان بهداشـت جهـانی،    (تندبندي آن دخیل هس شماري در شکل است که عوامل بی

به  یابیدست يبرا یبرنداشتن زمان کاف یبه دانش و به طور هم زمان، ادراك فرد مبن ندهیفزا ازیبه احساس ن )بالینی(
 هـا،  یناکـام ( زا بر عوامل پنجگانه استرس بالینیدر رابطه با استرس ) 2010(6گادزال و بالگلوشود،  یآن دانش گفته م

، )یجـان یه ،یشـناخت  ،يرفتـار  ،یکیولـوژ یزیف(گانه چهار هاي و واکنش) ودو استرس خ راتها، تغیی ها، فشار تعارض
بـر نقـش بـا    ) 2012( 7لویو کاست سرایم هاي پژوهش). 2001( و همکاران یچیمشود،  یم دیعوامل تاک نینسبت به ا

 زهسن، جنس، انگی(گانه  شش هاي ریدر کنار متغ ،دانشجویانتجارب  يریکننده استرس در شکل گ نییو تع تیاهم
 8نکیو باکن کل نستونیو رس،یبا نک،کلی. اند کرده دیتاک گرید) یلیمفهوم خود تحص ،یعزت نفس کل ل،یادامه تحص

و منـابع درون   یتیمطالبات مـوقع  نیب یبر تجربه ناهماهنگ یفرد مبن یابیبر ارز یدگیتن فیدر تعر) 2014( 8نکیکل
منـابع اسـترس    نتـری  از متعـارف  یکـ ی خـانوادگی شواهد نشـان داده اسـت کـه مشـکالت     . اشاره کردند خود يفرد

  ).9،2013یاروشیآکگان و س(گردد یقلمداد مدانشجویان 

                                                             
١ kowalski 
٢ Westen 
٣ - Feedback 
٤ - Reform  
٥ Mental Health 
٦ Gadzella & Baloglu 
٧ Misra & Castillo 
٨ Klink, Byars-Winston & Bakken 
٩ Akgun & Ciarrochi 
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هـاي مـوثر و سـازگارانه بـراي      رفتاري و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبـرد -حل مسأله فرآیندي شناختی
، حـل مسـأله را تـالش     3و الزاروس 2همچنین،فالکمن). 1،1996کسدي و النگ(کند  می مشکالت روزمره را شناسایی

رفتاري فرد به منظور جلـوگیري، مـدیریت و کـاهش فشـارهاي زنـدگی روزمـره تعریـف کـرده         -تالش هاي شناختی
ترل و سبک حل مسأله خالقانه، اعتماد، گرایش، درماندگی، کن: شش سبک حل مسأله عبارتند از). 4،2002توماکا(اند

هـاي متنـوع بـر حسـب      ي برنامـه ریـزي و در نظرگـرفتن راه حـل     سبک حل مسأله خالقانه؛ نشان دهنده. و اجتناب
سـبک  . سبک اعتماد درحل مسأله؛ بیانگر اعتقاد در توانایی فرد براي حل مشـکالت اسـت  . باشد موقعیت مسأله زا می

سـبک درمانـدگی؛ بیـانگر    . دهـد  با آنها را نشان مـی گرایش؛ نگرش مثبت نسبت به مشکالت وتمایل به مقابله رودررو 
هاي بیرونی و درونی در موقعیـت   سبک کنترل؛ به تأثیرکنترل کننده. باشد هاي مسأله زا می یاوري فرد در موقعیت بی

. باشـد  مسأله زا اشاره دارد و در نهایت سبک اجتناب؛گویاي تمایل به نادیده گرفتن مشکالت بجاي مقابله با آنهـا مـی  
هـاي   سبک. شوند سه سبک نخست، سبک حل مسأله کارآمد و سه سبک بعدي، سبک حل مسأله ناکارآمد خوانده می

هایی چون؛ سـالمت و رضـایت از زنـدگی، عاطفـه مثبـت، انگیـزه پیشـرفت و حمایـت اجتمـاعی، امـا            کارآمد با سازه
ــا متغیرهــاي اضــطراب، افســردگی، ناامیــدي، خصــومت و اســت   ســبک ــد ب ــد هــاي ناکارآم ــاط دارن رس شــغلی ارتب

