
 

 

 

 دانشگاه محقق اردبیلی
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 گروه روانشناسی

 

 

 
  عنوان طرح :

سبک های دلبستگی و هوش هیجانی بانوان ورزشکار)ورزشهای انفرادی،  مقایسه

 ورزشکار گروهی( و غیر

 
 

 

 

 : مجری

 دکتر محمد نریمانی
 

 

 

 

 همکار:

 سجاد بشرپور
 
 

 

 

 
   1387سال  

 



 

 مطالبفهرست 

 

 صفحه                                                                                                                                 عنوان 

 

 فصل اول: کلیات تحقیق

 1.................................................................................................................................مقدمه..............

 2................................................................................................................................بیان مسأله.........

 5...........................................................................................................اهمیت و ضورت تحقیق.........

 6......................................................................................................................اهداف تحقیق.............

 6...............................................................................................................................فرضیات تحقیق..

 7....................................................................................................................مفاهیمتعاریف عملیاتی 

 9.........................................................................................وب نظری و مطالعه منابع مربوط ..چچهار 

 9..............................................................................................................................دلبستگی............

 10............................................................................................................................مراحل دلبستگی

 11............................................................انواع دلبستگی و ویژگیهای طبقات مختلف آن در کودکان 

 13................................................................................................................................دلبستگی ایمن

 14..................................................................................................................دلبستگی ناایمن اجتنابی

 15...................................................................................................دلبستگی ناایمن مقاوم یا دوسوگرا

 21...................................................................................................سردرگم -دلبستگی ناایمن آشفته 

 19.......................................................................................................نظریات مربوط به دلبستگی......

 19..........................................................................نظریات روان تحلیلگری.......................................

 20.................نظریه آنا فروید..............................................................................................................

 21..............................................................................................................نظریه ماهلر.......................

 



 

 صفحه                                                                                                               عنوان 

 23............................................................................................................................نظریه وینی کات

 24...............................................................................................................................نظریه اریکسون

 24.................................................................................................مفهوم دلبستگی از نظر رفتارگرایان

 25......................................................................................نظریه رفتار گرایی طبیعی..........................

 25....................................................................................................................الگوهای عملی درونی

 26.........................................دلبستگی در نظام بالبی...........................................................................

 28.....ثبات دلبستگی و تنوع فرهنگی...................................................................................................

 28....................................................عواملی که بر دلبستگی تأثیر دارند...............................................

 31.........دلبستگی و رشد بعدی...........................................................................................................

 36...........................................................................هوش هیجانی......................................................

 39رویکرد مایر و سالوی درباره هوش هیجانی.....................................................................................

 40........................................................................اون درباره هوش هیجانی.................... -رویکرد بار

 41اون......................................................................... -مؤلفه های اصلی هوش هیجانی در دیدگاه بار

 44.................................................................وراثت یا محیط کدام یک مؤثرترند...............................

 44الگوهای رفتاری والدین و رشد هوش هیجانی.................................................................................

 

 یج تحقیقافصل دوم: روش و نت

 50.......................................................................................................جامعه آماری...........................

 50.....................................................................................حجم نمونه و روش نمونه گیری.................

 50.....................................................................................طالعات...................ابزارهای جمع آوری ا

 51....................................................................................شیوه جمع آوری اطالعات..........................

 51..............................................................................جزیه و تحلیل اطالعات..................روش های ت

 51.........................................................................................................روش تحقیق..........................



 51..................................................................................................یافته های تحقیق...........................

 فصل سوم: بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیتها

 61......................................................................................................بحث و نتیجه گیری..................

 64.............................................................................................................پیشنهادات تحقیق..............

 65.................................................................................................................محدودیت های تحقیق..

 

 66....................................................................................................................................منابع...........

 70..........................................................................................................ستها.................................پیو

 

 فهرست جداول
 

 عنوان صفحه
 

12.............صحنه های موقعیت نا آشنا.....................................................:  1-1جدول شماره   

 51..: توزیع فراوانی آزمودنیها در سه سطح ورزشکار رزمی، گروهی و غیر ورزشکار2-1جدول شماره 

 52.....مورد مطالعه...... غیرهایمودنیها در مت: میانگین و انحراف استاندارد نمرات آز2-2جدول شماره 

:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نمره های سه گروه آزمودنی در چهار متغیر مورد 2-3جدول 

 53مطالعه..

برای مقایسه میانگین نمرات گروهها در متغیر سبک   LSD:  نتایج آزمون تعقیبی 2-4جدول شماره

 54.............................................................................انی.......................دلبستگی ایمن و هوش هیج

د ا: میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی و مولفه های آن در میان سه گروه افر2-5جدول شماره 

 55.......................................................................ورزشکار ) گروهی و انفرادی ( وغیر ورزشکار ........

: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مقایسه ی میانگین  سه گروه  ورزشکاران انفرادی 2-6جدول شماره 

 57.................................................................، گروهی و افراد غیر ورزشکار..........................

برای مقایسه دو به دوی میانگین نمرات گروه در مؤلفه  LSD: نتایج آزمون تعقیبی 2-7جدول شماره 

 59.................................................................های هوش هیجانی................................................
 

