
 

ان آموزدانشهاي دلبستگي هيجاني و سبك هوشمقایسه 

 زاهدان و عادي دوره متوسطه زهوشيت

 2مهديه سرحدي ،1حسين جناآبادي

 40/43/31تاریخ پذیرش: 31/40/31تاریخ دریافت:

 چکیده
و عادی دوره  تیزهوشان آموزدانشدلبستگی  هایسبکجانی و هی هوش سهیمقا باهدفپژوهش حاضر 

بود که  یاسهیمقا مقطعی انجام شد.روش پژوهش از نوع 19-19متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 

از طریق  دوره متوسطه شهر زاهدان و عادی تیزهوش آموزدانش 049تصادفی تعداد گیرینمونهبه شیوه 

تی برای  هایآزموناز طریق  هاداده مورد مطالعه قرار گرفتند.دلبستگی سبک و  هوش هیجانی یهاپرسشنامه

 انآموزدانشنشان داد:  هایافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  spssمستقل با کمک نرم افزار هایگروه

تگی، دلبس یهاسبک ازنظردارند، االتریهیجانی ب هوش زهوشیت ان عادیآموزدانشتیزهوش در مقایسه با 

وسوگرا اجتنابی و د دلبستگی هایسبکان عادی آموزدانشایمن و  ان تیزهوش سبک دلبستگیآموزدانش

 ژهیوبهان آموزدانشهیجانی و سبک دلبستگی ایمن به  هوشآموزش  هایافتهتوجه به  را داشتند. با

 .گرددیمان عادی توصیه آموزدانش

 ان تیزهوش و عادی.آموزدانش، دلبستگی هایسبکهیجانی،  هوش: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 است 9هوش هیجانی دهیپد قرارگرفته، زیادی اخیر موردتوجه درد که ییهادهیپد از یکی

 آنچه ینب تعارضات زانیم از و کاستن مسائل بهتر حل در نیباالتر ییتوانا امراین  دلیل که

مایروسالووی (. 9111اکبرزاده و نقی زاده، ) است کندیم فکر آنچه با کندیماحساس  انسان

 سترسد برای ییتوانا بیان احساسات، و یابیارز دقیق، درك برای توانایی را هوش هیجانی

 دانش و ساساح درك برای ؛ تواناییکنندیم لیتسه را تفکر و تأمل که احساساتی اایجاد یی

 اندکرده فیتعر فکر، و رشد عاطفی ارتقاء برای ییتوانا و عواطف؛ و احساسات به مربوط

 و خود احوال درك انسانی، روابط در هاجانیه مناسب کاربرد(. 0999، 0شیف و سوسانتو)

 شناخت، و تفکر در هاجانیه از استفاده مثبت و دیگران با همدلی ،یدارشتنیخو دیگران،

های مدل هوش هیجانی(. در رابطه 0991، 1مندل و پروانیاست ) هوش هیجانی موضوع

 لمن،گ دیدگاه طبق مدل گلمن است. هاآن نیتریکاربردگوناگونی وجود دارد که یکی از 

 خودآگاهی مهارت سه داشتن شامل :4از: الف(خودآگاهی عبارتند هوش هیجانی هایمؤلفه

 شش : شامل5خودمدیریتی( خوداتکایی است؛ ب و درست شخیص قدرتت احساسی،

خوشبینی  و ابتکارعمل گرایی، توفیق سازگاری، شفافیت، احساسی، خودکنترلی مهارت

 خدمت )شناخت و سازمانی آگاهی همدلی، مؤلفه شامل سه :6اجتماعی آگاهی( است؛ ج

 ویژگی هفت :7رؤسا( است؛ د( مدیریت روابط و مشتریان پیروان، نیازهای وبرآورده کردن

 تغییرات، کنندهعیتسردیگران،  تواناسازی نفوذ، الهامبخش، رهبری از: عبارتند مهم این بعد

دلپسند ) مساعی کیتشر و کارتیمی شبکه روابط(، یک برقراری و یآورجمع) وندیپ جادیا

تا  کندیمبه افراد کمک  تنهانه هوش هیجانی دهدیم(. مطالعات نشان 9119 و دیگران،

به  و دیمانیم محافظت استرس برابر در را افراد تعارضات سازمانی را بهتر مدیریت کنند؛

هوش (. افراد دارای 9119 کشتکاران و همکاران،) کندیم کمک آنان بهتر تطابق سازگاری
                                                           
1. Emotional Quotient 

2. Shif & Susanto 

3. Mandell & Pherwani 

4. Self-Awareness 

5. Self-Regulation 

6. Social-Awarenes 

7. Relationship Management 
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ا همراه ب هاآنباال مهارت بیشتری در درك احساسات دیگران و پاسخگویی به  هیجانی

