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  دلبستگی، شیر مادر، تغذیه، سبک هاي ارتباطی، اعتماد :واژه هاي کلیدي  

                                                
 نویسنده مسئول:

 
  گروه روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

Email: yaghobi41@yahoo.com 

  چکیده 
:مقدمه     

 
 سـالم   فـردي بـین  رابطـه  داشتن براي. ارتباط اولیه کودك با مادر اساس نوع روابط فرد در بزرگسالی است

کودك در دوران شیرخوارگی تاکید زیادي دارنـد و نـشان   -پژوهشگران بر اهمیت رابطه مادر. است ضروري اعتماد عاملی
هـاي  کودك تاثیر می پذیرد و این رابطه بر سبک -ال از رابطه اولیه مادر    اند که سالمت یا بیماري روانی افراد بزرگس       داده  

 بـین  لذا پژوهش حاضر به دنبـال بررسـی رابطـه   . ارتباطی و اعتماد در روابط بین فردي در بزرگسالی تاثیر به سزایی دارد
هاي ارتباطی و با سبک   ) انیتدریجی یا ناگه  (و شیوه از شیر گرفتن کودك     ) با شیر مادر یا شیرخشک    (دلبستگی، نوع تغذیه  

.فردي در بزرگسالی استاعتماد بین 
 هـاي  هـاي سـبک  سال پرسش نامه  26 تا 16 بین) زن 85 مرد و  95(نفر 180 در پژوهش حاضر     :ها مواد و روش         

گـرفتن  شیر  به نوع تغذیه و روش از مربوط  فردي را تکمیل کردند و اطالعاتارتباطی و اعتماد بیندلبستگی، سبک هاي
. کنندگان دریافت شد ها در یک مصاحبه شفاهی از مادران شرکت آن

فـردي  ارتباطی و اعتماد بـین   با سبک هاي تغذیه و روش از شیر گرفتن ارتباط معناداري  نوع:ي پژوهشیافته ها      
هاي سبک  بین) P>0.05.(وجود داردفردي رابطه معناداري  گر و اعتماد بین مبارزه ارتباطی با سبک جنسیت  بین.ندارد

 رابطـه  فـردي  و اعتماد بین  هاي دلبستگیسبک نیامد اما بین دست به معناداري رابطه ارتباطی هايو سبک  دلبستگی
  )P=0.001.(وجود داشت معناداري

:نتیجه گیري بحث و        
 

. عنـاداري دارد نوع دلبستگی با سبک هاي ارتباطی و اعتماد بین فردي در بزرگسالی رابطه م           
 فـردي   گیري روابط بینتواند گام مهمی در شکلباره نحوه پاسخگویی به نیازهاي کودکشان می   لذا آموزش به مادران در    

   سالم و بهنجار در بزرگسالی باشد
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  مقدمه 
وجود روابط سالم بین فردي یکی از نشانه هاي سـالمت            

هاي دیگر منبـع     صمیمی با انسان   روابط گرم و  . روانی است 
باعث ایجاد امنیت،   فردي  میان   پیوند. آسایش است  اعتماد و 
  .شود احترام در افراد میو آرامش 

ارتباط میان فردي یک تعامـل گزینـشی، سـاخت دار و                 
منحصر به فرد و رو به پیشرفت است کـه سـازنده شـناخت              
طرفین از یکدیگر و محصول ایـن شـناخت بـوده و موجـب          

بـراي داشـتن   . )1(،شـود  میها   مشترك بین آن خلق معانی 
 و  ،)2(،رابطه بین فردي سالم اعتماد عـاملی ضـروري اسـت          

اي بدون وجود اعتمـاد نـاممکن        شکل گیري هرگونه رابطه   
بی تردید رشد بشریت و اکثر دستاوردهایی که داشـته         . است

وجود اعتمـاد در دوسـتی،     . در سایه اعتماد تحقق یافته است     
هــا، و جامعــه ضــروري اســت و  اده، ســازمانعــشق، خــانو

 زمینـه  اعتمـاد . )3(،دارد ي و اقتصاد  اجتماعی مهم   پیامدهاي
 رابطـه  نـوع  ترین نزدیک از که هاستانسان میان پیوند ساز

و پـس از آن    ،شـود   مـی  آغـاز  مادر و نوزاد میان رابطه یعنی
ـ  به و ردـگی می کلـش وادهـدر خان  است که   تـسري  عهـجام

  .یابد می
گیرد که ما بر اساس تعامل بـا         اعتماد هنگامی شکل می       

 دیگران قادر به پیش بینی اعمال آنان باشیم و پس از شکل           
  )4(.گذارد گیري بر چگونگی رفتار ما با دیگران تاثیر می

اعتماد عبارت است از انتظـاري مثبـت نـسبت بـه رفتـار            
 اولـین شـرط ضـروري     . دیگري در شرایطی رضایت بخـش     

