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Abstract: Social life is undoubtedly impossible
without a system of mutual message exchange
among people. Communication in any type, as a
set of media carrying messages, has an
important role in shaping human societies. With
advances of human societies, symbolic systems
of communication gradually have made
communities more complex and mutual
interpersonal interactions have a key role in this
process. Studies on psychosocial domains have
revealed that interpersonal interactions are
formed around core intrinsic interactions which
aims to keep people near each other and
referred to as Attachment. The current paper
tries to formulate social and interpersonal
relations from the viewpoint of attachment and
show the implications of this theoretical
framework in the future analyses of
psychosocial
studies
on
interpersonal
communications and interactions.
Keywords: Attachment, Social Relations,
Psychosocial Communications, Interpersonal
Relationships.
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 زندگی اجتماعی بدون شک بدون وجود نظامی از تبادل:چکیده
 بعنوان، ارتباطات از هر شکل. ناممکن است،متقابل پیامها بین افراد
 نقشی مهم در شکل گیری،مجموعهای از رسانههای حامل پیام
 نظامهای نمادین، با پیشرفت جوامع بشری.جوامع بشری دارند
،ارتباطی بتدریج منجر به پیچیدگی اجتماعات شده و در این میان
 با تمامی این.تعامالت متقابل بینفردی نقشی کلیدی دارند
- حسب بررسیهای صورت گرفته در حوزههای روانی،اوصاف
 تعامالت بینفردی بر پایه هستهای از تعامالت غریزی،اجتماعی
شکل میگیرند که هدف آن نگهداشت افراد در کنار همدیگر است
 در نوشتار.و در متون تخصصی از آن به دلبستگی تعبیر میشود
 تالش شده است مبانی ارتباطات بینفردی و اجتماعی از،حاضر
زاویه دید نظریه دلبستگی مورد بررسی واقع شده و اهمیت استفاده
از این چهارچوب نظری برای کاربرد در تحلیلهای آتی
اجتماعی در حوزه تعامالت و ارتباطات بین-پژوهشهای روانی
.فردی پررنگ شود
- ارتباطات روانی، روابط اجتماعی، دلبستگی:کلمات کلیدی
. ارتباطات بینفردی،اجتماعی
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ارتباط بین فردی رابطهای نیرومند ،عمیق و نزدیک بین دو یا چند نفر است که از منظر زمانی می تواند
دامنهای از گذرا تا مداوم را شامل شود .این ارتباط ممکن است بر اساس عشق ،همبستگی ،تعامالت منظم
تجاری و کاری ،منطق ،استدالل و یا هر تعهد اجتماعی دیگر باشد .روابط بین فردی در زمینه تاثیر
اجتماعی ،فرهنگی و امثالهم شکل می گیرند .این زمینه میتواند شامل مواردی چون خانواده ،روابط
فامیلی ،دوستی ،ازدواج ،ارتباط با همکاران ،کار ،انجمنها ،محله ،و حتی اماکن عبادی شود .ارتباطات
بین فردی توسط مواردی چون قانون ،عرف ،و توافق دوجانبه تنظیم شده و پایه گروه های اجتماعی و
جامعه به صورت یک کل اجتماعی هستند ( ;Garofalo, Velotti, Zavattini, & Kosson, 2017
 .)Simpson & Campbell, 2013در متون مرتبط با شخصیت نیز روابط بینفردی بعنوان کانالی
معرفی شدهاند که از آن طریق تفاوتهای فردی بر سالمت روانی افراد تاثیر میگذارند .علی الخصوص،
فرض شده است سطوح باالی برونگرایی (تمایل فرد به ارتباطات بین فردی زیاد) منجر به ارتباطات بهتر
و در نتیجه وضعیت بهتر سالمت روانی می شود .اهمیت روابط بینفردی امروزه در روانشناسی تا حدی
است که تقریباً بسیاری از اختالالت مهم روانشناختی در بستر تعامالت بینفردی تحلیل ،اصالح ،درمان
و ترمیم می شوند ( Cionea, Piercy, & Carpenter, 2017; Han et al., 2018; Maybery,
2004; Stoeber, Noland, Mawenu, Henderson, & Kent, 2017; Tucker et al.,
.)2018
ارتباطات بین فردی نظامهایی پویا هستند که بطور پیوسته در طول حیات خود تغییر می کنند .همچون
موجودات زنده ،ارتباطات یک آغاز ،یک چرخه زندگی و یک پایان دارند .ارتباطات بین فردی ،همگام با
شناخت افراد از همدیگر و نزدیکی هیجانی آنها به هم ،تمایل به رشد و بهبود تدریجی دارند و یا به تدریج
محکوم به زوالند ،هنگامی که افراد از هم دور شده ،حساب زندگی خود را از هم جدا نموه و روابط جدیدی
را با دیگران آغاز می نمایند .در ارتباطات ،بخش عمده ای از انتقال پیام از طریق کنشهای نمادین
غیرکالمی است که منجر به انتقال عواطف و هیجانات افراد به یکدیگر می شود؛ چنین انتقال هیجانیای
پایه و اساس مهمی در توانمندی نگهداشت یک پیوند ارتباطی بشمار می آید ( & Cheshin, Amit,
;van Kleef, 2018; Mainhard, Oudman, Hornstra, Bosker, & Goetz, 2018
.)Shenkman, Shrira, Ifrah, & Shmotkin, 2018
بخشی از روابط بینفردی در حوزه های محیطهای کاری و خارج را محیطهای صمیمی است که می
توان به عبارت سادهتر ،محل برقراری آنها را در گروههای ثانویه دانست .روابط شغلی به میزان زیاد تحت
تاثیر ارتباطات تنظیم شده بینفردی هستند و یکی از مهمترین دغدغههای بخشهای منابع انسانی در
هر سازمان اصالح روابط بینفردی در پرسنل برای افزایش بهرهوری سازمانی است ( Ho, Kong, Lee,