 هانآبا دیگران دوست شوند.  یراحتبههمدلی و شفقت دارند. این افراد قادر هستند که 

وش هشرکای بهتر، همکاران بهتر، رهبران بهتری هستند. تحقیقات نشان داده است که 

 (.0994هرکنهوف، تعامالت بین فردی مثبتی تولید کند ) تواندیم هیجانی

شد  مطرح بالبی نام به و درمانگری روانپزشک توسط 9179 دهه در دلبستگی نظریه

 رب فرد شناختی و عاطفی تحول اجتماعی، نظریه، این اساس بر (.0991)یوسمارهینیوجان، 

 پیوندی کیفیت به دلبستگی سبک .دهدیم رخ خاص افراد با مجموعه ایاز ارتباطات اساس

اعتقاد  یبالب .کندیم ایجاد با مراقبانش ناراحتی زمان در کودك که شودیم اطالق عاطفی

 کاری رونهای دمدل گیری شکل به اولیه، مراقبان با فرد مکرر کیفیت تعامالت که داشت

 کلش کودکی دوران در که درونکاری یهامدل مورد در دلبستگی نظریه فرض انجامد.می

 کشیده جوانی و نوجوانی دوران روابط به و بوده باثبات و پایدار بسیار که است نیا ،رندیگیم

 کنندمی هدایت و داده جهت را فرد و رفتارهای هاادراك تجارب، که یاگونهبه شوندیم

 و 0دوسوگرا  /مضطرب ،9ایمن را دلبستگی بزرگسالی اصلی سبک سه (.0994)مارچاند، 

 نیاز فرد دلبستگی ایمن سبک در (.9111، و دیگران کنند )خجسته مهرمعرفی می 1اجتنابی

 شکل را یاانهمیصم روابط گرانید با تواندیم یراحتبه نسبتاً و دارد تأیید دیگران به کمی

 تیحما و جستجوی کمک و موقعیت اجتنابی در تصدیق دلبستگی سبک دارای دهد. افراد

 ساسیتح دوسوگرا دارند دلبستگی سبک که یافراد درنهایت .شوندیم مواجه مشکل با

 پیروی ودآن خ جهیدرنت که دارند دلبستگی یهانگارهو  منفی عواطف به نسبت ازحد بیش

 (.9111عباسپور و همکاران، ) شودیم اختالل دچار هاآن

 صورتهب را خودش و داندیم دسترسقابل را خود ایمن، مراقب دلبستگی الگوی با فردی

 میراند زخود ا را ردف وستهیپ طوربه مراقب اجتنابی، الگوی دلبستگی در ،کندیم تجربه مثبت

 الگوی در درنهایت و کندیم اعتماد خودش به اجباری طوربه اما است، ناایمن نیز خود و

 عنوانبه را دخو و ثباتیب پاسخگوی یک عنوانبه را مراقب خود فرد، اضطرابی، دلبستگی

                                                           
1. secure 

2. anxious/ambivalent 

3. avoidant 
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 ریباالت سطح ایمن، بادلبستگی افراد(. 0996)اشتاین،  کندیمتجربه  ارزشیبو  وابسته فردی

 یبادلبستگ افراد کهیدرحال دارند، تعارضات از یترنییپا سطح و و رضایت اعتماد از

 رضایت با نابیاجت بادلبستگی افراد و بیشتر و تعارضات دراحساسات متعادل باعد دوسوگرا

 فرآیند . پیامد(0990کالینز و دیگران، ) مشخصمی شوند بیشتر تعارضات و کمتر و صمیمیت

 یجاد ترسوا ناایمن، هایدلبستگی پیامد و است فرد در ایمنی احساس ایجاد ایمن، دلبستگی

 که دهدیمنشان  هاپژوهش نیچنهم(. 0992)کسیدیوشیور،  است درفرد وحشت

 تگیدلبس از سبک عمیق یاگونه صهیخص بینش روابط نابهنجار و بهنجار یهایژگیو

 شامل مثبت باطیارت یهایژگیو با ایمنسبک دلبستگی  کهیطوربه رندیپذیم ریتأث اشخاص

دلبستگی  و عهدت و صمیمیت از یترنییپا سطوح با اجتنابی خرسندی، دلبستگی و صمیمیت

 ت.اس مرتبط کم، باخرسندی توأم روابط، مورد در یمشغولدل و باشوروهیجان دوسوگرا

 انحالل پی رد .دهندیم نشان تمایل روابط پایان بخشین به دوسوگراها از بیش اجتنابی افراد

افراد با  است. اوتمتف فرد دلبستگیالگوی  برحسب نیز جدید روابط بازسازی روابط پیشین،

پریشان  و ربمضط دوسوگراها از کمتر رابطه رفتن یک ازمیان باسبک دلبستگی اجتنابی 

 ران،بشارت و همکا) کنندیم اقدام جدید روابط به برقراری سرعت به اخیر گروه .شوندیم

9120.) 