 

 



 چکیده

مقایسه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی بانوان ورزشکار)ورزشهای انفرادی، گروهی( و تحقیق حاضر به منظور 

دختر ورزشکار ورزشهای انفرادی و گروهی در  250جامعه آماری این پژوهش را کلانجام شده است.  غیر ورزشکار

در سالن های ورزشی شهرستان اردبیل فعالیت های  1387تشکیل دادند که در شش ماهه اول سال 16 -17محدوده سنی  

شهرستان در همین دامنه سنی نیز جامعه بهنجار این پژوهش را این ورزشی انجام می دادند. کل دختران غیرورزشکار 

نفر ورزشکار ورزشهای گروهی  30نفر ورزشکار ورزشهای انفرادی،  30حدود مذکور تشکیل دادند. از بین جامعه آماری 

انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه برخی اطالعات ساده  تصادفیجامعه عادی به روش نمونه گیری نفر نیز از  30و 

پرسشنامه های سبک های دلبستگی شد و جمعیت شناختی نظیر سن، تحصیالت، سابقه فعالیت ورزشی و... از آنها گرفته 

نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین میانگین نمرات سه گروه در  . گردیدو هوش هیجانی بر روی آنها اجرا 

متغیرهای دلبستگی ایمن و هوش هیجانی تفاوت آماری معنی داری وجود دارد ولی بین میانگین سه گروه در متغیرهای 

نیز نشان داد که  LSDعقیبی دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون ت

میزان دلبستگی ایمن گروه ورزشهای انفرادی پایین تر از گروه ورزشهای گروهی بود. همچنین هوش هیجانی ورزشکاران 

 گروهی بیشتر از انفرادی و  هوش هیجانی گروه انفرادی نیز بیشتر از افراد غیر ورزشکار بود. 

  جانی، ورزش: سبک های دلبستگی، هوش هیواژه های کلیدی
 

 

 



 

 مقدمه

دلبستگی پیوند عاطفی پایدار بین دو فرد است. اصوالً مادر نخستین تکیه گاه دلبستگی قلمداد می 

شاهده و لمس می کند مادر است. در واقع شود. هر کودکی، اولین کسی را که در بدو تولد م

امنیت از دست رفته را با آغوش پر  و ایندنیای بسته و امن جنینی را وداع می گویند  ،کودکان

مهر مادر جبران می کنند و این پایگاه سرشار از عاطفه، پایه گذار نخستین روان بنه های عاطفی و 

 زندگی است. طرحواره های ارتباطی در نوزادی و مراحل دیگر 

ین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی نوباوه با مادر مبنای تمامی روابط بعدی است. لفروید او

به این جهت پژوهش درباره پیامدهای دلبستگی با دیدگاه فروید هماهنگ است. اما در این مورد 

ط اولیه ای مجادله نظری شدیدی هم صورت گرفته است. نظریه های روان کاوی تغذیه را شرای

در نظر می گیرد که والدین و نوزادان به کمک آن، این پیوندهای عاطفی را برقرار می کنند. 

وجیه مشهور رفتار گرایی، ترفتارگرایی هم بر اهمیت تغذیه تأکید می کند اما به دالیل دیگر. بنا بر 

خندهای گرم و بل زمانیکه مادر گرسنگی را رفع می کند، بچه ها یاد می گیرند نوازشهای نرم،

 فصل اول
 

 کلیات تحقیق
 



کلمه های تسلی بخش او را ترجیح دهند، زیرا این رفتارها با کاهش تنش همایند شده اند. ولی 

مقبولترین نظریه درباره پیوند های عاطفی نوباوه با مراقبت کننده اصلی، نظریه کردار شناختی 

ونه ما به این علت دلبستگی است. به عقیده کردار شناسی، خیلی از رفتارهای انسان در تاریخ گ

تکامل یافته اند که به بقای ما کمک می کنند. جان بالبی که اولین بار این دیدگاه را در مورد 

یقات کنراد لورنز در مورد نقش پذیری بچه غازها قمراقبت کننده مطرح کرد از تح -پیوند نوباوه

ک رشته رفتارهای فطری الهام گرفت. او معتقد بود که بچه  انسان مانند بچه  حیوانات، از ی

برخوردار است که به نگه داشتن والد نزدیک او کمک می کند و احتمال محفوظ ماندن بچه  از 

 خطر را افزایش می دهد. تماس با والد ضمناً تضمین می کند که بچه تغذیه خواهد شد. 

لکه فرایندی دلبستگی، ناگهانی و بدون مقدمه نیست و فقط به دوران نوزادی مربوط نمی باشد، ب

فعال و پویا است که از نقطه آغاز تا پایان عمر را در بر می گیرد، چرا که آدمی بر اثر تحول 

شناختی به تواناییهای جدیدی مجهز می گردد که باعث کشمکش نسبت به دیگر کانونهای رغبت 

تمایل می شود و موجب گسترش دلبستگی به موضوعات تازه تر می گردد، یکی از این گرایشات، 

به یک رشته ورزشی خاصی است که در این پژوهش سعی شد سبکهای دلبستگی افراد ورزشکار 

 ورزشهای گروهی و انفرادی و افراد غیر ورزشکار بررسی شود.  

در سالهای اخیر این ایده که هوش هیجانی جنبه مهمی از سالمتی و به عنوان یک شیوه مقابله 

ا به خود جلب کرده است.  هوش هیجانی عبارت است از معمولی است عالقه پژوهشی وسیعی ر

اینکه فرد به چه میزان از عواطف، هیجانها و احساسات خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل 

( هوش هیجانی شامل توانایی دریافت دقیق، ارزیابی 1997می کند. طبق نظر سالوی و مایر) دارهو ا

ه احساساتی که فکر را تسهیل می کند و توانایی شناسایی و و بیان هیجانات، توانایی دستیابی ب

تنظیم هیجانات به منظور رشد عقالنی است. هوش هیجانی از بین تمام سازه های جدیدی که در 

سالهای اخیر در علم روان شناسی ظاهر شده و هدفشان بهبود سازگاری اجتماعی می باشد، نوید 

(. اخیراً روان شناسان اجتماعی اعالم کرده اند که 0020و همکاران،  1بخش تر بوده است)مسیو

، 2هوش هیجانی به عنوان عامل عمده ای است که روابط بین فردی انطباقی را تعیین می کند)فیتنِس

2006 .)  