 .)Dubreuil, & Forest, 2018بخش دیگر روابط بین فردی در گروههای اولیه و محیطهای غیر
کاری رخ می دهد از آن بعنوان روابط غیررسمی نیز یاد می شود .یکی از مهمترین بخشهای ارتباطات
می دهد .روابط بین دو غیرهمجنس در جوامع به عنوان ازدواج معرفی شده که طبق تعریف شامل پیوند
جنسی دو فرد بزرگسال است که بصورت اجتماعی تایید شده و به رسمیت شناخته می شود .پیوند ازدواج
سرمنشاء ارتباطات بین فردی بسیار گسترده و توالی دهنده سلسله متوالی نسلهای جامعه با یکدیگر
است (.)Giddens, Duneier, Applebaum, & Carr, 2016
یکی از تاثیرگذارترین مدل های شکلگیری ارتباطات صمیمی بین فردی توسط جرج لوینگر پیشنهاد
شده است ( .)Levinger, 1980; Levinger & Rubin, 1994این مدل بدواً برای توصیف ارتباطات
بینفردی عاشقانه دو فرد بزرگسال غیرهمجنس بیان شده است ،اما می توان آن را برای انواع دیگر روابط
بین فردی نیز به کار برد ،چون تقریباً این مراحل در تمامی ارتباطات بینفردی قابل مشاهدهاند .بر اساس
این مدل ،تحول طبیعی یک رابطه بر اساس مراحل زیر است (:)Levinger, 1994, 1999
.1

نزدیکی  1:نزدیک شدن وابسته به روابط پیشین ،فاصله فیزیکی ،تاثیرات اولیه ،و مجموعه ای
از سایر عوامل است .اگر دو نفر به هم عالقمند شوند ،تعامالت مداوم می تواند منجر به مرحله
بعدی شود .اما مرحله نزدیکی می تواند تا بینهایت ادامه یابد .نمونه ساده آن ،روابط همکاری
و مراودات معمول اجتماعی است.

 .2برساختن  2:در این مرحله ،افراد بهم اعتماد کرده و مراقب یکدیگرند .نیاز به صمیمیت و
پیوندجویی ،منجر به سازگاری شده و عاملهای تصفیه کننده ای نظیر پس زمینه و اهداف
مشترک تعیین می کنند که تعامالت چگونه ادامه خواهند یافت.
 .3تداوم  3:این مرحله منجر به تبدیل تعهد دوجانبه به یک رابطه دوستی کامالً عمیق و نزدیک
و درازمدت ،رابطه عاشقانه ،و در نهایت ازدواج می شود .این مرحله به طور معمول دوره طوالنی
و نسبتاً با ثباتی در رابطه طرفین است .در عین حال ،رشد و تحول فردی در این دوره در هر
دو طرف صورت می گیرد و به موازات آن رابطه عمیقتر و پختهتر نیز می شود .اعتماد متقابل

4

مهمترین عامل ثابت رابطه در این مرحله است.
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بین فردی ،روابط بین دو فرد غیرهمجنس است که پایه و اساس خانواده و زندگی خانوادگی را تشکیل
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 .4زوال  1:تمامی روابط دچار زوال نمی شوند .اما آنها که دچار زوال می شوند معموالً عالیمی از
مشکل را نمایان می سازند .خستگی ،بی حوصلگی ،تلخکامی ،و نارضایتی ممکن است پدیدار
10
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شوند و افراد تعامل کمتری داشته و از خودافشاگری2اجتناب می کنند .فقدان اعتماد و خیانت
منجر به زوال رابطه شده و بتدریج به خاتمه رابطه می انجامند .همچنین ،ممکن است طرفین
ارتباط راهی برای حل مسایل یافته و اعتماد و باور به همدیگر را مجدداً برقرار نمایند که در
این صورت رابطه دوباره به مرحله «تداوم» باز خواهد گشت (این امر به میزان زیادی نیازمند
مداخالت روانشناختی است).
 .5خاتمه  3:مرحله پایانی نشانگر اختتام رابطه است که به شکل جدا شدن ،مرگ ،قطع رابطه،
دوری فیزیکی ،طالق و  ...است که برای مدت زمان زیادی رخ داده و تمام ارتباطات دوستانه
و یا رابطه عاشقانه موجود بین طرفین را از هم می گسلد.
نزدیکی

برساختن

تداوم

زوال

پایان

• رابطه حسب جذابیت آغاز می شود.

• دو طرف در فرآیند خودافشاگری وارد شده و به شکل فزایندهای مستقل می شوند.

• زندگی دو طرف بهم پیوند خورده و ارتباطات مستحکم می شوند.
• ارتباطات ممکن است بدلیل عدم تعادل در هزینه ها و پاداش ها ،یا بدلیل تعداد و میزان باالی عاملهای خطرسازی رو به زوال
رود.
• زوال ممکن است به پایان رابطه دو نفر منجر شود.

نمودار :1مدل مراحل پنجگانه ارتباطات بینفردی ()Levinger, 1980

ارتباطات بینفردی دوستانه شامل درجاتی از انتقالپذیری4است .به عبارت دیگر ،فرد ممکن است با
دوست یکی از دوستان فعلی خود دوست شود .اما ،اگر دو نفر رابطه جنسی با یک نفر داشته باشند در
این حالت بعنوان رقیب ،نه دوست همدیگر ،محسوب خواهند شد (این مورد در روابط چندهمسری

5

بسیار شایع است که همسران یک مرد ،پیشتر با هم دوست بوده اند و پس از اینکه هر دو ،همسر یک
1. deterioration
2. self-disclosure
3. ending
4. transitivity
5. polygamy