حـل   يو سـبکها   یدلبسـتگ   يالگوهـا  یبررسبا توجه به مطالب گفته شد هدف پژوهش حاضر ). 5،1996ساید برنی(
 .می باشد با استرس ادراك شده در افراد مبتال به اختالل وسواس احتکار مساله

  روش
شـامل   يجامعـه آمـار   .باشـد  یمـ  همبستگی از نوع کاربردي و بر اساس ماهیت، حاضر با توجه به هدف پژوهش

که توسـط روان پزشـک مرکـز تشخصـی      1396در سال  تهرانشهر  مراجعه کنندگان کلینیک روانشناختی آواي مهر
به این صورت کـه بـه   . گیري تمام شمار استفاده شده است روش نمونهدر این پژوهش از . وسواس احتکار داشتند، بود

ایـن  . ماه به مرکز مراجعه کرده و تشخیص وسواس احتکار داده شده بود اسـت 2دوره تمام مراجعانی که در طول یک 
سپس بین این افراد پرسشنامه توزیع شد و در مرحله بعد به تجزیه و تحلیـل  . نفر بوده است 39تعداد در این پژوهش 
 .اطالعات پرداخته شد

 ابزارهاي پژوهش

 سنجش احتکار وسواسی  –) SI-R( 7فراست 6پرسشنامه رفتار ذخیره اي

در هـم ریختگـی،   (سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان احتکار وسواسی از ابعاد مختلف  23 يپرسشنامه دارا نیا
پرسشنامه داراي سه بعد بوده که ابعاد و نیـز شـماره    پرسشنامه فراست.  باشد یم) مشکل در دور انداختن، گردآوري

، 2، 1(مشـکل در دور انـداختن  ، )21، 20، 19، 14، 13، 12، 7، 6، 3( ریختگـی در هم : شاملسوال مربوط به هر بعد 
طراحی پرسشنامه از طیـف پـنج گزینـه اي     در .می باشد) 22، 18، 15، 10، 9، 8، 5(گردآوري، )23، 17، 16، 11، 4

                                                             
١ Cassidy & Long 
٢ Folkman 
٣ Lazarus   
٤ Tomaka 
٥ Burnside  
٦ compulsive hoarding 
٧ Frost 
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بـر  ) ریتفس(  لیتحلجهت . لیکرت استفاده شده که یکی از رایج ترین مقیاس هاي اندازه گیره گیري به شمار می رود
به دست آمده را  جمع کرده و سـپس بـر اسـاس     هاي اساس نمره نیا برعمل می شود نمره پرسشنامه  زانیاساس م

بـراي بررسـی روایـی همزمـان از     ) 1388(ژوهش محمـدزاده   پ در .مـی کنـیم   که فراست ارائه کـرده ارزیـابی   یجدول
یـل رگرسـیونی چنـدمتغیره گویـاي روایـی مطلـوب ایـن        نتـایج تحل . پرسشنامه وسواس اجباري پـادوآ اسـتفاده شـد   

عالوه بر این، پایایی این پرسشنامه نیز به روش هـاي بازآزمـایی، دونیمـه سـازي و ضـریب همسـانی       .  پرسشنامه بود
  .آزمایش قرار گرفت و به تایید رسید ددرونی مور

  )RAAS( 1دیو ر نزیکول یپرسشنامه سبک دلبستگ
را ) RAAS( دیـ و ر نزیکـول  یهازان و شاور پرسشنامه سبک دلبستگ هیبر اساس نظر 1990در سال  دیو ر نزیکول

 ریـ پرسشنامه سه ز نیا. افتیکاهش  تمیآ 18ماده بود که بعدها به  21 يپرسشنامه در ابتدا دارا نیا. کردند هیکه ته
بـودن   کیـ نزد سـبک  .مطابقت دارد 2دوسوگرا یکه با سبک دلبستگ): A( یاضطراب سبک :دارد که عبارتند از اسیمق
)C :(یوابستگ سبک .مطابقت دارد 3منیا یکه با سبک دلبستگ )D :( اسـت  4یاجتنـاب  یعکـس دلبسـتگ   بـاً یکـه تقر. 