                                                 
1. Matthewe  
2. Fittness  



هوش هیجانی را عامل مهم و تعیین کننده در شکوفایی  ( 1997اون ) -پژوهشگران زیادی مثل بار

ب موفقیت در موقعیت های گوناگون زندگی تلقی می کنند و به جهت تواناییهای افراد برای کس

اینکه هوش هیجانی یک توانایی بین فردی است در این پژوهش سعی شد به مقایسه هوش هیجانی 

 افراد ورزشکار)ورزشهای گروهی و انفرادی( و افراد غیر ورزشکار پرداخته شود.   

 

 

 بیان مسئله

بهداشت سازمان شعار  2002انسان دارد و در سال  3یورزش نقش مهمی در سالمت روان

. بررسی عوامل و ویژگیهای روان شناختی پیش عنوان شده است« تحرک رمز سالمتی»جهانی  

کاربرد  روانشناسی در ورزش به که  بینی کننده رفتار ورزشی  در چند دهه اخیر باعث شده است

  (.4،2003س) تل ول و گرینلیگیردطور مشخص مورد تأکید قرار 

یکی از ویژگی های روان شناختی که فرض می شود با رفتار ورزشی ارتباط داشته باشد سبک 

دلبستگی با مراقبشان  ( کودکان یک پیوند1969های دلبستگی است. طبق نظریه دلبستگی بالبی)

( 1 گی برقرار می کنند. بالبی سه سبک دلبستگی را از هم متماز کرد:در طول سالهای اولیه زند

سبک دبستگی ایمن زمانی ایجاد می شود که کودکان اینطور ادراک می کنند که مراقبشان در 

دسترس و پاسخگو است. در مقابل کودکان دارای سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا ادراک 

می کنندکه مراقبشان یا  در اکثر  اوقات پاسخگو و قابل دسترس نیست یا اینکه کالً فردی غیر 

گو است. تعدادی از مطالعات تأثیر تفاوت های فردی در سبک های دلبستگی کودکی را پاسخ

در قلمروهای وسیعی از زندگی بررسی کرده اند. این قلمروها شامل روابط با همساالن، همشیرها 

و دوستان، رقابت در کودکستان و پیش دبستانی، مشکالت رفتاری و رفتار با بزرگساالن ناآشنا 

 (. 1999، 5سیدی و شاورمی باشد)کا

                                                 
3 . mental health                                                                              
4 . Thel Well & Greenlees   
5. Cassidy & Shaver  



پژوهش درباره سبک های  -( آغاز شد1987و شاور ) 6که با مطالعات هازن -در چند دهۀ اخیر

دلبستگی بزرگساالن رشد خوبی داشته است. از نظر تئوریکی هم سبک های دلبستگی بزرگساالن 

دوره تأثیر سبک فقط با والدینشان نیست بلکه به چرخه وسیعی از افراد مربوط می شود. در این 

های دلبستگی افراد بزرگسال در ارتباط با چندین متغیر بررسی شده است از واکنش نسبت به 

(، از 1995و شاور،  9( تا کارکرد روابط رمانتیک)برینان2004،  8گرفته)فرالی و بونانو 7سوگواری

( تا حمایت دادن و جستجوی موقعیت 2004رابطه با خدا گرفته )بک و همکاران، 

 (.2002و همکاران،  10استرسزا)سیمپسون

( نشان داده اند که عضویت در گروه 2005و همکاران،  11پژوهشهای زیادی )برای مثال هافسترا

و یا به تنهایی کارکردن به این سبک های دلبستگی وابسته است. بنابراین اولین مسأله پژوهش 

روهی و انفرادی( و افراد غیر حاضر مقایسه سبک های دلبستگی بانوان ورزشکار )ورزشهای گ

 ورزشکار خواهد بود.

 

در سالهای اخیر این ایده که هوش هیجانی جنبه مهمی از سالمتی و به عنوان یک شیوه مقابله 

معمولی است عالقه پژوهشی وسیعی را به خود جلب کرده است. هوش هیجانی از بین تمام سازه 

اسی ظاهر شده و هدفشان بهبود سازگاری های جدیدی که در سالهای اخیر در علم روان شن

(. اخیراً روان شناسان 2000و همکاران،  12اجتماعی می باشد، نوید بخش تر بوده است)مسیو

اجتماعی اعالم کرده اند که هوش هیجانی به عنوان عامل عمده ای است که روابط بین فردی 

                                                 
6. Hazen  
7. Bereavement  
8. Fraley & Bonanno 
9. Brenan 
10. Simpson  
4. Hafstra   
12. Matthewe  



سبتاً جدیدی از روان شناسی (. به عنوان یک حوزه ن2006، 13انطباقی را تعیین می کند)فیتنِس

معاصر، مدل های متفاوتی درباره هوش هیجانی ارائه شده است ولی اخیراً دو مدل غالب در این 

زمینه وجود دارد که هم از نظر تئوریکی و هم از نظر رویکردهای اندازه گیری از هم متفاوتند 

(.  2000، 16، سالوی و کاروسو)مایر 15مدل مختلط -2 14مدل توانایی -1این دو مدل عبارت اند از 

مدل اول توسط مایر وسالوی ارائه شده که هوش هیجانی را به عنوان مجموعه تواناییهای ادراک 

کردن،  درون سازی کردن، درک کردن برای پردازش صحیح و دقیق اطالعات هیجانی و 

مواجهه با این مدیریت هیجانها می دانند. این مدل اهمیت اطالعات هیجانی و کاربرد منطق در 

اطالعات را مورد تأکید قرار می دهد. ولی مدل مختلط رویکرد باریکی درباره هوش هیجانی 

است و فرض می کند که هوش هیجانی مجموعه وسیعی از تواناییها، مهارت های اجتماعی، 

صفات و رفتارهای گرایش را در بر می گیرد. مطالعات زیادی روابط بین هوش هیجانی و چندین 

عیار مهم زندگی را بررسی کرده و اکثر آنها شواهد قابل اهمیتی در این مورد پیدا کرده اند که م

و  17هوش هیجانی به عنوان یک پیشگوی معتبری برای پیامدهای واقعی زندگی است)چاربن

(. بنابراین دومین مسأله 2002و هکاران،  19؛ کیاروچی1998و همکاران،  18؛ شوت2000همکاران، 

ش مقایسه هوش هیجانی بانوان ورزشکار)ورزشهای گروهی و انفرادی ( و افراد غیر این پژوه

 ورزشکار بوده است.  