مرد شده اند ،به رقیب و حتی دشمن هم بدل می شوند) .به همین دلیل ،رابطه جنسی با شریک جنسی
یک دوست رابطه دوستی را بهم می زند و یک مثلث عشقی ایجاد می کند ( Vangelisti & Perlman,
اکثر الگوهای رفتاری انسان در ارتباطاتند .روابط اجتماعی بین دو نفر نیازمند پیامدهایی است که طرفین
تا حدی بعنوان پاسخ دیگری دریافت می کنند .میزان بزرگی این تاثیرات تقابلی نقش اصلی را در میزان
وابستگی و دوام ارتباطات ایفا می نمایند ( de Waal-Andrews & van Beest, 2018; Meehan,
.)Cain, Roche, Clarkin, & De Panfilis, 2018
مفاهیم پایه در ارتباطات بینفردی
مطالعات مختلف از حوزههای روانشناسی بالینی تا پیمایشهای اجتماعی نشانگر نقش مهم ارتباطات
بینفردی در سالمت روان ،رشد بهنجار ،فرآیندهای تحصیلی ،فرآیندهای درمانی ،بهبود ارتباطات و
پیوندهای اجتماعی ،افزایش سرعت توانمندسازی و ظرفیتسازی ،و نیز باالرفتن سطح سرمایه اجتماعی
هستند .به شکل فزایندهای واضح است که ارتباطات بینفردی بر اساس نحوه ارتباط افراد با یکدیگر قابل
تغییرند .توجه به این امر مهم است که ارتباطات بین یک نفر و نظام ارتباطیش خطی نیست؛ بلکه،
برعکس ،خصوصیات فردی ویژگیهای این نظام را تحت تاثیر قرار داده و این ویژگیها نیز به شکلی
متقابل صفات و ویژگیهای فرد را تغییر می دهند (.)van Breen, De Dreu, & Kret, 2018
بنابراین ،الجرم مفاهیم و سازههای مختلفی در مداخله ،شکلدهی ،تسهیل و حفظ ارتباطات بینفردی
دخیلند .بر این اساس ،در روابط اجتماعی بطور عمده  10مفهوم بنیادی مشخص شده اند ( Gaines,
:)2016; Vangelisti & Perlman, 2018
1
جوید تا در آن امنیت ،رضایت ،و معنا بیابد
 )1دلبستگی  :هر فرد یک رابطه مرکزی را می
2
ترجیحات بیشتر یا کمتری برای ارتباط (نزدیکی،
 )2ارتباط و جدایی  :هر فرد به رابطه مرکزی خود

صمیمیت) و جدایی (استقالل ،خودمختاری) می افزاید که نیرومندی آنها توسط تعامالت پیچیده
متغیرهای زیستی ،تحولی ،روانپویایی ،اجتماعی ،و فرهنگی مشخص می شود.
3
شامل مذاکراتی پیچیده بین دو طرف رابطه است تا تعادل
 )3مذاکره  :مراحل اولیه شکلگیری ارتباط

بین ارتباط و جدایی را مشخص کنند .این امر برای پیشبر و بقای رابطه الزم است و نمی توان تداوم
رابطه را تنها بر اساس خصوصیات افراد پیش بینی نمود.
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 .)2018گونه های روابط بینفردی که روزانه افراد شاهد و مشارکت کننده در آنها هستند نشانگر سادگی
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 )4ترسهای ناخودآگاه :از آنجا که بسیاری از ترسهای ناخودآگاه افراد از ارتباط ،جدایی ،و یا هر دو
که از تجارب کودکی نشأت می گیرند ،نقش مهمی در مذاکره دارند ،هر فرد تالش می کند تا به
12
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تعادلی در ارتباط برسد که برایش حداکثر رضایت و رهایی از ترس را به ارمغان بیاورد.
 )5قدرت :در مذاکره برای ساختار رابطه که شامل تعادل در ارتباط و جدایی است ،هی فرد تالش می
کند تا دیگری را برای پذیرش تعادل مورد نظر خود ترغیب نماید؛ تعادلی که به کاهش حداکثری
ترسهای خود و افزایش حداکثری رضای خویش بینجامد.
 )6حفظ تعادل :بعد از برقراری تعادل ،باید آن را در تعامالت روزمره در حوزههای نظیر فضا (واقعی و
ا ستعاری) ،عشق ،کار ،روابط به اقوام و خویشان ،مسئولیتهای والدی ،و سایر موضوعات روزمره
تنظیم و حفظ نمود .ساماندهی و اجرایی شدن این تعامالت بطور معمول خارج از حیطه خودآگاه
است.
 )7تغییرات در تعادل :باوجودی که تعادل کمابیش پایدار و مداوم است ،ممکن است تغییراتی به
عنوان پیامد چالشهای هنجاری (تغییر محل و موقعیت شغلی ،والد شدن ،و  )...و استرس (از دست
دادن فرزند یا والدین )... ،رخ دهند .تغییرات در تعادل ناشی از مذاکرت نسبتاً بدون مناقشه یا بحران
و مناقشه هستند.
 )8تعادلهای تسهیلکننده سالمت :با وجودی که هرگونه تعادل در ارتباط و جدایی می تواند برای
هر دو طرف رابطه نسبتاً رضایتبخش باشد ،برخی تعادلهای خاص می توانند منجر به تسهیل
سالمت و رشد پیوسته طرفین رابطه شوند.
 )9تعادل بهینه :با وجودی که عاملهای زمینهای (همچون فقر ،بیماریهای مزمن ،بحرانهای
اقتصادی/اجتماعی) می توانند محدود کننده دسترسی افراد باشند ،نظامهای تسهیلکننده سالم
بطور معمول شامل سطوح باالیی از ارتباط و جدایی هستند.
 )10ارزشها :تعامالت خصیصههای یک نظام ارتباطی بین فردی ،بازتابی از باورهای زیربنایی مشترک
در مورد طبیعت بشر (ذات پاک/پلید) و سایر مسایل وجودی (جهان هدفمند/بیهدف ،ریشه نظم
جهانی ،منشاء و مبداء خلقت ،و  )...است .افزون بر این ،تعامالت خصیصههای نظام ارتباطی یادآور
باورهای مشترک زیربنایی طرفین رابطه نیز هستند .عاملهای فرهنگی اغلب ارزش های غالب در
نظامهای ازدواجی و خانوادگی را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهند.
ارتباطات بینفردی موضوعات بسیار مهمی در حوزههای روانی-اجتماعی محسوب می شوند .پل ارتباطی
افراد به یکدیگر ،چه در تعامالت کالمی و چه غیر کالمی ،از طریق ارتباطات بینفردی است .در این میان،
شاید مهمترین موضوعی که اکثراً مغفول می ماند ،آسیبهای اجتماعی1است .آسیبهای اجتماعی در