مادر با کودك سـبک   هیکه روابط اول دارد یم انیب هینظر نیا. مطرح شد یتوسط جان بالب یدلبستگ يها سبک هینظر
چهار نـوع سـبک   . دهد یاثرات خود را نشان م یدر تمام طول زندگ یسبک دلبستگ نیو ا دهد یرا شکل م یدلبستگ
و سـبک   یاجتنـاب  یآشفته، سبک دلبسـتگ  یگسبک دلبست من،یا یسبک دلبستگ: وجو دارد که عباتند از یدلبستگ
 مقیـاس  زیر. است) از نوع لیکرت(درجه اي  5این مقیاس از طریق عالمتگذاري روي یک مقیاس . دوسوگرا یدلبستگ

مقادیر آلفاي کرونباخ در تمامی موارد مساوي یا بـیش   با توجه به این که ٪85 اضطرابو  ٪80 اجتنابی،  ٪81 ایمن
میزان اعتبـار آزمـون بـا    ) 1380(از سوي دیگر در پژوهش پاکدامن . است آزمون از اعتبار باالیی برخورداراست/ 80از 

دختـر   100در مـورد   این پرسشنامه .ین دو اجرا مشخص شده استاستفاده ازآزمودن مجدد بصورت همبستگی بین ا
نتـایج حاصـل از دوبـار اجـراي ایـن      . و پسر کالس دوم دبیرستان که بطورتصادفی انتخاب شـده بودنـد اجـرا گردیـد    

ــون در ســطح      ــن آزم ــه ای ــود ک ــانگر آن ب ــدیگر بی ــاه از یک ــک م ــانی ی ــار  ٪95پرسشــنامه بافاصــله زم داراي اعتب
  ).1380پاکدامن،(است

  )ICS( ینیاسترس بال پرسشنامه
 14ابزار  نیا. ساخته شد یذهن یتوسط ابل به منظور سنجش فشار روان 1991در سال  ینیاسترس بال شاخص

به  ینیشاخص استرس بال يها هیگو. کند یم یابیرا ارز يفرد یشدت مشکالت مرتبط به فشار روان ای زانیم یعبارت
 شگریپرسشنامه به آزما نیا. رندیگ را در بر یذهن ترساز ادراکات مرتبط با اس یفیاند که ط شده یطراح يا گونه

استرس ادراك  زانیم ،یروزمره زندگ يدادهایاز رو یناش یکه بدون در نظر گرفتن مشکالت استرس کند یکمک م
پاسخ . روایی و پایایی قابل قبولی داردکشور مختلف اجرا گردیده و  5این ابزار در مورد دانش آموزان . شده را بسنجد

درجه اي از کامال مخالف تا کامال موافق نمره گزاري شده است، نمرات باالتر نشان از استرس  5ها روي یک لیکرت 

                                                             
١ Revised Adult Attachment Scale 
٢ Ambivalent Attachment Style 
٣ Secure Attachment Style 
٤ Avoidant Attachment Style 
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 91درصد تا  82، ضریب آلفاي )2009(گوئتز و همکاران . می باشد 70تا  14بالینی بیشتر می باشد، نمرات بین 
هنجاریابی این آزمون در ایران توسط شریقی هاي مربوط به کالس هاي مختلف به دست آوردند، درصد را در نمونه 

بود که بیانگر پایایی مطلوب این  78/0نتایج مربوطه در آلفاي کرونباخ . دانشجو اجرا شد 219و بر روي ) 1385(
 يبرا. بار سازه مطلوب آزمون هستندشریقی در زمینه اعتبار آزمون به نتایجی دست یافتند که موید اعت. آزمون است

 یرسونپ یهمبستگ .ارائه شددانشجو  123به  استرس بالینی یی، پرسشنامهپرسشنامه به روش بازآزما یاییپا یینتع
 یمناسب یناناطم یتقابل زا ینیاسترس بالدهد که پرسشنامه  ینشان م یجنتا یناو  /.68فوق پرسشنامه  يبرا