 

 ورت تحقیقراهمیت و ض

یادآور شد که مهمترین خطرهایی که جوامع غنی  2002دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در سال 

وء مصرف الکل، چاقی و عدم فشار خون باال، گلسترول باال، سرا تهدید می کنند عبارت اند از 

                                                 
13. Fittness  
14. ability model 
15. mixed  model 
16. Mayer & salovy & caruse  
17. Charbon  
18. Shutte  
19. Ciarrochi  



درصد است.  5/23(. شیوع سیگار کشیدن در جوانان 2002فعالیت بدنی)سازمان بهداشت جهانی، 

نافعال بوده و هیچ گونه  20نفرشان در اوقات فراغت 7فرد بزرگسال آمریکایی،  10مهم اینکه از هر 

ف مردم آمریکا اضافه وزن (.  بیش از نص2001، 21فعالیت بدنی انجام نمی دهند)پوالک و پرلیک

(.بر 2001آنها دچار چاقی مفرط می باشند)مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها،  1/19دارند و 

و سایر مطالعات، اکثر الگوهای رفتاری   22اساس زمینه یابی از رفتارهای مخل سالمتی دانشگاه ملی

و به صورت قوی، پایه ای  ، در نوجوانان و کودکان سنین پایین تر صادق  است 23ضعف سالمتی

را برای به وجود آمدن الگوهای رفتاری ضعیف سالمتی در بلند مدت ایجاد می کند. در این زمینه 

در صد افراد به فعالیتهای ورزشی جدی در سطحی قابل  6/36یابی این نتایج مشاهده شد که فقط 

 18-24در صد افراد  13توجه می پردازند. یک پژوهش مربوط دیگر همین مرکز نشان داد که 

ساله چاق هستند. با مالحظه نتایج فوق در می یابیم که تمام خطرات باال به نحوی به عدم تحرک 

و رفتارهای ورزشی مربوط می شوند، بنابراین آشکار است که ورزش نقش مهمی در سالمتی 

الم می شود می افراد دارد، اما شناسایی عوامل و ویژگیهایی که منجر به رفتارهای ورزشی و س

تواند از شیوع رفتارهای ناسالم در بین نوجوانان و همچنین در کل افراد پیشگیری کند و این مهم 

 در پژوهش حاضر امکان پذیر خواهد شد.

روابط اجتماعی با افراد مهم همچنین ممکن است بر رفتارهای سالم آنها تأثیر داشته باشد)برومن، 

ی سالم دوستان و والدین ممکن است بر باورهای اشخاص و (. الگو برداری از رفتارها1993

(. با این حال آن روش های شخصی که باعث ی 1990رفتارهایشان تأثیر بگذارد)الو و همکاران، 

شوند افراد با افراد مهمی ارتباط برقرار کرده و این نیز بر رفتارهای سالم آنها تأثیر بگذارد هنوز 

 کامالً شناخته شده نیست. 

ریه دلبستگی و هوش هیجانی دو روش مطالعه و درک ارتباطات میان فردی می باشند)بالبی، نظ

(. چندین نظریه از این ایده حمایت می کنند که هم سبک های 1987، 24؛ هازن و شاول1969

دلبستگی و هم هوش هیجانی پیش بینی کننده های مهمی برای ایجاد و حفظ روابط بین فردی می 

رود که افراد ورزشکار ورزشهای گروهی و انفرادی در این ویژگیها از ن انتظار می باشند. بنابرای

و موضوع تاکنون انجام نگرفته است و رسیدن به  با این هدف یهم متفاوت باشند. ولی پژوهش

                                                 
20 . leisure 
21 . pollak & perlick 
22. National chalege  
23. Poor health  
24. Hazen & shaver 



چنین یافته ای فقط با انجام پژوهش حاضر امکان پذیر می شود. این امر نیز خودش اهمیت دانش 

       اضر را آشکار می سازد.افزایی پژوهش ح

 

 اهداف تحقیق

 ژوهش عبارت بودند از:اهداف این پ

 ورزشکار و غیر ورزشکار بانوانمقایسه سبک های دلبستگی  -

ورزشکار ورزشهای انفرادی و ورزشهای گروهی به بانوان مقایسه سبک های دلبستگی  -

 طور مجزا

 ورزشکار و غیر ورزشکار  بانوانمقایسه هوش هیجانی  -

ورزشکار ورزشهای انفرادی و ورزشهای گروهی به طور بانوان مقایسه هوش هیجانی  -

 زا مج

 

 فرضیه های تحقیق

 زیر مطرح بودند:  ه های زیر در این پژوهش فرضی

سبک های دلبستگی بانوان ورزشکار ورزشهای گروهی و بانوان ورزشکار ورزشهای بین  -1

 انفرادی و بانوان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد. 

 

ورزشهای انفرادی هوش هیجانی بانوان ورزشکار ورزشهای گروهی و بانوان ورزشکار بین   -2

 و بانوان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد. 