 و یعاطفی، شخص وستهیپهمبه توانایی از که است چندعاملی سازه یک هیجانی هوش

 . هوشددهیم روزمره یاری زندگی مقتضیات با رویارویی در را ما که شدهلیتشک اجتماعی

 در ار فرد موفقیت و است محیطی یهاچالش با مواجهه در شخص یک یهاییتوانا هیجانی

 خود اساتاحس کسانی که یعنی دارند، هیجانی مهارت یک افراد. کندیم ینیبشیپ زندگی

 ربخشیاث طرز به و درك نیز دیگران را احساسات و کنندیم هدایت و شناسندیم یخوببه را

 (.9122لیوارجانی و همکاران، زندگی ممتازند ) از یاطهیح هر در ،کنندیم برخورد آنان با

 و تنش وحسط توانندیم که هستند فردی درون منابع از دلبستگی یهاسبکاز طرف دیگر 

 نتایج بنابر .ندده جلوه رنگترراکم تنش منفی اثرات و کنند تعدیل ناگوار رادرشرایط ناتوانی

 یالیل) دارد روانی بهداشت در زیادی کننده ینیبشیپ اهمیت دلبستگی یهاسبک ،هاپژوهش
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ان عامل مهمی در برقراری آموزدانشهوش هیجانی و سبک دلبستگی  (.0994، 9و جوزف

چه در مدرسه و چه در سطح جامعه خواهند بود و  مشکالت اجتماعیروابط و حل مسائل و 

بنابراین این  ؛دینمایمان تیزهوش و عادی ضروری آموزدانشدر  هاآنمطالعه  رونیااز 

ه ان تیزهوش و عادی دورآموزدانشمقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی  باهدفمطالعه 

 متوسطه شهر زاهدان انجام گرفت.

 پژوهش روش

 تیزهوشان آموزدانشاست. جامعه آماری آن کلیه  یاسهیمقاپژوهش حاضر از نوع مقطعی 

 گیرینمونهبود که به شیوه  19-19و عادی دوره متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 

 آموزدانش 909تیزهوش و  آموزدانش 909دوره متوسطه ) آموزدانش 049تصادفی تعداد 

 یورآجمعابزار کوکران مورد مطالعه قرار گرفتند.  گیرینمونه عادی( و از طریق فرمول

 اطالعات دو پرسشنامه استاندارد زیر بود:

 درك مقیاس چهار شامل که (:0990) پیترایدزو فارنهایم هیجانی هوش پرسشنامهالف( 

 املش که باشدیم و خوشبینی اجتماعی یهامهارت عواطف، کنترل دیگران، و عواطف خود

و  باشدیم لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافق یانهیگزپنج  فیط در سؤال سی

( با 0999. پیترایدز و فارنهام )باشدیمموافقم  کامالً=5مخالفم تا  کامالً=9آن از  یگذارنمره

گزارش نمودند.  26/9پرسشنامه، پایایی آن را  یهاسؤالاستفاده از روش همسانی درونی 

و  26/9( انجام شد برابر با 9124درونی در تحقیقی که توسط نیکبخت ) همچنین همسانی

به دست آمد. در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی  71/9پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 70/9و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  71/9این پرسشنامه برابر 

 درسال که مقیاس (: اینRAASسال )دلبستگی بزرگ مقیاس شده تجدیدنظر ب( نسخه

 وهشی و روابط ایجاد یهامهارتگرفت،  قرار بازنگری مورد رید و کولینز توسط 9119

 یزارشگ خود صورتبهدلبستگی،  یهاچهره به نسبت را، روابط دلبستگی یدهشکل

ایمن،  دلبستگی یهاسبک گویه 6هر  که است گویه دارای هجده مقیاس این .سنجدیم

                                                           
1. Linley & Joseph 
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ز ا لیکرت، یادرجهپنج مقیاس روی یک یگذارعالمت طریق از را اجتنابی و اضطرابی