  ).1385شریقی،(برخوردار است
  پرسشنامه حل مسأله 

سنجد و هرکـدام از   خرده مقیاس را می 6سوأل استفاده شد، که  24پرسشنامه حل مسأله کسیدي والنگ داراي 
این مقیاس بوسیله محمـدي و صـاحبی اعتبـار یـابی شـده اسـت و       . ماده آزمون است 4ها در برگیرنده  خرده مقیاس

ضـرایب آلفـا بـراي درمانـدگی     . گـزارش نمودنـد  60/0ي کرونباخ برابر پایایی درونی آن را با بهره گیري از ضریب آلفا
بدسـت   37/0و براي گرایش  53/0، براي اجتناب 72/0، براي اعتماد 63/0، براي خالقیت 66/0، براي مهارگري 69/0

، 21/0، 39/0، 29/0، 33/0، 37/0هـاي مـذکور بـه ترتیـب      ها براي سـبک  میانگین همبستگی درونی ماده. آمده است
بـود   77/0همچنین ضریب آلفا در بررسی باباپورخیرالدین و همکاران برابـر بـا   ). 2001محمدي و صاحبی،(بود  20/0

  ).2003باباپور،(
  روش تجزیه و تحلیل داده ها

و آمـار  ) میـانگین، انحـراف اسـتاندارد   (هاي آماري توصـیفی   هاي پژوهشی با استفاده از روش نتایج مربوط به داده
قبـل از انجـام تجزیـه و تحلیـل     . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون( استنباطی

  .ها مورد بررسی قرار گرفت ها مانند خطی بودن و نرمال بودن داده هاي مربوط به آن ها پیش فرض داده
  ها و نتایجیافته

روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج این از  تمامی متغیرهاي پژوهشابتدا به منظور بررسی رابطه بین 
  ).1جدول (تحلیل در زیر ارائه شده است

ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش:  1جدول   

7  متغیر 1 2 3  4  5  6

استرس  -      
 بالینی

سبک  945/0 -     
 اجتنابی

سبک  975/0 920/0 -        
 اضطرابی
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      - 960/0
- 

907/0
- 

915/0
- 

  سبک ایمن

    - 840/0 835/0
- 

883/0
- 

865/0
- 

  مساله مدا

  - 835/0
- 

871/0
- 

  هیجان مدار 762/0 768/0 853/0

- 648/0 608/0
- 

713/0
- 

 اجتناب مدار 886/0 763/0 859/0

   01/0P<        
شـیوه  سـبک دلبسـتگی ایمـن و     با استرس بالینینشان داد که بین   1نتایج حاصل از آزمون همبستگی جدول 

امـا بـین اسـترس بـالینی و بـا سـبک اجتنـابی ، سـبک         . و معنادار وجـود دارد  منفی حل مساله مساله مدارانه رابطه
سپس بـه منظـور پـیش بینـی      .اضطرابی و سبک هاي حل مساله هیجان مدارو اجتناب مدار رابطه مثبت وجود دارد

روش تحلیـل  و سـبک هـاي مسـاله مـداري از     زیر مقیاس هاي سبک هاي دلبستگی  استرس بالینی بر اساس نمرات
به منظور بررسی فرضیه پژوهش از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد، نتایج آن را در جـدول  . رگرسیون استفاده شد

  .مالحظه میکنید 2
استرس بالینی بر اساس سبک هاي دلبستگی و سبک هاي حل بین ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون :  2جدول 

 مساله

sig T ß SEb b  متغیر 

 مقدار ثابت 914/66 826/0  976/80 001/0

 سبک اجتنابی 840/0 018/0 562/0 614/45 001/0
001/0 485/

21 

 سبک اضطرابی 756/0 131/0 895/0

001/0 646/18
- 

 سبک ایمن -746/0 109/0 -945/0

001/0 047/
20- 

 مساله مدا -646/0 554/0 -635/0

001/0 090/
17 

 هیجان مدار 686/0 016/0 750/0

 اجتناب مدار 747/0 172/0 547/0 262/9 001/0
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نشان دهنده رابطه بین مولفه ها و همچنین ضریب تعیین حاصل و ضریب   2آمده از جدول  نتایج به دست
استرس بالینی بر اساس مولفه هاي پژوهش را نشان می تعیین تعدیل شده گزارش شده است، که درصد پیش بینی 