برقراري اعتماد بین فردي وابستگی متقابل بین فردي است         
اعتماد به دیگري همیـشه     . و دومین شرط خطرپذیري است    

نتیجـه مـالزم بـا     متضمن آسیب پذیري در برابر اوست و در 
بـسیاري از روابـط    در. ریسک و خطـر پـذیري خواهـد بـود         

دهـیم زیـرا   شخصی و کاري ما به این ریـسک تـن در مـی            
  .آن امکان پذیر نیستزندگی بدون 

 اساس تجـارب کـودکی آن      توصیف ویژگی هاي افرد بر        
ها یکی از اصول اساسی و یکی از رویکردهـاي ژنتیکـی در            

 در این رویکردهـا اعتقـاد بـر         ،)5(،پویشی است  مکاتب روان 
این است که روابط اولیه کودك با مراقب خود، نوع و کیفیت     

بـراي مثـال   . زند گران رقم میرابطه او را در بزرگسالی با دی   
اگر نوباوگان تشخیص دهند که مادرشان به طور منظم غـذا          

اگـر  . کنند کند، آموختن اعتماد بنیادي را آغاز می       تأمین می 
ها صداي خوشایند و منظم مادرشان را بـشنوند، اعتمـاد            آن

بخشند؛ و اگر بفهمنـد بـین نیازهـاي     بیشتري را تحکیم می   
اعتمادي  شان مطابقت وجود ندارد بی    طدهانی و محی  -حسی

  )6(.گیرند بنیادي را یاد می

-یکی از عواملی که در ادبیات پژوهشی ارتبـاط کـودك              
. خـورد، مفهـوم دلبـستگی اسـت     والد زیـاد بـه چـشم مـی        

دلبستگی نوعی ارتباط و پیوستگی عاطفی است که فرد بـه           
شخص خاصی که در زمان هاي پریشانی در دسترس است           

قرار می کند و تمایل پایدار و عاطفی در فرد، بـراي بـودن    بر
  )7(.کند در جوار شخص مورد دلبستگی ایجاد می

هاي تنظیم عواطف و برقراري ارتباط بـا دیگـران        شیوه     
هاي فـردي را در   نظریه دلبستگی این تفاوت   .متفاوت است 

بالبی مـدعی شـد کـه    . کند کودکان و بزرگساالن تبیین می 
 هاي رفتار دلبـستگی کـودك و     خگویی والدین به نشانه   پاس

ــودن آن ــترس  در دســترس ب ــت هــاي اس ــا در موقعی  زا ه
اسـاس آن   پایگاهی امن براي کودك فراهم می کند که بـر  
اینـسورث،   .انتظارات وي از محـیط سـازماندهی مـی شـود          

هـاي دلبـستگی    واترز و وال با این فرض کـه سـبک    بلهار،
بـه   کـودك هـستند،   - از روابط مادر   محصول تجارب کودك  

آشـنا   هـاي نـا    مشاهده رفتار کودکان در آزمایش موقعیـت      
 اجتنـابی و دوسـوگرا را    ایمنسه سبک دلبستگی     پرداخت و 

اینسورث و همکاران معتقدنـد کـه دلبـستگی      .متمایز کردند 
در مورد این که آیا مادر از لحاظ عـاطفی   انتطارات کودك را  

دهنـد و    اهد بود یا خیر شکل می     دسترس و پاسخگو خو    در
. کند آیا خود ارزش عشق و محبـت دارد یـا خیـر      تعیین می 

کودکان ایمن به دسترس پذیري مادر بیشتر اعتماد دارنـد و        
از وي به عنوان     )اجتنابی و دوسوگرا  (بیش از کودکان ناایمن   
هنگام بازگـشت مـادر پـس از      .کنند پایگاه امن استفاده می   

 کودکان ایمن با سهولت تماس و تعامـل  ،تجدایی کوتاه مد 
گـر بـا گسـستن و اجتنـاب          کنند،کودکان اجتناب برقرار می 

دهنـد و کودکـان دوسـوگرا بـا       ورزیدن واکنش نـشان مـی     
 واکنش نـشان مـی      افزایش تردید بین بازگشت و عصبانیت     

  )8(.دهند
 اسـت  موضوعی روابط مبحث دلبستگی، نظریه زیربناي     
 کـه  حـالی  در. اسـت  شـده  مطرح گري یلتحل روان در که

 از اینـــزورث و بـــالبی ماننــد  جدیـــدتر پـــردازان نظریــه 
-می استفاده خود نظري هاي بحث در »دلبستگی«اصطالح

 کودك، روابط نخستین معتقدند گران تحلیل روان. )9(،کنند
 فرویـد  نظر از .دهد می تشکیل را او شخصیت اساس و پایه
 خردســال کودکـان  و اسـت  انـی رو نیـاز  پایـه  زیـستی  نیـاز 