 

 تعریف عملیاتی مفاهیم فرضیات
 

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاصی در  سبک های دلبستگی:

زندگی خود برقرار می کنیم طوریکه باعث می شود وقتی که با آنها تعامل می کنیم احساس نشاط 



افراد و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم.  و شعف کرده

 بر اساس سبک های دلبستگی در سه گروه جای می گیرند:

سبک دلبستگی ایمن: افراد دارای سبک دلبستگی ایمن این ادراک را دارند که منبع دلبستگی  -1

 در دسترس و پاسخگو است.  )مراقب(آنها 

سبک دلبستگی ناایمن)اجتنابی(: افراد دارای این سبک دلبستگی هنگام حضور منبع دلبستگی شان  -2

 را ترک می کند معموالً ناراحت نمی شوند. نسبت به او بی اعتنا هستند و وقتی منبع دلبستگی، آنها 

سبک دلبستگی ناایمن)دوسوگرا(: این الگو بیشترین ناامنی را نشان می دهند. افراد دارای این  -3

 سبک هنگام پیوند مجدد انواع رفتارهای متضاد و سردرگم را نشان می دهند. 

 تگی اندازه گیری شد. در این پژوهش سبک های دلبستگی با استفاده از آزمون سبک های دلبس

 

هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل است بر شناخت احساسات  هوش هیجانی:

خویشتن و استفاده از آنها برای اتخاذ تصمیمات مهم در زندگی است. توانایی اداره مطلوب خلق 

دست و خو و وضع روانی و کنترل تکانش ها است. عاملی است که به هنگام شکست ناشی از 

یافتن به هدف در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند. همدلی یعنی آگاهی از احساسات افراد 

کنترل هیجانهای پیرامون شما است. مهارت اجتماعی یعنی توانایی برقرار رابطه خوب با مردم و 

 ش هیجانی باوخویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق و هدایت آنها است. در این پژوهش ه

 ون مورد اندازه گیری قرار گرفت.ا -استفاده از آزمون هوش هیجانی بار

افرادی هستند که به صورت حرفه ای یا آموزشی به طور منظم در یکی از رشته افراد ورزشکار: 

 های ورزشی به فعالیت می پردازند.  

 

 افرادی هستند که هیچ سابقه فعالیت ورزشی ندارند. افراد غیر ورزشکار:  

 

ورزشی است که در آن افراد ورزشکار به صورت گروهی تمرین می کنند و زش گروهی: ور

 به صورت گروهی هم با یکدیگر رقابت می کنند مانند والیبال یا فوتبال. 

 



ورزشی است که در آن ممکن است افراد به صورت گروهی تمرین کنند ولی ورزش انفرادی: 

ل رقابت می کند مثل ژیمناستیک کاران یا رزمی در مسابقات به صورت انفرادی با طرف مقاب

  کاران.

 نظری و مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق بچهارچو

 

 دلبستگی 

که با افراد خاصی در زندگی خود برقرار می کنیم دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی 

باعث می شود وقتی با آنها تعامل می کنیم، احساس شعف و نشاط کرده و به هنگام طوریکه 

 استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم. 

ر دو ماهگی پایه های دلبستگی از همان سالهای اولیه زندگی شکل می گیرد، کودک معمولی د

با دیدن چهره مادر یا پدر خود لبخند می زند. در واقع لبخند کودک آغازی است برای ایجاد 

یک پیوند عاطفی متقابل بین او و والدینش، معنی این لبخند ها برای والدین این است که نوزاد 

که در واکنش  و به آنها عشق می ورزد و از این طریق والدین را تشویق می کند آنها را می شناسد

هایشان نسبت به او محبت بیشتری نشان دهند و به این ترتیب نظام تقویتی متقابلی از تعامل اجتماعی 

 ایجاد می شود. 

در سه و چهار ماهگی، نوباوگان افراد آشنای خانواده را می شناسند و آنها را بر دیگران ترجیح 

تر غان و غون می کنند و لبخند می زنند با می دهند، چون با دیدن چهره یا شنیدن صدای آنها بیش

ماهگی  8تا  7یرا هستند. اما در حدود ذاین همه در برابر افراد غریبه هنوز هم تا حدود زیادی پ

تغییری در این پذیرش نامتمایز رخ می دهد. بسیاری از این نوباوگان وقتی غربیه ای به آنها نزدیک 

ناراحتی و پریشانی آشکاری نشان می دهند و عالوه  می شود)حتی وقتی در آغوش والدین باشد(

در محیط غریب و ناآشنایی تنها بماند، به شدت ناراحت می شوند. کودکی که بر آن هر وقت 

قبالً خونگرم و اجتماعی  بوده و همیشه با خوشحالی از توجه مراقب خود استقبال می کرده حاال 

نند به طور تسلی ناپذیری گریه می کند و پس هنگامی که والدینش می خواهند خانه را ترک ک

از رفتن آنها هم تا مدتی به گریه کردن خود ادامه می دهد. بچه های انواع دیگر جانداران نیز 

دلبستگی را به شیوه های متفاوت آشکار می سازند. بچه میمونها در حالی که مادر در حرکت 

ای دست یافتن به شکم مادر از سر و کله است به سینه او می چسبند؛ توله سگ ها در تالش بر

همدیگر باال می روند؛ جوجه اردکها و جوجه مرغها به دنبال مادر راه می روند و صداهایی را در 

می آورند که مادرشان به آنها پاسخ می دهد و وقتی هم از پیزی بترسند خود را به مادر می رسانند 



ح ارزش انطباقی دارند زیرا جاندار را از دور شدن منبع . این پاسخ های اولیه در برابر مادر به وضو

مراقبت و گم شدن باز می دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دلبستگی امری فطری است 