  .دهد
  و نتیجه گیري بحث

سبک دلبستگی ایمن و شیوه حل مسـاله ي، مسـاله    با استرس بالینیبین  آمده نشان می دهد که نتایج به دست
اما بین استرس بالینی و با سبک اجتنابی ، سـبک اضـطرابی و سـبک هـاي     . و معنادار وجود دارد منفی مدارانه رابطه

در تبین یافته هاي پژوهش باید گفت طبق نظر بـالبی   .وجود داردحل مساله هیجان مدارو اجتناب مدار رابطه مثبت 
به نظر بالبی، دلبستگی کارکردهایی شبیه به یک سیستم کنترل کننده دارد یعنی بسـیار شـبیه بـه یـک      باید گفت،

در بخـش پیشـینه    .ترموستات است و براي حفظ یک حالت ثابت، یعنی ماندن در مجاورت با والدین ایجاد شده است
زمانی که این حالـت   یز مشاهده شد افراد داراي وسواس احتمار دچار اختالل در عملکردایشان می گردند، در نتیجهن

و نتایج پژوهش نشان از رابطه منفـی بـا دلبسـتگی ایمـن بـا وسـواس        شود به دست آمد رفتار دلبستگی خاموش می
نی از قبیـل بـی اشـتهایی روانـی، اخـتالالت روانـی       همچنین احتکار وسواسی در کنار دیگر اختالالت روا. احتکار بود

  . عضوي، افسردگی و اسکیزوفرنیا نیز مشاهده شده است
 یداشـته اسـت؛ کـه مـ     یگوناگون يدادهایرو هینظر نیا ي باید گفت،روانکاودر تبین یافته هاي پژوهش از منظر 

مشـکالت ژرف   يو نشـانه هـا   میـ اگون عالگون يها وسواس :خالصه کرد ریز قیهم رفته، به طر يتوان همه آنها را رو
خـود گـاه وا پـس     ریاز ضـم  یو آرزوها و تعارضات شخصـ  الیخاطرات، ام یاست در بخش ناخود آگاه ذهن بعض يتر

توانند بعدها خود را بـه صـورت    یعوامل واپس رانده م نیا. اضطراب اند ختنیموجب برانگ رایشوند ز یرانده و طرد م
در هـر مرحلـه از رشـد کـه ممکـن اسـت        تیـ تثب. ظـاهر سـازند   يروان رنجـور  ای یعصب يماریب يها انهو نش میعال
شـکل   نیـ دهنـد کـه بـه ا    یم لیرا تشک یعصب ينشانه ها نیا تیعامل آن باشد، ماه يریدوران شکل گ يدادهایرو
 ياختصاص بـه دوره ا  هینظر نیاختالل وسواس بر اساس ا بیترت نیبه ا. دهند یخود را نشان م یدر زندگ مارگونیب

خشـم  . کنـد  یم فایرا ا یآن، آموزش آداب توالت رفتن، نقش اصل یکه  ط »دگرآزاري – یمرحله مخرج«دارد به نام 
تکانـه هـا ،    ازها،یدوره مثل ن نیدر ا ینیتجارب مع. مرحله از رشد کودك است نیهم اتیهم از خصوص يو پرخاشگر

 یمـ  ریپـذ  بیبعد، آسـ  يدر سال ها یوسواس تیشخص ایاختالل وسواس و  برابررا در  یها، شخص یتعارضات و ناکام
وا پـس رانـدن    يروند بـرا  یبه شمار م یدفاع يآنها از زمره واکنش ها ریو نظا یافکار وسواس ،یاعمال وسواس. سازند

 يروانکـاو . نـدارد  يجهت اثبات نظرات خود شـواهد  يروانکاو هیتوجه است که نظر قابل .پنهان  یواقع ياضطراب ها
راه بتتـوان صـحت و    نیـ قرار داد تـا از ا  شیرا مورد آزما شیتوان ادعاها ینم یاست که به سادگ ییها هیاز نظر یکی