 اشـیاء  بردن یا مکیدن طریق از که هستند دهانی موجوداتی
- مـی  وابـسته  کسی به کودکان و شوند می ارضاء دهان به

 بـزرگ  که وقتی و سازد فراهم را آنان دهانی لذت که شوند
 بـین  فواصـل  افـزایش  شده، بندي زمان تغذیه شوند، می تر

 اضطراب دچار را کودك رفتن، گ شیر از انجام سر و ها وعده
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 موضـوع  بـه  نـسبت  تردیـد  بـا  عموماً که کند می ناکامی و
 علیـه  خـود  از دفـاع  در ایگو توانایی افزایش و) مادر(مهرورز
  )6(.است همراه محیط
 دادن غـذا  طریـق  از را کودك دهانی لذت مادران که زمانی
 ،نرمـی  و شـوند  می وابسته آنان به کودکان کنند، می ارضاء
 امنیـت  احـساس  کـودك  در(مـادر  مهربـانی  و شـوق  و شور

ـ  وي در سـالم  تگیـوابـس  و کرده جادـای تريـشـبی  وسعهـت
  )10(.یابد می
 مادر پستان را کودك موضوعی رابطه اولین ،)11(،کالین    
 و بـود  خواهد کودك براي بیرون جهان بازنمایی که داند می

 را آن سـپس  و کرده درونی را خوب پستان به عالقه کودك
 پایـه  و شـده  وارد ایگو در ها فکنی درون. کند می فرافکنی

  .دهند می تشکیل را موضوعی روابط
 فروید جنسی-روانی نظریه توصیف و تغییر به اریکسون     

 بیـان  اجتمـاعی،  و محیطی عوامل کردن دخیل با و پرداخته
 را خـود  دیـد  بیرونـی،  وضـعیت  با تعامل در کودك کند؛ می

 تـصویر  از نتیجـه  در و بخـشد  مـی  توسـعه  جهان به نسبت
  )12(.یابد می ارتقاء انسانیت تصویر به مادري

 مـادر،  متقابل پیوند و وابستگی اهمیت بر ،)13(،وینیکات     
 در آن تـأثیر  و مادرانـه  هاي مراقبت و کند می تأکید کودك

 کـه  اسـت  معتقد وي. دهد می نشان را کودك یافتگی رشد
 کـودك  بـه  را تصویر که است اي آیینه منزله به مادر رهچه
 از و اسـت  زودرس بـسیار  مادرانـه  نگاه کنش. گرداند می باز

 دلبـستگی ایمـن یـک سـبک         .شود می آغاز شیردهی زمان
سـازد در زمـان    سالم دلبستگی است که افـراد را قـادر مـی        

مناسب با دیگران به طور خودگردان و مناسب تعامل داشـته         
کار نظارتی درونـی مـشخص       و دلبستگی ایمن با ساز   . دباش
دهد افـراد بـه طـور انعطـاف پـذیر و           شود که اجازه می    می

  پژوهش).14(،فردي خود را بهبود ببخشند سازنده روابط بین 
هاي متفـاوت دلبـستگی، بـا انـواع          دهد سبک  ها نشان می  

 ارتبـاط  تـر   و عزت نفس پایین    ،)7،15(،فردي مشکالت بین 
هاي اولیه زندگی، کـارکرد   فردي در سال دارد و تجارب بین  

هاي تعـدیل پریـشانی را     فردي در زندگی آینده و شیوه      بین
 یکـی از نتـایج اولیـه نظـام          .)16(،دهـد   قرار می   تاثیر تحت

-رفتاري دلبستگی، تنظیم تجربه هیجانی در شـرایط تهدیـد   
بینـی   ش پـی  ،هاي دلبستگی ناایمن   سبک. )17(،کننده است 

- کننده قوي براي رفتارهاي خصومت آمیـز در روابـط بـین     
در حالی که سبک دلبستگی ایمن رابطه       . )18(،هستندفردي  

مثبت و معناداري با کیفیت دوسـتی و رابطـه بـا همـساالن              
  )19،20.(دارد

شـناختی مثبـت     دلبستگی ایمن یـک نیرومنـدي روان            
اي مثبت    رابطه است که پیامدهاي مهمی براي بزرگسالی و      

هاي   به طوري که حتی در محیط  ،)14(،با امید و اعتماد دارد    
هـاي اجتمـاعی هـم روابـط را          ارتباطی مجازي مانند شبکه   

 و با وجـود ایـن کـه اسـتفاده     ،)21(،دهد تحت تاثیر قرار می  
کند امـا بـا    بینی نمی ها را پیش بیشتر یا کمتر از این شبکه   