harm

1. social

دو معنای عمده به کار می روند .در معنای اول ،آسیب اجتماعی به آسیبهایی اطالق می شود که فرد با
کنش ها خودخواهانه و غیرمسئوالنه خود (رفتارهای غیراخالقی ،آسیب زدن (غیر)مستقیم به منافع
ساخت و نظام اجتماعی پیرامون خود وارد می آورد .در این معنا گاه حتی به آسیب اجتماعی بعنوان بزه
و جرم نیز نگریسته می شود و دیدگاه جرم شناسانه نیز در بررسی آن دخیل است .در معنای دوم ،مراد
از آسیبهای اجتماعی ،آسیبهایی است که افراد بدلیل حضور در پهنه زندگی اجتماعی دیدهاند ،و یا
مولفههای ایجاد و باقی ماندن آسیبها ،در عوامل بینفردی و اجتماعی است .در هر دو معنا ،رخ دادن
آسیبهای اجتماعی در اجتماعات و بطن جامعه است و دالیل فردی کنشهای آسیبشناختی ،تنها در
کنشوری فرد و یا خزانه ژنتیک وی نهفته نیست ( Immordino, Pagano, & Polo, 2011; Short
 .)& Szolucha, 2017; Usoof-Thowfeek, Janoff-Bulman, & Tavernini, 2011بویژه در
مباحث مرتبط با سوءمصرف مواد ،رفتارهای اعتیادی ،رفتارهای خودآسیبی و خودکشی پژوهشهای
پرشماری نشان داده اند که این دسته از آسیبهای اجتماعی ،مبتنی بر گونه ای از ضعف در ارتباطات
اجتماعیند و در رویکردهای درمانی نوین ،به محیطدرمانی و اصالح تعامالت و ارتباطات افراد پرداخته
می شود ( Cowlishaw, Merkouris, Chapman, & Radermacher, 2014; Macleod et
al., 2004; Martineau, Tyner, Lorenc, Petticrew, & Lock, 2013; Simcharoen et
.)al., 2018; Takeuchi, Okumura, Uezato, & Nishikawa, 2017; Tucker et al., 2018
از آنجا که هسته تقریباً تمامی ارتباطات بینفردی بر اساس دلبستگی شکل می گیرد و این مفهوم در
حوزه مفاهیم و مولفه های ارتباطی نیز عامل اصلی است ،در ادامه به توضیح این مفهوم و ابعاد آن پرداخته
خواهد شد.
نظریه دلبستگی
همانگونه که مشاهده شد ،اساس و هسته تعامالت و روابط بین فردی را دلبستگی شکل می دهد و تقریباً
تمامی مفاهیم نظری کاربردی در حوزه ارتباطات بینفردی پیرامون مفهوم هسته ای دلبستگی گرد آمده
اند .نظریه دلبستگی ،نظریه ای گسترده در حوزه تحول اجتماعی در روانشناسی است که منشاء الگوهای
ارتباطی بین فردی نزدیک را توصیف می کند (.)De Winter, Salemink, & Bosmans, 2018
تعامل عامل های محیطی (بویژه والدی) و ژنتیک در مراحل اولیه رشد منجر به تفاوتهای فردی مهمی
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اجتماعی ،تخطی از هنجارها و عرفهای اخالقی جامعه ،حداکثرسازی نفع شخصی از کاالهای جمعی) به
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در الگوهای رفتار دلبستگی در بزرگسالی خواهد شد .رفتارهای دلبستگی کنشهای بینفردی ای هستند
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که با هدف افزایش حس امنیت فرد ،بویژه در هنگام استرس یا نیاز ،صورت می گیرند .این الگوهای بین
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فردی بزرگساالن شکلی پایدار داشته و در بزرگسالی به نام سبکهای دلبستگی بزرگسالی شناخته می

شوند ( ;Cassidy & Shaver, 2016; Dunlop, Harake, Gray, Hanley, & McCoy, 2018
.)Mikulincer & Shaver, 2007
14
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نظریه دلبستگی فرض پیشنهاد می کند تمامی افراد با میلی درونی به جستجوی نزدیک به دیگران در

پایه این نظریه منجر به ایجاد سیاستهای اجتماعی و مراقبتی از کودکان برای رسیدگی به نیازهای
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ارتباطی دلبستگی در آنها شده است ( ;Howard, Martin, Berlin, & Brooks-Gunn, 2011

هنگام نیاز و یا استرس متولد می شوند تا بتوانند بقای خود را تسهیل نمایند .به هر میزان که این
تالش های برای نزدیک موفق باشند ،افراد احساس امنیت خواهند کرد .این احساس امنیت (یا فقدان آن)
در آینده به عنوان پایه ای برای سبکهای دلبستگی افراد خواهد شد که تقریباً در تمامی چرخه عمر
ایشان ثابت خواهد ماند ( .)Harms, 2011; Kiyokawa & Hennessy, 2018نظریه دلبستگی به
توصیف پویاییهای روابط بلندمدت انسانها با یکدیگر می پردازد .در ابتدا ،نوزدان به بزرگساالنی که در
تعامالت اجتماعی با آنان حساس و پاسخگو هستند و آنهایی به عنوان مراقبین ثابت تا حدوداً پایان
نوجوانی باقی خواهند ماند ،دلبسته می شوند .پاسخهای والدانه منجر به ایجاد الگوهای دلبستگی در پایان
نوجوانی می شوند؛ این الگوها نیز به مدلهای کاری درونی ختم می شوند که هدایت کننده ادراکات،
هیجانات ،افکار و انتظارات در روابط بعدی خواهند شد ( ;Bretherton & Munholland, 2010
 .)Soh, Chew, Koay, & Ang, 2018اضطراب جدایی یا سوگ از دست دادن یک چهره دلبستگی
پاسخی بهنجار و س ازگارانه برای فرد دلبسته محسوب می شود .این رفتارها به این دلیل تکامل یافته اند
که احتمال بقای کودک را افزایش داده و روابط او را در باقی زندگی مستحکم باقی نگاه خواهند داشت
( .)Prior & Glaser, 2006شکل گیری سبک دلبستگی با جنبه های متعددی از تنظیمات بینفردی
(فرآیندهایی که تعامالت فرد با دیگران را تنظیم می کنند) و تاثیرات احساسات ،افکار ،نگرشها و
رفتارهای مردم در تعامالت اجتماعی مرتبط است ( Chavis & Kisley, 2012; Shahsavarani et
.)al., 2016
نظریه دلبستگی ،از دیدگاه روانی-اجتماعی به عنوان رویکردی غالب برای درک تحول اجتماعی اولیه در
کودکان مطرح و به پژوهشهای تجربی و مستند زیادی در زمینه شکل گیری ارتباطات نزدیک کودکان
و روابط ثابت ،پایدار ،دوطرفه و عمیق بزرگساالن منجر شده است ( Kungl, Leyh, & Spangler,
;2016; Lawson, Valentino, McDonnell, & Speidel, 2018; Ma, Chen, et al., 2017
 .)Ma, Ran, Chen, Ma, & Hu, 2017نظریه دلبستگی منجر به شکلگیری شکلهای نوینی از
رواندرمانی شده و حتی در پاره ای از رواندرمانیهای موجود نیز تغییرات ژرفی پدید آورده است .مفاهیم