شدت رفتار احتکاري در دامنه اي از خفیف تا شدید و حتی تهدید کننده زنـدگی  . کرد بیتکذ ایو  دییسقم آنها را تا
احتکـار شـدید مـی توانـد بـا      . واسی با آشفتگی و آسیب چشم گیري همـراه اسـت  از سوي دیگر احتکار وس. قرار دارد

) مانند آتش سوزي، شرایط غیر بهداشتی، مشکالت سـالمتی و محـدودیت فضـاي زنـدگی    (مشکالت زیادي در منزل 
کـه درصـدد    يافـراد  یسن نیانگیآغاز شود، هرچند م ینوجوان يتواند از سال ها یمحتکرانه م يرفتارها .همراه باشد
مثـل  . دهـد  یمختلف خود را نشـان مـ   ياختالل احتکار به شکل ها. باشد یم یسالگ 50در حدود  ندیآ یدرمان برم
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( عملـی -اختالل وسـواس فکـري   .و اطالعات طی، قبوض آب و برق و آب و بل واناتی، ح ینییتز لیاحتکار کتاب ، وسا
OCD  (عموالً به مثابه یک بیماري بدعالج که نیازمند درمان مـادام  یک اختالل اضطرابی بسیار ناتوان ساز است که م

اقـدامات قـاطعی   .مسئله اي که به جاي معالجه باید با آن سر کـرد وسـازگار شـد   .العمر است، در نظر گرفته می شود 
نظیر جراحی روانی هنوز به عنوان روشی مناسب براي درمان موارد بسیار شدید ایـن بیمـاري قلمـداد مـی شـود؛رنج      

تا یک دهه پیش متخصصـان  .وعجز بیماران ،به جاي شواهد علمی حاکی از تاثیر گذاري ،توجیه گر این اقدامات است 
دي یک اختالل نادر وتقریباًروبه افول است یافته هاي بر آمده از تحقیقات .سی.بالینی به این باور دلخوش بودند که او
اري در جمعیـت عمـومی بـود ،ایـن بـاور را زایـل سـاخت        ایـن بیمـ  % 3تـا  % 1همه گیر شناختی که نشـانگر شـیوع   

 يرییـ تا کنـون تغ  1838ر  د رولیآن توسط اسک هیاول یمعرف خیاز تار يجبر- یاختالل وسواس فیتوص. )1983کرك(
-یو اخـتالل وسواسـ   یوسواسـ  يمـار یب ای، نوروز  یحالت وسواس لیاز قب یمختلف نیاختالل با عناو نیا. است افتهین

افکـار،   لهیست که بـه وسـ   يا مساله یعمل - يو سواس فکر ختاللا ای يجبر-یاختالل وسواس . شود یم یمعرف يجبر
 ریـ نظ(آشـکار   يهـا  نیـی شـامل آ  ياعمال اجبـار .  شود یه مزاحم مشخص م ناخواند ياجبار يو رفتارها یذهن ریتصاو

 يارهـا بـه عنـوان رفت   جا نیر ا د نییو نوع آ د نیا ؛ شود یناآشکار م يها نییو آ) یوارس يست و رفتارها شستن مکرر د
 يچهـارم راهنمـا   راسـت یه و نظـر شـد    دیـ  متن تجـد ). 1380کالرك و فربورن، (  شوند یر نظر گرفته م د ه کنند یخنث
 ینـ یب شیپـ  يرا به عنـوان شـناختارها   يجبر -یاختالل وسواس) DSM IV-TR( یاختالالت روان يو آمار یصیتشخ
موضـوع اشـاره    نیـ ا. متفاوت است یگ زند یواقع لیباره مسا ر د  از حد  ادیز يها یکه از نگران  کند یم فیتعر يه ا کنند
از   فـرد  یآگـاه   ر واقـع وجـود   د. اسـت  عیشا ریر اختالل اضطراب فراگ که د  ارد د ییها یاز نگران یافکار وسواس زیبه تما