  )22(.رتباط داردکیفیت و نوع تعامالت ا
 هـاي  ویژگـی  بـر  تاثیرگـذار  مفهـومی  عنـوان  بـه  دلبستگی
 اسـت  گرفتـه  قرار شناسان روان خاص توجهمورد   بزرگسالی

 و کودکـان  تغذیه شیوه و نوع والدین هاي نگرانی از یکی اما
 بر است ممکن که است تاثیري و ها آن شیرگرفتن از روش

 همـین  بـه . باشـد  هداشت کودکان شناختی روان هاي ویژگی
 تغذیـه  نـوع  رابطه دلبستگی، بر عالوه پژوهش این در دلیل

 شــیرگرفتن از نحــوه و) شیرخــشک یــا مــادر شــیر(کــودك
 اعتمـاد  و ارتباطی هاي سبک با) تدریجی یا ناگهانی(کودك

  . شود می بررسی بزرگسالی در
ها نشان داده انـد کودکـانی کـه از شـیر مـادر               پژوهش     

، خوانـدن و    ءاند نمرات بهتري در ریاضـی، امـال        تغذیه شده 
 و افزایش طول مدت شیردهی      ،)23(،کنند نوشتن کسب می  

 اما اغلـب  ،)24(،با افزایش رشد شناختی کودکان همراه است  
هایی که تاثیر شیر مادر را بررسی کرده اند، به تاثیر         پژوهش

انـد و   آن بر رشد و سالمت جسمی و رشد شناختی پرداختـه      
هاي روان شناختی به ویژه روابط بین فردي و اعتماد     گیویژ

در تـاثیر   . بین فردي کمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت            
شیردهی بر رشد شناختی هم  بیشتر به اثرات ناشی از مـواد            

 از طرفـی    .)25(،شده اسـت  مغذي موجود در شیر مادر اشاره       
هاي مربوط به تاثیر تغذیه بـا شـیر مـادر بـر رشـد                پژوهش

 بـراي  ،)26(،شناختی کودکان نتایج قطعی در بر نداشته است 
هـا رابطـه شـیردهی بـا      مثال اگر چـه تعـدادي از پـژوهش      

 افزایش هوش را نشان می دهند اما شواهد ناشی از پژوهش         
  )27(. چندان در دسترس نیست،هاي کنترل شده دقیق

همـامی و   . عامل بعدي روش از شیرگرفتن کودك است           
ــا  ،)28،29(،همکــاران ــرفتن ب ــه از شــیر گ ــد ک ــشان دادن  ن

مشکالت جسمی ماننـد اسـهال ارتبـاط دارد کـه بـه دلیـل            
میانگین تعداد دفعات تغذیه شبانه با شیر مادر و از شیرگرفتن 

از مـوارد   درصـد    34چنین   هم. ناگهانی و بدون مقدمه است    
در ماه اول پـس از خـتم شـیردهی پیامـدهاي نـامطلوبی را          

 ها شامل اضطراب، بـی  ترین آن دند که شایعتجربه کرده بو  
قراري و کاهش وزن بود و ارتباط میان کاربرد مواد موضـعی   

  روي پستان با پیامدهاي نامطلوب ختم شیردهی معنادار 
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 رابطـه  به  بررسـی  ست تا اآن پژوهش حاضر بر . ارزیابی شد 
 شـیوه  و )شیرخشک یا مادر شیر با(تغذیه نوع دلبستگی، بین

 هـاي  سـبک  بـا ) ناگهـانی  یـا  تدریجی(کودك رگرفتنشی از
  .بزرگسالی بپردازد در فردي بین اعتماد و ارتباطی

  هامواد و روش 
)  زن 85  و  مـرد  95(  نفـر  180جامعه آماري پژوهش را           
- تشکیل مـی  سال  21  سال با میانگین سنی    26 تا   16بین  
پس از تشریح   .  بود »در دسترس «گیري به روش     نمونه. داد

اهداف پژوهش و جلب همکاري شرکت کننـدگان مقیـاس          
- هاي ارتباطی و اعتمـاد بـین    هاي دلبستگی، سبک   سبک

تکمیل شد و اطالعات مربوط     کنندگان  شرکتفردي توسط   
ها به طور شفاهی از    به نوع تغذیه و روش از شیر گرفتن آن        

پژوهش حاضـر پژوهـشی توصـیفی        .مادرانشان پرسیده شد  
هــاي  هــا از شــاخص راي تحلیــل دادهتحلیلــی اســت و بــ

هـاي   شـاخص  میانگین، انحراف معیـار و     توصیفی فراوانی، 
  .استنباطی مانوا و بررسی تاثیرات تعاملی استفاده شد

  ابزارهاي سنجش 
  مقیاس سبک هاي دلبستگی کولینز و رید)الف
 ایجـاد  هـاي  مهـارت  از ارزیابی خود شامل مقیاس این     