& Zeanah, Berlin, & Boris, 2011; Zeanah, Shauffer, & Dozier, 2011; Zeanah
.)Smyke, 2008

تعریف دلبستگی
دلبستگی در معنای پایه ای خود ،پیوند (گره)1یا پیوستگی2عاطفی بین یک نفر و یک چهره دلبستگی
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مراقبش این ارتباط بر اساس نیاز کودک به ایمنی ،امنیت و محافظت بویژه در نوزادی و نوپایی است.
نظریه دلبستگی بیان می دارد که کودکان بطور غریزی برای بقا و در نهایت تکثیر ژنتیک به مراقبان خود
دلبسته می شوند ( & Bretherton & Munholland, 2010; Oldfield, Stevenson, Ortiz,
 .)Haley, 2018; Prior & Glaser, 2006هدف زیستی بقا و هدف روانشناختی امنیت است .نظریه
دلبستگی توصیفی خسته کننده از روابط انسانی و یا مترادف با عشق و عاطفه نیست ،هر چند این دو
نشانگر وجود پیوستگی در ارتباط هستند .در روابط کودک با بزرگسال ،پیوند کودک به عنوان «دلبستگی»
و معادل متقابل مراقب به عنوان «پیوستگی مراقبتی »4نامیده می شوند ( Kwok, Crone, Ardern,
.)& Norberg, 2018; Lawson et al., 2018; Prior & Glaser, 2006
در انسانها ،دلبستگی ابتدا در نوزادی شکل می گیرد .نوزادان نسبت به هر مراقب ثابتی که حساس و
پاسخگو به تعامالت اجتماعی ایشان باشد دلبستگی خود را شکل می دهند .کیفیت ادغام اجتماعی از
مدت زمان صرف شده برای مراقبت مهمتر است .مادر زیستی بطور معمول الگوی اصلی دلبستگی است،
اما این نقش را هرکس به شکل ثابت در دوره ای از زمان مادرانه رفتار کند ،می تواند بر عهده بگیرد .در
نظریه دلبستگی ،این امر به معنای مجموعه ای از رفتارهاست که شامل درگیر شدن در تعامالت اجتماعی
زنده و پویا با نوزاد و پاسخگویی سریع به عالیم و نزدیک شدنهای وی است ( ;Bowlby, 2005
 .)Reijman, Foster, & Duschinsky, 2018در این نظریه هیچ جا بیان نشده است که پدران نمی
توانند به شکلی معادل مادران بعنوان الگوی اصلی دلبستگی درآیند؛ در صورتی که پدران نیز همانند
مادران مراقبت از کودک و تعامالت اجتماعی وابسته به آن را صورت دهند ،بسرعت بدل به الگوی اصلی
دلبستگی برای کودکان خواهند شد (.)Shemmings & Shemmings, 2014
تنظیم هدف در نظام رفتاری دلبستگی شامل حفظ پیوستگی با یک الگوی دلبستگی قابل دسترس و در
دسترس است« .هشدار »5اصطالحی است که برای فعال شدن نظام رفتاری دلبستگی بر اثر ترس از خطر
به کار می رود« .اضطراب» پیشبینی یا ترس از جدا افتادن از الگوی دلبستگی است .اگر الگوی دلبستگی
دو ر از دسترس و یا غیرپاسخگو باشد ،استرس جدایی رخ می دهد .تهدیدات برای امنیت در کودکان
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4. care-giving
5. alarm
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(بطور معمول یک مراقب) است .چنین ارتباطاتی در بزرگسالی دوجانبه و متقابلند ،اما بین کودک و
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بزرگتر و بزرگساالن از غیبت طوالنی ،شکستهای ارتباطی ،غیرقابل دسترس بودن از نظر هیجانی ،یا
عالیم طرد یا رهاشدگی ناشی می شوند ( Cassidy & Shaver, 2016; Keough, Penniston,
16
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& Vilhena-Churchill, Michael Bagby, & Quilty, 2018; Wilkins, Shemmings,
.)Shemmings, 2015
شکلگیری دلبستگی
نظام کنشی/رفتاری دلبستگی با هدف کسب و حفظ نزدیکی بیشتر با یک الگوی دلبستگی عمل می کند.
کنشهای نوزاد نسبت به مراقب خود بتدریج بر مبنایی هدفمند سازماندهی می شود تا وی را به وضعیتی
برساند که در آن احساس امنیت نماید ( .)Prior & Glaser, 2006در پایان سال اول زندگی ،نوزاد
قادر است تا مجموعه ای از کنشهای دلبستگی را برای حفظ نزدیکی بروز دهد .این کنشها شامل
اعتراض به رفتن مراقب ،استقبال از بازگشت مراقب ،چنگ زدن و چسبیدن به مراقب هنگام ترس و دنبال
وی رفتن است .با رشد توانایی های حرکتی ،نوزاد از مراقب یا مراقبان خود به عنوان پایگاهی ایمن برای
جستجو در محیط استفاده می کند .اکتشافات کودک هنگامی که مراقب حاضر است بیشتر می شود،
زیرا نظام دلبستگی کودک آرام بوده و وی برای اکتشاف آزاد است .اگر مراقب غیرقابل دسترس و یا
غیرپاسخگو باشد ،رف تارهای دلبستگی با قدرت بیشتری نمایش بروز داده می شوند .اضطراب ،ترس،
بیماری ،و خستگی منجر به بروز بیشتر رفتارهای دلبستگی توسط کودک می شوند .بعد از سال دوم،
بتدریج کودک مراقب را به عنوان فردی مستقل می بیند که در این وضعیت ارتباط هدفمند پیچیده تری
شکل می گیرد  .بتدریج کودک اهداف ،احساسات ،و برنامه های عمل دیگران را در می یابد و این سیر در
سال های بعد بتدریج کاملتر می شود تا جایی که فرد در انتهای دوره نوجوانی و ورود به جوانی می تواند
به شکلی مستقل زندگی نموده و آماده ایجاد روابط نزدیک ،صمیمی و عاطفی با دیگران شود که در
کاملترین شکل ،فرد وارد رابطه ای ازدواجی با بزرگسالی همجنس خواهد شد ( Furrow, Johnson,
.)& Bradley, 2011