 يضـرور  ش،یپـر  روان يهـا  ه دیـ  ها از پـد  آن زیتما يش، برا ه ذهن خود ه مزاحم به عنوان فرآورد ناخواند ریافکار و تصاو
کـاهش   ایـ و  يریف جلـوگ  ، الزم است با هد ر نظر گرفته شوند د یرفتارها به عنوان اعمال وسواس نیآنکه ا يبرا. است

با آن چـه قـرار اسـت      اشته باشد د يا نانهیو ارتباط واقع ب  وندیپ نکهیون ا ، بد ناك انجام شوند رد د يها امدیپ ای یناراحت
 عی، شـا  ارنـد  نـد  یو مرضـ  ینیکه مشـکالت بـال   یر کسان ه مزاحم د افکار ناخواند نکهیبا توجه به ا.  نندک یو خنث اثر یب

  .ار است برخورد یخاص تیاز اهم OCDجنبه از  نیاست؛ ا
از عوامـل  ) تولـد کـودك     (بعد از تولد نوزاد، میزان سازگاري والدین به خصوص مادر در مقابله با شـرایط جدیـد   

شرایط جدید شامل تغییر سبک زندگی،کمبود خـواب و ایجـاد تغییـرات در روابـط زناشـویی      . مهم محسوب می شود
در اثـر دارد زیـرا تغییراتـی در روابـط زن و     تولد کودك جدید تا حدي در میزان سازگاري خانوادگی و شغلی مـا .است

اما نمی توان نقش میزان سازگاري و زناشویی قبل از تولـد کـودك را نیـز    . شوهر و وضعیت شغلی مادر ایجاد می کند
ت و    . نادیده گرفت زوج هایی که بیشتر در مسئولیت هاي یکدیگر مشارکت می کنند بعد از تولد کـودك نیـز از فعالیـ
همچنین سطح باالي رضایت خانوادگی با میزان گرمـی، صـمیمیت و حساسـیت مـادر     . تري برخوردارندسازگاري باال

زنانی که اعتماد . از سوي دیگر عوامل شخصیتی بر میزان سازگاري والدین موثر هستند. نسبت به کودك مرتبط است
یین تري اسـت ، و از نیازهـاي خـود    به نفس باالتري دارند و خود میان بینی آنها در جهت گیري هایشان در سطح پا

از فرزندان خود بهتر مراقبت می کننـد  ,فاصله گرفته و جهت یابی رفتاري آنان بیشتر به سمت نیاز هاي دیگران است
عـالوه بـر تـاثیر سـازگاري خـانوادگی،      ) 1384خانجـانی ،  (و نسبت به آنها از حساسیت مادري بـاالتري برخوردارنـد   
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تولد کودك جدید در خانواده همـواره مـادر شـاغل را در دوراهـی تصـمیم      . مورد توجه استسازگاري شغلی مادر نیز 
بـر اسـاس یافتـه هـا، اشـتغال مـادر       . مادر درباره رها کردن یا تداوم کار دچار تعارض مـی شـود  . گیري قرار می دهد

  .چنانچه با تنیدگی هاي دیگر همراه شود بر امنیت دلبستگی کودك نیز تاثیر می گذارد 
کودك دلبستۀ ایمن زمانی که همراه مادرش باشد، فعاالنه اتاق نتایج پژوهش بر اساس یافته هاي فوق باید گفت 

این کودك شاید با جدایی آشفته شـود، امـا   . شود زیرا مادر به عنوان پایگاهی امن در نظر گرفته می. کند را کاوش می
کنـد، و زمـانی    رود و مجاورت با او را جستجو می ه استقبالش میزمانی که مادر برمی گردد با او برخورد خوبی دارد، ب
همچنین نوع دلبستگی مضطرب که در پژوهش فوق رابطـه  . کند که مادر حضور دارد با غریبه به طور مثبت رفتار می

کـودك مقـاوم   . شـود  این نوع دلبستگی به واکنش هاي دمدمی کودك به مادر مشـخص مـی  مثبت با وسواس داشت، 
که این بیانگر این . در حالی که مادرش حضور دارد بعید است که جرأت بازي کردن داشته باشد. مضطرب است کامالً