 هـاي  دلبـستگی  دهـی  شـکل  شیوه فیتوصی خود و ارتباط
 گـذاري  عالمـت  با .است ماده 18 بر مشتمل وبوده   نزدیک

 کــه(مــاده هــر در لیکــرت اي درجــه 5 مقیــاس یـک  روي
 )اسـت  مـن  ویژگی کامالً=4 تا نیست من ویژگی اصالً=0از

 مـشخص  را مقیـاس  زیر 3 ،عوامل تحلیل شود می سنجیده
 ها مقیاس زیر این .تاس ماده 6 شامل کدامهر که سازد می

 دیگـران  بـه  ها آزمودنی که میزانی :وابستگی )1: از عبارتند
 می گیري اندازه شوند می متکی ها آن به و کنندمی اعتماد
ــک )2 .کنــد ــودن نزدی ــزان :ب ــرد آســایش می  ،رابطــه در ف

 )3 .کنـد  مـی  گیـري  انـدازه  را هیجانی نزدیکی و صمیمیت
  .سنجد میرا  ها ارتباط در هرابط داشتن از ترس :اضطراب

 نامـه  پرسـش  در که هایی توصیف پایه بر رید و کولینز     
 اصـلی  سبک سه مورد در شیور و هازان بزرگسال دلبستگی
 دیده تدارك را خود نامه پرسش مواد داشت، وجود دلبستگی

-اضـطرابی  ایمننا دلبستگی با )a(اضطراب مقیاس زیر. اند
 یـک  )c(بـودن  نزدیک مقیاس زیر و دارد مطابقت دوسوگرا

 را اجتنابی و ایمن هاي توصیف اساساً که است دوقطبی بعد
 در) c(بـودن  نزدیـک  ایـن  بر بنا .دهد می قرار هم مقابل در

) d(مقیـاس  زیر و باشد می بخش ایمنی ،دلبستگی با تطابق
- نمـره  براي .داد قرار اجتنابی دلبستگی عکس توان می را

   به مربوط ماده 6 نامه پرسش العملدستور اساس بر گذاري

 کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  .است شده مشخص مقیاس زیر هر
 نمـره  باشـد  زده قـسمت  کدام روي را خود عالمت آزمودنی

 1 هاي مربع براي که صورت این به .شود می مشخص وي
  )30(.است شده رفته گنظر در 4 تا 0 نمره ترتیب به 5 تا

 در آزمـون  این نشان داد     خود پژوهشدر   ،)30(،پاکدامن     
 در چنـین  هـم  .است اعتماد قابل P=0.05ي  معنادار سطح

 مقیـاس  زیـر  که گردید محاسبه کرونباخ آلفاي پژوهش این
 و )70/0(هداشــت را اعتمــاد قابلیــت بیــشترین )A(اضــطراب
اعتمـاد   و قابلیـت  ) 335/0(اعتمـاد  قابلیت کمترین وابستگی

 سـازه  روایی  .است 50/0رابر  ب) C(بودن نزدیک مقیاس زیر
 نـشان  نتـایج  .شـد  سنجیده واگرا روایی از استفاده بامقیاس  

و   C،A و A هـاي  مقیـاس  زیر بین همبستگی ضریب داد
D   336/0 و   -313/0 ترتیب به 001/0 معناداري سطحدر- 
 در D و C هـاس  مقیاس بین همبستگی ضریب و باشد می

  .آمد دست به 246/0 مقدار 14/0 معناداري سطح
  اعتماد بین فرديمقیاس  )ب

 ،اعتماد کلـی  اسیرمقی ز3  سوال و  21ي دارا اسی مق نیا     
 بـه عنـوان   اعتماد کلی.  است اعتماد عاطفی  اعتماد و  تیقابل
اعـم  ( خود کی خاص شر  يها رفتار ییشگوی در پ  فرد ییتوانا

ـ   .  شده است  فیتعر) از مطلوب و نامطلوب    ـ یب شیفـرد پ  ین
  ثبات رفتار،نیکند و ا  ی رفتار م  ی و ثابت  انکسی به طور    ریپذ
ـ  بـد رفتـار او ن  يها  شامل جنبه یتح ـ قابل. شـود  ی مـ زی  تی

 هنگـام مواجهـه     دیگران اعتماد به    ییاعتماد به صورت توانا   
ـ  ن اعتماد عاطفی  شده و    فی بالقوه تعر  بیبا خطر و آس     بـه   زی

سازد احـساس   یکه فرد را قادر را م     است   يا یژگی و يمعنا
  پـژوهش  .دهد ی و توجه او ادامه م     تی به حما  کشی شر کند