ریشه های تکاملی و سازگارانه دلبستگی
رفتارها و کنشهای معمول انسان سازگارانه هستند .تکامل انسان شامل انتخاب آن دسته از رفتارها و
کنشهای اجتماعی است که احتمال بقای افراد و گروهها را باالتر برد .رفتارهای معمول دلبستگی مشاهده
شده در نوپایان که شامل ماندن در کنار افراد آشناست مزیتهای ایمنی در محیطها را در سازگاری اولیه
به همراه داشته و امروز نیز چنین مزیتی وجود دارد .محیط های اولیه سازگاری کودکان تقریباً مشابه
زمانهای گذشته است که جوامع انسانی به صورت شکارچی-گردآورنده بودهاند (.)Bowlby, 2005

در احساس کردن موقعیتهای احتماالً خطرناک همچون موقعیتهای ناآشنا ،تنها ماندن و نزدیک شدن
سریع ،مزیت های بقای زیادی نهفته است .بنظر متخصصان حوزه دلبستگی ،جستجوی نزدیکی با الگوی
 . )2006از آنجا که نوزادان پستاندارن ناتوانی زیادی در تغذیه و محافظت از خود دارند ،بنابراین ،بقای
آنها کامالً وابسته به قابلیت آنها در حفظ نزدیکی با بزرگساالن سالمندتر ،عاقلتر ،و توانمندتر است .در
نتیجه ،کنش های آنها که ممکن است شدید بنظر برسد ،به عنوان پاسخی سازگارانه به جدایی از الگوی
نخستین دلبستگی عمل می نماید .به همین دلیل ،این نوزادان چنین رفتارهایی را برای جلب توجه و
مراقبت کسی بکار می برند که سابقه حمایت ،محافظت ،و ابراز عشق را به آنها داشته است .در طول
زمان ،فرآیندهای تکاملی افرادی را انتخاب کرده اند که در جلب توجه و حفظ نزدیکی با الگوهای
دلبستگی موفق بوده اند .در طول زمان ،انسان و سایر گونه های پستانداران یک نظام رفتاری دلبستگی
را شکل داده اند که هر زمان که نوزادی از مراقب اصلی خود جدا شود ،فعال می شود .طبق عملکرد این
نظام ،اگر نوزادی در نزدیکی مراقب خود باشد امنیت ،عشق ،و اعتماد را تجربه کرده و میل بیشتری به
مردم آمیزی و رفتارهای اکتشافی خواهد داشت .اما اگر نوزاد از الگوی دلبستگی اولیه خود جدا شود
رفتارهای دلبستگی را که از پایش دیداری الگوی دلبستگی تا عالمت دهی صوتی ،چنگ زدن ،و جستجوی
فعاالنه الگوی دلبستگی ،از خود بروز می دهند .این رفتارها تا زمانی ادامه دارند که یا سطح نزدیکی و
ت وجه به حد رضایت کودک برسد و یا کودک خسته شود .شکست در برقراری نزدیکی استثنائات کودک
از روابط خود با مراقبش را شکل می دهد و برداشتش از ارزش شخصی1خود را تحت تاثیر قرار می دهد
(.)Chae et al., 2018; Harms, 2011
نظام دلبستگی نیرومند است و نوزادان انسان براحتی حتی در موقعیتهای بسیار دور از شرایطه ایدهآل
نیز می توانند دلبستگی را ایجاد نمایند .بر خالف چنین نیرومندی ،جدایی معنادار از مراقب آشنا یا
تغییرات مداوم در مراقبان که مانع از ایجاد دلبستگی می شود ،می تواند به آسیبهای روانی عمیقی در
زندگی بعدی فرد بینجامد .نوزادان در ماههای اولیه زندگی خود هیچ ترجیحی بین والدین زیستی و
غریبه ها قا یل نیستند .ترجیحات برای افراد خاص و رفتارهایی که به برانگیختن توجه و مراقبت می شود
بعد از گذشت مدت زمان قابل توجهی ایجاد می شود .این امر که نوزاد بواسطه جدایی از مراقبان خود
ناراحت می شود ،نشان می دهد پیوستگی تنها وابسته به حصور مراقب نیست ،بلکه بدلیل طبیعت ادامه
دار آن است (.)Bowlby, 2005; Widom, Czaja, Kozakowski, & Chauhan, 2018a
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دلبستگی در مواجهه با خطر در حقیقت تنظیم هدف در نظام کنشی دلبستگی است ( Prior & Glaser,

17

تقریباً از ابتدا ،بسیاری از کودکان بیش از یک الگوی دلبستگی برای هدایت رفتارهای دلبستگی خود
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دارند ،اما با این الگوها به یک شکل رفتار نمیکنند؛ هر کودک سوگیری نیرومندی برای هدایت عمده
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1. self-worth