بـا ایـن حـال زمـانی کـه مـادر او را تـرك        . شود است که مادر به عنوان یک پایگاه امن براي اکتشاف به کار برده نمی
. دهـد  اضطراب جدایی شدیدتري از خود نشان مـی اغلب نسبت به کودکان دلبستۀ ایمن .شود کند خیلی آشفته می می

رسـد کـه    او شاید براي نزدیک مادر تالش کند اما به نظر می: این کودك دوسوگرا است. سپس وقتی مادر برمی گردد
شاید مخالفت کند اگر مادر سعی کند که با او تماس جسمی برقـرار کنـد و شـاید    . از او به دلیل رفتنش متنفر است 

کننـد حتـی زمـانی کـه مادرشـان       عمل مـی  1ها کامالً محتاطانه کودکان مقاوم همچنین با غریبه. د بزندحتی به او لگ
شوند اما فاقـد یـک احساسـی از اطمینـان      رسد که کودکان دوسوگرا به مادرانشان دلبسته می به نظر می. حضور دارد

د که آیا او هرگـز برخواهـد گشـت بیشـتر     کند این کودك شاید در شگفت باش زمانی که مادر اتاق را ترك می. هستند
شـود نـوع دیگـري از     پژوهش هاي اخیر روي کودکان در معرض خطر باال، از قبیل کودکانی که با آنها بـدرفتاري مـی  

در حـالی کـه   .  شـود  گفتـه مـی   2بـی هـدف    -اند که به آن سبک بی سـازمان   سبک دلبستگی ناایمن را کشف کرده
سازمان یافته و قابل پیش بینی هستند درك رفتار کودك بی سازمان سخت اسـت و   الگوهاي دیگر دلبستگی به نظر

  .دهد به ویژه در بافت والدینی کردن که خود غیرقابل پیش بینی هست رخ می
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و  تیـ رشـد معنو  نیرابطه بـ  ی، بررس)1393(محمد  افرا،-يافرا، فاطمه؛ خراز يزارع، محمد؛ خراز رمسعود؛یم ،یفاطم
 یواحـد پزشـک   یدانشـگاه آزاد اسـالم   یرشـته پزشـک   هاي-نترنیا نزا در بی-استرس طیمقابله با شرا یچگونگ

 49ـ53، ص1، شماره24دوره  ،یدانشگاه آزاد اسالم یتهران،مجله علوم پزشک

و اعتمـاد   يهـوش معىـو   نیرابطـه بـ   ی، بررسـ )1393(افـرا،   يو محمد خـراز  انیملکه؛ سارا افشار, یفراهان يمشهد
مهـر   شگرانیتهران، موسسه هما ،يو علوم رفتار یروان شناس یالملل نیکنفرانس ب نیاول ان،یدانشجو یاجتماع

 دانشگاه تهران يشهایاشراق، مرکز هما

 هیـ نظر دگاهیـ از د تیـ ابعـاد هو  یبررس ،)1393(رادور،  یلیافرا و فرحناز اسمع يمحمد خراز د؛یسع, ینیالذاکر یحیمل
مهـر   شـگران یتهـران، موسسـه هما   ،يو علـوم رفتـار   یروان شناسـ  یالمللـ  نیکنفرانس ب نیاول ت،یشخص يها

 دانشگاه تهران يشهایاشراق، مرکز هما

 ينـدار ید نیرابـط بـ   یبررسـ  ،)1393( ،یسیرادور و مطهره او یلیافرا؛ فرحناز اسمع يمحمد خراز رمسعود؛یم, یفاطم
 نیتهـران، اولـ   قـات یتهـران و علـوم تحق   یواحد علوم پزشک یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو انیاضطراب در م

 يشـها یشـگران مهـر اشـراق، مرکـز هما    یتهران، موسسه هما ،يو علوم رفتار یروان شناس یالملل نیکنفرانس ب
 دانشگاه تهران

رشـد   نیرابطه ب یبررس ،)1393(افرا،  يخراز یرادور و مصطف یلیافرا؛ فرحناز اسمع يمحمد خراز رمسعود؛یم, یفاطم
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