که در درون فرد وجود دارد و نتیحه آن کنش متقابل بین مادر و کودک و ایجاد نوعی وابستگی 

 ک است. عاطفی بین آنها و احساس امنیت برای کود

 

 مراحل دلبستگی

جان بالبی روانکاو و کردار شناسی که برای اولین بار نظریه دلبستگی را ارائه داده است، به عقیده 

 دلبستگی در چهار مرحله زیر ایجاد می شود:

چنگ زدن، لبخند زدن،  -انواع عالئم فطری گی(.تهف 6مرحله پیش دلبستگی)تولد تا  -1

تماس نزدیک به نوزادان کمک می کنند تا با سایر انسانها  -ان والدینگریه کردن، زل زدن به چشم

برقرار کنند. وقتی که مادرها پاسخ می دهند، نوباوگان آنها را ترغیب می کنند نزدیک بمانند، 

زیرا وقتی که آنها را بلند می کنند، نوازش می کنند و به آرامی با آنها صحبت می کنند، تسلی 

در این سن می توانند بو و صدای مادر خودشان را تشخیص دهند. اما آنها هنوز می یابند. نوزادان 

 به مادر دلبسته نیستند، زیرا اهمیتی نمی دهند که با فرد ناآشنایی به سر برند. 

، در طول این مرحلهماهگی(.  6-8هفتگی تا  6مرحله دلبستگی در حال انجام) -2

 پاسخ می دهند که با یک غریبه فرق دارد. بر ای مثال نوباوگان به مراقبت کننده آشنا به صورتی

ماهه با مادرش تعامل می کند، لبخند می زند، می خندد، غان و غون می کند و  4یک کودک 

هنگامی که مادرش او را بلند می کند زود ساکت می شود. اما با اینکه نوباوگان می توانند مادر 

ا شوند، هنوز اعتراض نمی کنند. بنابراین، دلبستگی خود را تشخیص دهند در صورتی که از او جد

 در حال انجام است ولی هنوز ایجاد نشده است. 

بستگی به مراقب لاکنون دماهگی(.  20 -18ماهگی تا  6-8مرحله دلبستگی واضح) -3

کننده آشنا به وضوح مشهود است. نوباوگان، اضطراب جدایی نشان می دهند، یعنی وقتی که فرد 

ترک می کند، ناراحت می شوند. اضطراب جدایی بعد  که به او تکیه کرده اند آنها را  بزرگسالی

 ماهگی تشدید می شود.  15ماهگی در همه بچه های دنیا وجود دارد و تا حدود  6از 

نوباوگان و کودکان نوپای بزرگتر غیر از اعتراض کردن به ترک والد، سخت تالش می کنند تا 

رند. نوباوگانی که سینه خیز راه می روند، نزدیک شدن به والد، دنبال کردن او را نزد خود نگه دا

یک پایگاه امن استفاده ترجیح می دهند و از او به عنوان  داو و باال رفتن از بدن او را به سایر افرا



می کنند که با اتکا به آن، به کوش و خطر کردن در محیط می پردازند و بعد برای حمایت عاطفی 

 ت آن بر می گردند. به سم

 

در پایان سال دوم زندگی، سالگی و بعد از آن(.  2ماهگی تا 18مرحله رابطه متقابل) -4

نوپا امکان می دهد تا رفت و آمد والد را درک کرده رشد سریع بازنمایی ذهنی و زبان به کودکان 

اکنون کودکان . و برگشت او را پیش بینی کنند. در نتیجه، اعتراض به جدایی کاهش می یابد

مذاکره با والد را آغاز می کنند و به جای دنبال کردن و آویزان شدن به او، از قانع سازی و 

 خواهش استفاده می کند. 

( کودکان در نتیجه تجربیات خود در طول این چهار مرحله پیوند عاطفی با 1980به عقیده بالبی) 

والدین می توانند از آن به عنوان یک پایگاه  ثباتی با مراقبت کننده برقرار می کنند که در غیاب

امن، استفاده کنند. این بازنمایی درونی جزء مهمی از شخصیت می شود که به عنوان الگوی واقعی 

درونی، یا یک رشته انتظارات درباره در دسترس بودن شخصیت های دلبستگی و احتمال فراهم 

کلیه صویر ذهنی، الگو یا راهنمایی برای آوردن حمایت در مواقع استرس، عمل می کند. این ت

 (. 1992از کودکی و نوجوانی تا دوران بزرگسالی)برترون،  -روابط صمیمی در آینده می شود

 

 

 انواع دلبستگی و ویژگیهای طبقات مختلف آن در کودکان

مشاهدات گسترده ای روی کودکان و مادرانشان انجام  یکی از همکاران بالبی، 25ورثآینسری ام

اد و نوعی شیوه آزمایشگاهی برای سنجش دلبستگی کودکان ابداع کرد. طبق نظرات د

اما احساس ایمنی آنها در ارتباط با ( همه کودکان به والدینشان وابسته می شوند 1978ورث)سنآی

رگساالن متفاوت است. درجه سهولتی که یک کودک درمانده توسط مراقب خود به احساس زب

 یابد، کیفیت دلبستگی نامیده می شود.  آرامش و امنیت دست می

ش یافته اند به مراقبت کننده آشنایی وابسته می رتقریباً همه بچه هایی که در خانواده پرو با اینکه 

شوند، کیفیت این دلبستگی از کودکی به کودکی دیگر متفاوت است. روشی که وسیعاً برای 

برده می شود، موقعیت نا آشنا نام دارد. ماری سالگی به کار  2تا  1ارزیابی کیفیت دلبستگی بین 

ابداع این روش از این استدالل پیروی کردند که نوباوگان و  آینسورث و همکاران او برای