 روایی و اعتبار ایـن مقیـاس را   ،)31(،جرج و سواپ  -جانسون
دو شکل جداگانـه بـراي زنـان و          سواالت در . کند تایید می 

  .اند مردان طراحی شده
ی  سـوال  30 اينامـه  پرسش :مقیاس روابط بین فردي    :ج    
-کننـده و فکـر   گر، کمک  مبارزهارتباطی   سه سبک    که بود

هـا را   سـبک  هرکـدام از . کنـد  کننده را از هم متمـایز مـی    
  :دهند سواالتی به شرح زیر تشکیل می

-19-16-13-10-7-4-1 هـاي  امل آیـتم  ش) B(گرمبارزه
-8-5-2هـاي     شـامل آیـتم    )H(کنندهکمک ،22-25-28
 شـامل آیـتم  ) T(فکرکننده و  11-14-17-20-23-26-29

  .30-27-24-21-18-15-12-9-6-3 هاي
هـاي    ویژگـی  ارتنـد از  ب ع گر هاي سبک مبارزه   ویژگی     

 پرواز، سـازمان    کارآفرین، بلند  مثبت شامل؛ اعتماد به نفس،    
   ، کننده افتخار، داراي قدرت تجسم، رقابتی،، قويندهده
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طلب،  تکبر، فرصت: هاي منفی شامل  و ویژگی  پذیر ریسک
 و مجادلـه  خیال پرداز، اهـل    اتور،دیکت گر، کنترل رحم،   بی

  .بازقمار و دعوا، عجول
هـاي   ویژگی عبارتند ازکننده  هاي سبک کمک  ویژگی     

گـرا، انفـاق،     ؛ اعتماد، خوشبین، وفـادار، آرمـان      مثبت شامل 
: هاي منفـی شـامل     ویژگی و   کننده، مودب، سازگار   حمایت

مطیـع،  پـوچ، فـداکردن خـود،        و وار، واهـی   لوح، بنده  ساده
  .اصول نظم و بدون منفعل، بی پذیرش
هاي مثبـت    ویژگی  عبارتند از  هاي سبک فکرکننده   ویژگی
گرا، اقتصادي، تودار، روشمند، تحلیلی،      ؛ محتاط، عمل  شامل
؛ مـشکوك، غیـر خـالق،     هاي منفی شـامل    ویژگی و   منظم

  )32(.تکانشی، وسواسی محکم، و ، سرد، سفتیسخس
  ي پژوهشها یافته

   فراوانی،(هاي آماري  شاخص2 و 1جدول شماره      

  هاي   را در سبککنندگان شرکت) میانگین و انحراف معیار
- هاي ارتباطی و نمره اعتمـاد نـشان مـی          دلبستگی، سبک 

  .دهند
مـانوا و  روش ها و آزمودن فرضـیه از      براي تحلیل داده        

 هان دادنـش  4 و 3 جدول شماره  .تاثیرات تعاملی استفاده شد   
و روش از شـیر  ) خـشک با شیر مـادر یـا شـیر    (که نوع تغذیه  

هـاي   ارتباط معناداري با سـبک    ) تدریجی یا ناگهانی  (گرفتن
بــین ) P>0.001.(فــردي نداشــت  اعتمــاد بــین وارتبـاطی 

بــین و  )P=0.00(گــربارزهـمــجنــسیت و ســبک ارتبــاطی 
رابطـه معنـاداري    ) P>0.00(فـردي  اعتماد بـین   جنسیت و 

هـاي ارتبـاطی    بین سبک دلبـستگی و سـبک   . داشتوجود  
امـا بـین سـبک     ) P<0.05(رابطه معناداري به دست نیامـد     

ــین ــاداري وجــود  دلبــستگی و اعتمــاد ب ــردي رابطــه معن ف
  )P=0.00.(داشت

  
  فراوانی نوع تغذیه به تفکیک جنسیت .1 جدول شماره

  جمع نوع تغذیه
  شیر مادر شیر خشک

 
  دلبستگی 

 زن 27 39 66

     مرد  3  2  5

  جمع  30  41  71

 ایمن

 زن  19  10  29

     مرد  39  41  80

  جمع  58  51  109

  ناایمن

  
 

 میانگین و انحراف معیار سبک هاي دلبستگی و اعتماد به تفکیک جنسیت .2 جدول شماره

  اعتماد  فکر کننده  کمک کننده  مبارزه گر  جنسیت

  998/1  انحراف معیار
  

178/2  
  

142/3  
  

229/15  
  

  
  مرد
  
  میانگین  

  
1684/8  
  

4468/10  
  

0745/11  
  

0105/67  
  

  275/2  انحراف معیار
  

273/2  
  

219/2  
  

717/9  
  

  
  
  زن
  
  میانگین   

  
1176/10  6941/10  1647/10  8586/65  
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  )اثرات اصلی (ANOVAنتایج  . 3جدول شماره 