رفتارهای دلبستگی خود به یک فرد خاص دارد .باولبی از واژه «تکگرایی »1برای این سوگیری استفاده
نمود ( .)Bowlby, 1999پژوهشگران و نظریهپردازانِ دیگر ،از این مفهوم استفاده نمی کنند زیرا ممکن
18
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است این سوءبرداشت ایجاد شود که رابطه با یک الگوی خاص دلبستگی از نظر کیفی متفاوت از رابطه با
دیگران است .در عوض ،نظریهپردازان فعلی سلسله مراتبی از ارتباطات را پیشنهاد میکنند .پیشنهاد شده
است که طیفی از افراد در محیط اجتماعی نوزاد میتوانند در زمان غیاب یا عدم پاسخگویی مراقب اصلی،
بطور معمول مادر ،برای کودک حمایت و آرامش فراهم آورند ( Lindberg, Fugett, & Carter,
.)2015; Weinfield, Sroufe, Egeland, & Carlson, 2010; Wilkinson, 2010
تجارب اولیه با مراقبان بتدریج منجر به ایجاد نظامی از افکار ،خاطرات ،باورها ،انتظارات ،هیجانات ،و
باورهایی در مورد خود و دیگران می شود .این نظام که «مدل کاری درونی ارتباطات اجتماعی »2نامیده
می شود در طول زمان و به موازات افزایش تجارب ،رشد می کند ( Ju & Lee, 2018; Scharf,
 .)Mayseless, & Kivenson-Baron, 2011مدلهای درونی رفتارهای مرتبط با دلبستگی را در
خود و الگوی دلبستگی تنظیم ،تفسیر و پیشبینی می کنند .همانطور که مدلهای درونی به موازات
تغییرات محیطی و رشدی ،تحول می یابند ،دارای ظرفیت بازتاب و ارتباط در مورد گذشته و آینده روابط
دلبستگی نیز می شوند .آنها کودک را قادر می سازند تا انواع جدید تعامالت اجتماعی را برقرار نماید.
مدلهای کاری درونی در بزرگسالی نیز به تحول و رشد خود ادامه می دهند و به فرد کمک می کنند تا
در دوستی ،ازدواج و رفتارها ی والدی بتواند رفتارها و احساسات خاص و متناسب هرکدام را از خود بروز
دهد ( .)Milligan, Khoury, Benoit, & Atkinson, 2015; Soh et al., 2018رشد دلبستگی
فرآیندی انتقالی است .رفتارهایی خاص از دلبستگی با کنشهایی قابل پیشبینی و علی الظاهر درونزاد
در نوزادی مشاهده می شوند .این کنشها با افزایش سن به گونه ای تغییر می کنند که بخشی بواسطه
تجربه و بخشی بر اساس عاملهای موقعیتی است .به موازات تغییر کنشهای دلبستگی همراه با افزایش
سن ،آنها توسط ارتباطات فرد نیز تغییر می یابند .رفتار کودک هنگام رسیدن مجدد به مراقب خود نه
تنها با سابقه رفتاری پیشین مراقب با کودک مرتبط است ،بلکه به سابقه تاثیراتی که کودک بر مراقب
داشته است نیز ارتباط دارد (.)Bowlby, 2005; Olbert et al., 2016

تغییرات در دلبستگی از کودکی به بزرگسالی
بر اساس نظریه دلبستگی ،تجارب اولیه با مراقبان اصلی توسط کودک درونی شده و مدل کاری درونی را
می سازند که ساختاری شناختی است و بعنوان الگویی برای روابط بعدی خارج از خانواده عمل می کند.

1. monotropy

working model of social relationships

2. internal

مدلهای کاری درونی بزرگساالن تعامالت آنها را با دیگرانِ مهم1تحت تاثیر قرار می دهد .روابط عاشقانه
بزرگساالن به عنوان فرآیندهای دلبستگی محسوب می شوند که تا حدی برای هر فرد متفاوتند زیرا
پیوسته اجتماعی منجر به پیشرفت تحول و پیچیدگی مدلهای کاری درونی می شوند .رفتارهای وابسته
به دلبستگی برخی از ویژگیهای نوعی دوره نوزادی-نوپایی را از دست داده و برخی گرایشهای وابسته
به سن را کسب می کنند که در نتیجه منجر به سبکهای خاص دلبستگی و رفتاری در بزرگسالی خواهد
شد ( Corcoran & McNulty, 2018; Lindberg & Zeid, 2018; Troyer & Greitemeyer,
.)2018
مهارتهای فردی ،بینفردی و اجتماعی کسب شده در طول فرآیندها اجتماعی شدن اولیه و ثانویه در
مدلهای کاری درونی ادغام می شوند تا در تعامل با سایر کودکان در دوره کودکی و نیز بعداً با همساالن
بزرگسال به کار روند .در سالهای  7تا  11سالگی ،معموالً همراه با افزایش احساس استقالل کودک،
تغییری در راستا تنظیم همزمان دوجانبه ارتباط با پایگاه ایمن صورت می گیرد که طی آن والد و کودک
بر سر روشهای حفظ ارتباط و نظارت با هم مذاکرده می کنند .انتقال به نوجوانی و بعد از آن بزرگسالی،
استقالل را پررنگ تر می سازد .خودمختاری و ارتباط داشتن ،یا وابستگی متقابل ،موضوعات مهمی در
اکثر روابط نزدیک هستند .دستیابی به تعادل بین این دو امر اغلب چالشبرانگیز بوده و نیازمند آن است
که رضایت متقابل طرفین ارتباط تامین شود .در عین حال جنبههای دیگر خصایص دلبستگی اولیه افراد
نیز در بزرگسالی خود را در ارتباطات نشان می دهند ( ;Fugett, Thomas, & Lindberg, 2014
.)Ju & Lee, 2018; Lavy & Littman-Ovadia, 2011

اهمیت مدل های کاری درونی در دلبستگی
تاثیرات دلبستگی اولیه در سازو کار مدلهای کاری اولیه نهفته اند .مدلهای درونی تنها تصویر نیستند،
بلکه اشاره به احساسات بر انگیخته شده نیز دارند .این مدلها فرد را قادر می سازند رفتارهای دیگران را
پیش بینی و تفسیر کند و پاسخی فراخور آن تولید نماید .مدلهای کاری درونی که رفتارهای دلبستگی
بر مبنای آنها شکل می گیرند درجاتی از پیوستگی و ثبات را نشان می دهند .احتمال دارد کودکان دقیقاً
در همان مقوله هایی قرار بگیرند که مراقبان اولیه آنها بواسطه مدلهای کاری درونی خویش ،از خود
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سوابق دلبستگی آنها که ریشه در تجارب اولیه زندگیشان دارد ،مختلف است .سن ،رشد شناختی و تجارب
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نشان می دهند .این تاثیر تا نسل می تواند ادامه یابد .بنظر می رسد مدلهای اولیه دلبستگی در افراد
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ما دام العمر باقی بمانند ،زیرا آنها در سطح پردازشی ناخودآگاه افراد وارد می شوند .اما نباید تصور شود
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که مدل های کاری درونی غیر قابل تغییرند؛ تجارب ارتباطی تاثیرات متفاوتی در افراد دارند و تعدادی از
others