کودکان نوپای دلبسته ایمن قائدتاً باید برای کاویدن یک اتاق بازی ناآشنا از والد خود به عنوان 

                                                 
25. Ainsworth  



والد مدت کوتاهی اتاق را ترک می کند، کودک  یک پایگاه امن استفاده کنند. به عالوه وقتی

کمتر از والد خود تسلی بخش بداند. به به را یباید اضطراب جدایی نشان دهد و یک بزرگسال غر

ک را در معرض هشت صحنه ودعیت نا آشنا کقمشاهده می گردد، در مو1 -1طوریکه در جدول 

 و پیوند مجدد با او روی می دهد. کوتاه قرار می دهد که طی آن، جداییهای کوتاه از والد 

 

 : صحنه های موقعیت نا آشنا1-1جدول 

 

 صحنه                                 رویدادها                                                رفتار دلبسته مورد مشاهده

 

 ا د و بعد آنجا رنوالد و بچه را با اتاق بازی آشنا می ک ،. مشاهده گر 1

 ترک می گوید. 

 در حالی که بچه با اسباب بازیها بازی می کند، والد نشسته است. -2

 غریبه ای وارد می شود ، می نشیند و با والد صحبت می کند.  -3

 والد اتاق را ترک می کند. غریبه به بچه پاسخ می دهد و در صورت -4

 ناراحتی او را تسلی می دهد.  

 ه  استقبال می کند، در صورت لزوم او را تسلی والد بر می گردد، از بچ -5

 می دهد. غریبه اتاق را ترک می کند.

 والد اتاق را ترک می کند.  -6

 غریبه وارد اتاق می شود و سعی می کند بچه را تسلی دهد.  -7

 

 ، از بچه استقبال می کند، در صورت لزوم او را تسلی دوالد بر می گرد -8

  اره بچه را به اسباب بازیها عالقمند کند. می دهد و سعی می کند دوب

 
دقیق به طول می انجامند. اگر بچه  3ثانیه طول می کشد؛ باقی صحنه ها هر یک در حدود  30توجه: صحنه یک تقریباً 

شدن و از سر گیری بازی  مخیلی ناراحت شود، صحنه های جدایی کوتاهتر می شوند. اگر بچه به زمان بیشتری برای آرا

 داشته باشد، صحنه های پیوند مجدد، طوالنی تر می شوند.  نیاز

 

پژوهشگران بعد از مشاهده پاسخ های نوباوگان به این رویدادها، الگوی دلبستگی ایمن و سه 

 (. 1978را مشخص کردند)آینسورث و همکاران، به شرح زیر  الگوی ناایمنی 

 

 

 

 والد بعنوان پایگاهی امن

 واکنش به بزرگسال ناآشنا

 اضطراب جدایی

 

 واکنش به پیوند مجدد

 

 اضطراب جدایی

 

توانایی آرام شدن تسط 

 غریبه

 واکنش به پیوند مجدد

  



 

 دلبستگی ایمن

جود تعادل بین رفتارهای دلبستگی و اکتشاف محیط ( ایمنی دلبستگی، و1978)ینسورثآاز نظر 

است. کودکان دلبسته ایمن از والدین خود به عنوان پایه ای برای اکتشاف محیط استفاده می کنند. 

وقتی آنها تنها می مانند ممکن است گریه بکنند یا نکنند، اما اگر گریه کنند به علت غیبت والد 

 ح می دهند. به ترجییاست، زیرا او را به فرد غر

یت نا آشنا( به احساس آرامش و عاین کودکان در جلسه بازگشت مجدد والد)در آزمون موق

آسودگی دست می یابند. بالفاصله بعد از دست یابی به احساس ایمنی از بازگشت مادر مجدداً به 

یت فشار اکتشاف و بازی مستعدانه خود باز می گردند. به طور کلی آنها به هنگام مواجهه با موقع

زا فعاالنه در پی تماس با والد هستند و با حضور او به احساس ایمنی دست می یابند)کاسیدی و 

 (. 1999شاور، 

کودکان ایمن در اکثر موقعیت ها احساس ایمنی  دارند، به مادر خود نمی چسبند بلکه هنگامی 

دستکاری اشیاء بر می  که با مادر خود هستند با کنجکاوی در صدد اکتشاف محیط های نا آشنا و

و محیط های آشنایی، چون خانه، کمترین آشفتگی آیند اما در جدایی های کوتاه مدت روزمره 

 (. 1999را نشان می دهند)کاسیدی و شاور، 

ی گرم و صمیمانه برقرار می کنند و طاین کودکان در جلسات بازگشت مجدد والد با مادر ارتبا

نده، از مادر خود دارند که آنها خود را به طور مثبت توصیف تجسمی مثبت، حمایت گر و پاسخ ده

می کنند، با این وجود به نقاط ضعف خود نیز آگاهند و آنها را می پذیرند  به همین دلیل از اعتماد 

و به خود متکی هستند و تمایل به ایجاد ارتباط صمیمانه و مثبت با  به نفس باالیی برخوردارند

شدن با رفتار و  الدین این کودکان توانایی هماهنگ(. و1999شاور،  دیگران دارند)کاسیدی و

حرکات کودک خود را داشته و نسبت به این عالئم حساس و پاسخگو هستند، آنها معمواًل 

همراه با مالیمت با فرزند خود دارند، عواطف این کودکان نیز نسبت به والدین و  رتباطی گرم ا

 آرام و دوستانه است. 

ی این کودکان از ولد خود به عنوان پایگاهی امن برای کاویدن محیط استفاده می کنند. به طورکل

وقتی آنها تنها می مانند ممکن است گریه کنند یا نکنند، اما اگر گریه کنند به علت غیبت والد 

ا است، زیرا او را به فرد غریبه ترجیح می دهند. وقتی که والد بر می گردد، فعاالنه تماس با او ر



ریکایی، این الگو درصد بچه های آم 65در حدود می جویند و گریه آنها فوراً کاهش می یابد.  