 سطح معناداري F  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر وابسته  منبع تغییر

  گر مبارزه  جنسیت
  کننده کمک

  اعتماد

36/48  
35/0  
64/0  

91/1192  

1  
1  
1  
1  

20/10  
06/0  
08/0  
56/10  

000  
79/0  
75/0  
001/0  

  گر مبارزه  نوع تغذیه
  کننده کمک

  فکرکننده اعتماد

43/0  
75/4  
62/11  
51/24  

1  
1  
1  
1  

09/0  
91/0  
59/1  
22/0  

76/0  
34/0  
20/0  
63/0  

  گر مبارزه  روش از شیر گرفتن
  کننده فکرکنندهکمک

  اعتماد

18/0  
003/0  
19/1  
74/8  

1  
1  
1  
1  

03/0  
001/0  
16/0  
07/0  

039/0  
98/0  
68/0  
77/0  

  گر مبارزه  دلبستگی
  کننده فکرکنندهکمک

  اعتماد

85/2  
95/0  
24/13  
95/3982  

1  
1  
1  
1  

60/0  
18/0  
81/1  
17/36  

43/0  
66/0  
18/0  

000  
 
  اثرات تعاملی . 4جدول شماره 

 سطح معناداري F  درجه آزادي  مجموع مجذورات  ر وابستهمتغی  منبع تغییر

  گر مبارزه  نوع تغذیه* جنسیت
  کننده فکرکنندهکمک

  اعتماد

178/0  
68/1  
73/0  
45/32  

1  
1  
1  
1  

 03/0  
32/0  
10/0  
29/0  

84/0  
57/0  
75/0  
58/0  

روش از * جنسیت
  شیر گرفتن

  گر مبارزه
  کننده کمک

  فکرکننده
  اعتماد

111/0  
83/1  
15/1  
03/41  

1  
1  
1  
1  

02/0  
35/0  
15/0  
37/0  

87/0  
55/0  
69/0  
54/0  

  گر مبارزه  دلبستگی* جنسیت
  کننده فکرکنندهکمک

  اعتماد

42/0  
15/8  
33/8  
29/88  

1  
1  
1  
1  

08/0  
57/1  
14/1  
80/0  

76/0  
21/0  
28/0  
37/0  

روش از * نوع تغذیه 
  شیر گرفتن

  گر مبارزه
فکرکننده کننده کمک

  اعتماد

31/0  
56/3  
44/6  
69/79  

1  
1  
1  
1  

06/0  
68/0  
88/0  
72/0  

79/0  
40/0  
34/0  
39/0  

  گر مبارزه  دلبستگی* نوع تغذیه 
  کننده فکرکنندهکمک

  اعتماد

002/0  
13/1  
83/16  
54/18  

1  
1  
1  
1  

001/0  
21/0  
30/2  
16/0  

98/0  
64/0  
13/0  
68/0  

* روش از شیر گرفتن
  دلبستگی

  گر مبارزه
  کننده فکرکنندهکمک

  اعتماد

40/3  
04/0  
64/0  
55/110  

1  
1  
1  
1  

71/0  
008/0  
06/0  
1  

39/0  
92/0  
80/0  
31/0  

  
  بحث و نتیجه گیري

نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه با شـیر مـادر یـا                   
شیرخشک و روش از شیر گرفتن کودك تاثیري بـر روابـط            
بین فردي و اعتماد بین فردي در دوره بزرگسالی ندارد، امـا            

فـردي رابطـه معنـاداري       تماد بین بین سبک دلبستگی و اع    
  معتقد است که در ادبیات روان      ،)13(،کات وینی.  وجود دارد 

شناسی واژه تغذیه با شیر مادر با نوعی مراقبت توام با توجه             
 شود و براي رسیدن به روابـط بـین   شخصی مادر تداعی می   
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شناختی شیر مادر ضـروري نیـست و       فردي و سالمت روان   
 هم به خوبی بـزرگ      ، کودك خود را بدون آن     تواند مادر می 

گیـري   کار که شیوه به   کند و همه چیز به این بستگی دارد       
هـاي قبلـی دربـاره     مادر به چه صورت است و این با یافتـه   

 بریتـون و   بـراي مثـال   . تغذیه با شیر مادر هماهنـگ اسـت       
 نـشان دادنـد کـه تغذیـه بـا شـیر مـادر بـا                 ،)33(،همکاران

کودك -ندارد و در عوض کیفیت تعامل مادردلبستگی رابطه  
البتـه  . کنـد  بینـی مـی    است که دلبـستگی ایمـن را پـیش        

حساسیت باالي مادران در قبال کودك رابطه مـستقیمی بـا      
دهـی و   اي بین شـیر    تواند واسطه  دهی دارد و می   طول شیر 