1. important

کودکان سبکهای دلبستگی متفاوتی را مراقبان مختلف دارند ( Stubbs, 2018; Xiang & Liu,
.)2018
20
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برخی شواهد حاکی از آنند که تفاوتهای معنادار جنسی در الگوهای دلبستگی سازگارانه در اواسط
کودکی آغاز می شوند .دلبستگی ناایمن و استرسهای روانی-اجتماعی زودهنگام نشانگر وجود مخاطرات
محیطی هستند که فقر ،عدم ثبات اجتماعی-اقتصادی ،وضعیت اقلیت ،خشونت ،نابرابریهای اجتماعی،
بی ثباتی اجتماعی و اختالالت روانی مهمترین آنها محسوب می شوند .این موارد می توانند منجر به
تولید مثل در سنین پایینتر و در نتیجه ایجاد مخاطرات جدی در الگوهای دلبستگی چه برای زنان و
دختران بعنوان هدف جنسی و چه برای فرزندان آنها (بعنوان فرزندان مادرانی که پختگی الزم برای ایجاد
الگوی دلبستگی مناسب را ندارند) شود .اما ،الگوهای مختلف ارزشهای سازگارانه متفاوتی برای مردان و
زنان دارند .مردان ناایمن راهبردهای اجتنابی را در پیش می گیرند ،در حالی که زنان ناایمن راهبردهای
اضطرابی/دوسوگرا را مورد استفاده قرار می دهند ،مگر اینکه در شرایط بسیار وخیم و پرخطر محیطی
باشند .تقریباً تمامی ناایمنی های دلبستگی به شکلی مستقیم با بروز اختالالت روانی-اجتماعی که از
اواخر کودکی بروز می یابند ،مرتبطند .یکی از مهمترین عوارض خطرناک دلبستگی ناایمن در اواسط
کودکی بلوغ زودرس است که پاسخ سیستم غدد درونریز (بویژه فوق کلیه) به استرسهای محیطی بدون
ترشح کورتیزول می باشد ( Del Giudice, 2009; Gambin, Wozniak-Prus, & Sharp,
.)2018; Kefeli, Turow, Yıldırım, & Boysan, 2018; Monteleone et al., 2018
دلبستگی در بزرگسالی
تمرکز اصلی نظریه دلبستگی بر تعامالت و ارتباطات زوج مادر/مراقب-کودک بود .اما در سالهای اخیر
این نظریه به حوزه روابط اجتماعی و نیز زندگی بزرگسالی گسترش یافته تا جایی که حوزه مهمی در
اصالح و درمان روابط بینفردی ،خانوادگی و زناشویی را در بر می گیرد ( Mikulincer & Shaver,
 .)2007بنظر باولبی ( )Bowlby, 1988نظریه دلبستگی و مفهوم دلبستگی به شکل کاملی به شناخت
اجتماعی1و کنشهای ارتباطی در طول چرخه زندگی مرتبط است .نظریه دلبستگی بزرگسالی تعمیمی
نظریه دلبستگی باولبی و اینزورث است که تفاوتهای فردی در شناختها ،احساسات ،و رفتارهایی که
در روابط نزدیک نوجوانی و بزرگسالی رخ می دهد ،را توضیح می دهد .دو بعد ناایمنی در تمامی مقیاس-
های خودگزارشدهی دلبستگی بزرگسالی مشترک است .بعد اول ،اضطراب دلبستگی2است که مروبط
به میل نیرومند نزدکی و حمایت ،نگرانیهای شدید در مورد طرد ،و استفاده از راهبردهای بیش-فعاالنه

cognition
anxiety

1. social

2. attachment-related

برای مواجهه با استرس دلبستگی است .بعد دوم اجتناب دلبستگی1است که با ناراحتی با نزدیکی ،ترجیح
دوری هیجانی ،اتکا به خود سر و کار دارد ( Ebner et al.; Strauss et al., 2017; Zeleskov
در واقع ،بعد از نظر باولبی ( ،)Bowlby, 1999سایر پژوهشگران خوزه دلبستگی نیز بیان داشتند که
نظریه دلبستگی را می توان در مورد روابط نوجوانی و بزرگسالی بکار برد ،بشرطی که دارای چهار مالک
باشند ( & Brenk-Franz et al., 2018; Hawkins & Williams, 2017; Mikulincer
Shaver, 2007; Ramos & Lopez, 2018; Zilcha-Mano, Mikulincer, & Shaver,
:)2012
 )1تنظیم نزدیکی :میل به بودن در نزدیکی الگوی دلبستگی ،بویژه در زمان استرس یا نیاز
 )2استفاده از الگوهای دلبستگی بعنوان پایگاهی امن که می تواند استرس را تسکین دهد و آرامش،
شجاعت ،انگیزه و حمایت ارائه کند.
 )3استفاده از الگوی دلبستگی به عنوان پایگاه ایمن که احساس امنیت فرد را باال می برد و در نتیجه
خطرپذیری ،جستجوگری و رشد فردی را تداوم می بخشد.
 )4تجربه استرس جدایی هنگامی که الگوی دلبستگی به شکل موقت یا دایم دور از دسترس است
د ر حالیکه الگوی اولیه مرجح است ،مزیت بقای در ایجاد شبکه سلسله مراتبی از مراقبان بالقوهای که
بتوان به آنها اتکا نمود ،وجود دارد .در طول زمانی نوزاد رشد کرده و از کودکی وارد نوجوانی می شود،
این شبکه روابط دلبستگی گسترش یافته و رفتارهای دلبستگی به شکل فزاینده ای به سمت همساالنی
خارج از خانواده هدایت می شود که بتدریج با انتقال از دلبستگی اولیه به الگوی دلبستگی به یک شریک
عشقی در بزرگسالی برای اکثریت افراد ،به اوج خود می رسد ( ;Mallet & Kindelberger, 2018
.)Ravitz, Maunder, Hunter, Sthankiya, & Lancee, 2010; Wilkinson, 2010
اگر سبک دلبستگی بتواند پایگاهی ایمن برای افراد در بزرگسالی فراهم آورد ،آنها پیامدهای مثبتی چون
نرمی رفتاری ،گشودگی به تجارب هیجانی ،بیان آزاد هیجانات ،تنظیم هیجانی موثرتر در روابط اجتماعی
و متقابل ،سطوح باالتر خودافشاگری ،توانمندی القای حس خودافشاگری بیشتر به طرف دیگر رابطه،
تعهد ،اعتماد ،رضایت از رابطه و کاهش خطر سوءمصرف مواد را تجربه خواهند کرد ( & Carr, Hardy,
Fornells-Ambrojo, 2018; Dewitte, De Houwer, Goubert, & Buysse, 2010; Kidd
& et al., 2016; Murdock & Fagundes, 2017; Widom, Czaja, Kozakowski,
)Chauhan, 2018b

avoidance

1. attachment-related
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