 . (2001را نشان می دهند)برگ، 

 

 26دلبستگی ناایمن اجتنابی

یا   27کودکان دلبسته اجتنابی قبل از جلسه جدایی)در آزمون موقعیت نا آشنا( بدون هیچ درگیری

به اکتشاف محیط می پردازند. اگر با والدین درگیر شوند گفتگوی  با والدین  اندکبسیار  درگیری

آنها بیشتر در مورد اسباب بازیها و سایر موضوعهای غیر شخصی است. اکثر کودکان اجتنابی در 

د آنها بعد از نبرابر افراد نا آشنا منقلب نمی شوند، احتیاط نمی کنند یا احتیاط اندکی نشان می ده

بازی خود ادامه می دهند و یا آرام و ساکت  هرک کرد یا به اشکال مختلف بآنکه مادر اتاق را ت

 (. 1999از بازی خود دست می کشند و منتظر مادر خود می مانند)کاسیدی و شاور، 

جلسه بازگشت مجدد مادر از نزدیک شدن به او اجتناب می کنند و  کودکان دلبسته اجتنابی در 

د با حرکات و پیچ و تاب و تکان دادن خود سعی در پایین چنانچه مادر آنها را در آغوش گیر

 آوردن خود می نمایند. به نظر می رسد که این کودکان در عواطف خود نسبت به مادر بی تفاوتند

اما این نوعی آرامش و بی  تفاوتی ظاهری محسوب می شود چرا که کودکان اجتنابی در 

را که نشانه عصبانیت و خشم پنهان آنهاست نشان  آزمایشها، الگویی از برانگیختگی فیزیولوژیکی

 (. 1993، 28می دهند)اسپنگر و گروسمن

یکی از ویژگیهای اساسی کودکان اجتنابی انکار اهمیت روابط دلبستگی با مادر است. بر طبق نظر 

( اجتناب، کنش ممانعت از پردازش اطالعات را موجب 1978ینسورث)آ( و 1980؛ 1973بالبی)

کنش رفتار دلبستگی را هدف قرار می دهد و بنابراین یک مکانیزم دفاعی محسوب  می شود. این

یت مادر نمونه ای از ممانعت از پردازش اطالعات مربوط به دلبستگی و  بیرون مانکار اهمی شود. 

راندن دروندادهایی است که می توانند رفتار دلبستگی را برانگیزانند. در واقع اجتناب، یک 

ن از جانب دیگران دارد که یک مادر دی در مقابل اضطرابی است که فرد از طرد شمکانیزم دفاع

غیر قابل اعتماد در کودک بر می انگیزد و احتمال دارد تأیید اهمیت ارتباط دلبستگی از سوی 

کودک اجتنابی، هیجانات دردناک و رنج آور در او را بیدار کرده و یا موجب بروز خشم، 

به نوبه خود این حاالت عاطفی کودک، خطر بیزار کردن  همادر شود کعصبانیت و آویختن بر 

چهره دلبستگی را افزایش می دهد. برخی از کودکان اجتنابی به آرمانی سازی خود و چهره 
                                                 

26. Avoidant attachment  
27. involvment  
28. Spanger & Groosman  



هر یک از کودکان اجتنابی به گونه ای دلبستگی می پردازند. دلیل این آرمانی سازی آن  است 

اند پس تأیید هر نقص و عیبی در والدین ممکن است به طرد  از سویی چهره دلبستگی تجربه کرده

بعدی منجر گردد. در نتیجه با انکار آن می توانند خود را از خطر طرد بیشتر از سوی والدین مصون 

مادران کودکان اجتنابی به عالئم فرزندان خود حساسیت نشان نمی (. 1988نگه دارند)کاسیدی، 

خواسته ها و یا حاالت روحی کودک  ابوده و کمتر خود را بدهند و برخی کمتر پاسخ دهنده 

ی کودک آشفته است و بیش از هر شرایط ت(. به ویژه وق19994تطبیق می دهند)کاسیدی و برلین، 

دیگری نیاز به تسلی دارد، از تماس بدنی با او پرهیز می کنند. این مادران در عین حال، رفتاری 

الباً نه بر اساس پاسخدهی به کودک بلکه طبق فرمول کتاب از و غ انعطاف پذیر و وسواسی دارند

مراقبت می کنند. پژوهشگران معتقدند که ماحصل چنین رفتاری پیدایش تعارضی است  ککود

 اب در ارتباط با مادر. ندر کودک بین گرایش و اجت
 

 

 

 
 

Abstract 

  
This research was conducted in order to comparing the  attachment styles and emotional 

intelligemce in athlete women(individuall, collective exercises) and non athlete women. 

Statistical society of this research comprised totall of 250 athlete women of indivitual and 

collective exercises aged 16-17, who were training at Ardabil town stdiums in second six 

monthy of 87 year. 30 athlete women of indivitual exercises and 30 athlete women of collective 

exercises and 30 non athlete women from from normal socity have been non 

randomly(apportunity sampling) selected and were asked to answer to attachent styles 

questionare and emotional intelligence test. The results of multivariate variance (MANOVA) 

showed that there was significant difference between this three groups in variables of secure 

attachment style and emotional intelligence. But there was no significant difference in insecure 

attachment style between those three groups. Also the results of LSD test showed that the rate 

of secure attachment in indivitual group lower than the collective group. And emotional 

intelligence of collective group higher than the individual group and emotional intelligence of 

individual group higher than non athlete group.   

 Key words: attachment styles, emotional intelligence, sport 

 

 