 و سبک ،)34(،کودك-تعامالت مراقب. ایجاد دلبستگی باشد 
ن است که سبک دلبـستگی و در نتیجـه          فرزند پروري والدی  
نفس و شایستگی اجتمـاعی      فردي، عزت  کیفیت روابط بین  
-  نه نوع تغذیه یا شیوه از شـیر        ،)35(،کند آنان را تعیین می   

 به همین دلیل است که کودکان داراي نقص        .ها گرفتن آن 
هاي بینایی یا شنوایی نسبت به کودکـان سـالم دلبـستگی            

 چرا که این نقایص باعـث کـاهش ارتبـاط         تري دارند ناایمن
 حتی تاثیر مثبت شـیر مـادر بـر     .)34(،شوند والد می -کودك

رشد شناختی کودك تنها زمانی است که تغذیه با شیر مـادر        
با سایر رفتارهاي مثبت والدینی مانند ارتباط بدنی و کالمـی     

 نظریه پردازان گشتالتی هم مفاهیم      .)25(،بیشتر همراه باشد  

- را تبیین و نزدیکی یا مجاورت  ی مانند تعلق داشتن   انگیزش
هاي رضایت بخشی براي رفتارهاي فـرد بـدون رجـوع بـه             

  )5(.دانند تجارب گذشته می
تبیین دیگري که براي ارتبـاط دلبـستگی بـا اعتمـاد و                  

توان بیان کـرد ایـن اسـت کـه افـراد           فردي می  روابط بین 
هـاي اجتمـاعی    که شـب دارنده ،داراي سبک دلبستگی ایمن   

تـر و در نتیجـه ارتبـاط         بخـش  تر و رضایت   حمایتی بزرگ 
هـاي حمـایتی باعـث       شبکه. تري هستند  اجتماعی مناسب 

 ،مندي و خودافـشاگري بیـشتر و در نتیجـه آن        ایجاد جرات 
  )36(.شوند تري می فردي مناسب ارتباط بین

هـاي   درك مثبت، تمایل بـه بخـشش و مهـار هیجـان          
 ،)37(،هاي افراد داراي دلبستگی ایمن است      فی از ویژگی  من

فردي هـستند   که همگی تسهیل کننده اعتماد و ارتباط بین   
امـا افـراد نـاایمن      . کنند  سالم را فراهم می    یو زمینه ارتباط  

کننـده   که تخریب،)38(،داراي افکار و عقاید پارانوئید هستند 
تـوان نتیجـه      در کـل مـی     .فردي است  اعتماد و روابط بین   

گرفت شور و شوق، مـسئولیت پـذیري، حـساسیت و رفتـار             
کننده سبک دلبـستگی ایمـن       مادرانه تعیین و  گرم، مهربان   

 و سبک دلبستگی ایمـن بـر اعتمـاد         ،)10(،ود  ش  کودك می 
هاي ارتباطی کـودك تاثیرگـذار خواهـد     بین فردي و سبک  

  .بود
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Relationship of Attachment, Breastfeeding and Weaning Styles with 
Communication Styles and Interpersonal Trust in Adulthood  
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(Resived:October 15, 2013      Accepted: January 5, 2014) 
 
Abstract 

Introduction: Child-mother primary relat-
ionnship is the basis of next relationship in 
adulthood. To have a healthy interpersonal 
relationship, trust is considered as an imp-
ortant factor. Researchers emphasize on the 
mother-child relationship in infancy and 
have shown that the mental illness or   he-
alth of individuals in adulthood is affected 
by the child-mother primary relationship 
and this, in turn, affects communication sty-
les and trust in interpersonal relationship 
during adulthood. Hence, this study aimed 
to investigate relationship of attachment, br-
eastfeeding and weaning styles with com-
munication styles and interpersonal trust in 
adulthood. 
 
Materials & Methods:

 
In the present study, 

180 persons (95 men and 90 women), aged 
16-26 years, filled attachment style, comm.-
unication style and interpersonal trust que-
stionnaires. Information about nutrition 
type and weaning style was gathered throu-
gh interview with their mothers. 

Findings: Nutrition type and weaning styles 
did not have any significant relation with 
communication styles and interpersonal tr-
ust. There was a significant relationship be-
tween gender, battler communication style 
and interpersonal trust (p<0.05). There was 
not significant relationships between attach-
ment and communication styles, but there 
was a significant relationship between 
attachment styles and interpersonal trust 
(p=0.001). 
 
Discussion & Conclusion: Attachment style 
has a significant relationship with commu-
nication style and interpersonal trust. He-
nce, mother’s education regarding response 
to their children needs can be an important 
step for the evolvement of a healthy inte-
rpersonal relationship in adulthood. 
 
Keywords: Breastfeeding, nutrition, comm.-
unication styles, trust. 
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