(، 4دارد )نمره  خصوصیات با تاکامالً( 9نمره )ندارد  تطابق من خصوصیات با وجهچیهبه

پرسشنامه دلبستگی  در که ییهافیتوص هیپا بر( 9119) کولینزورید .کندیمارزیابی 

را  خود مقیاس مواد ،داشت وجود اصلی دلبستگی سبک سه مورد در هازنوشیور بزرگساالن

شکیل ت اضطراب و بودن نزدیک مقیاس وابستگی، زیر سه از مقیاس این .اندکرده تدوین

 اضطراب زیرمقیاس ،یطورکلبه ماده است. شش دربردارنده هاآن از یک هر که گردیده

 سزیرمقیا و ایمن با دلبستگی بودن نزدیک زیرمقیاس دوسوگرا، -بادلبستگی اضطرابی

 هم را این مقیاس یهاسایمق زیر اعتبار دارد. کولینزورید، تطابق بادلبستگی اجتنابی وابستگی

 75/9 تا 61/9 بازآزمون دوماه از پس بازآزمایی روش از هم و کرونباخ آلفای طریق از

همچنین در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای  .اندکردهگزارش 

 یبرا به دست آمد. 79/9و  61/9،71/9دلبستگی ایمن، اجتنابی و دو سو گرا  هایسبک

 استفاده گردید. spssاز آزمون تی با کمک نرم افزار  هادادهتجزیه و تحلیل 

 پژوهش هایافته

ان تیزهوش و عادی تفاوت آموزدانشهیجانی  هوشبرای بررسی فرضیه اول پژوهش: بین 

 9 جدولی آن در هایافتهمستقل استفاده شد که  هایگروهوجود دارد از آزمون تی برای 

 .است شدهارائه

 ان تیزهوش و عادیآموزدانشهیجانی  هوشمقایسه  .3جدول 

 sd df t p تفاوت میانگین n m آموزدانش

 11/945 909 تیزهوش
91/99 

21/99 
012 94/1 999/9 

 47/99 91/915 909 عادی

وش ان تیزهآموزدانشهیجانی هوش ی جدول فوق، میانگین نمره هایافتهبر اساس 

 91/99و اختالف میانگین دو گروه یعنی  91/915و  11/945و عادی به ترتیب 

معنادار  999/9در سطح  012( با درجه آزادی 94/1) آمدهدستبه t. مقدار باشدیم

هیجانی هوش ، با توجه به اینکه میانگین نمره نیبنابرا (.>99/9p) باشدیم
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 هپذیرفت ک تواندیمان عادی بیشتر است پس آموزدانشان تیزهوش از آموزدانش

 است.ان عادی بیشتر آموزدانشان تیزهوش در مقایسه با آموزدانشهیجانی  هوش

یزهوش و ان تآموزدانشدلبستگی  هایسبکبرای بررسیی فرضییه دوم پژوهش: بین   

مسیییتقل اسیییتفاده شییید که   هایگروهعیادی تفیاوت وجود دارد از آزمون تی برای   

 است. شدهارائه 0 جدولی آن در هایافته

 ان تیزهوش و عادیآموزدانشدلبستگی  هایسبکمقایسه  .2جدول 

 sd df t p تفاوت میانگین n m آموزدانش سبک دلبستگی

 ایمن
 62/91 909 تیزهوش

15/9 
5/0 

012 45/1 999/9 
 46/0 11/91 909 عادی

 اجتنابی
 90/92 909 تیزهوش

19/9- 
59/0 

012 01/1 999/9 
 07/0 11/91 909 عادی

 دوسوگرا
 11/95 909 تیزهوش

07/9- 
11/1 

012 45/0 999/9 
 94/1 06/96 909 عادی

گی دلبست هایسبکی جدول فوق، اختالف میانگین نمرات هایافتهبر اساس 

، 15/9ان تیزهوش و عادی در سبک ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب آموزدانش

ایمن،  هایسبکدر هریک از  آمدهدستبه tکه مقدار  باشدیم -07/9 و -19/9

در سطح  012با درجه آزادی  45/0و  01/1، 45/1اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب 

 یهانیانگیم، با توجه به اختالف نیبنابرا (.>99/9p) باشدیممعنادار  999/9

و  ان تیزهوشآموزدانشگفت که سبک دلبستگی ایمن در  توانیم آمدهدستبه

 ان عادی بیشتر است.آموزدانشدلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در  هایسبک

 یریگجهینتو  بحث

عادی  انآموزدانشان تیزهوش در مقایسه با آموزدانشیافته اول این مطالعه نشان داد که 

( 9122ی لیوارجانی و همکاران )هایافتهاز هوش هیجانی باالتری برخوردارند که این یافته با 

باال مهارت بیشتری در درك  هوش هیجانیافراد دارای  ( همخوانی دارد.9121و آبرومز )
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همراه با همدلی و شفقت دارند. این افراد قادر  هاآناحساسات دیگران و پاسخگویی به 

ری شرکای بهتر، همکاران بهتر، رهبران بهت هاآنبا دیگران دوست شوند.  یراحتبههستند که 

ی تولید ت بین فردی مثبتتعامال تواندیم هوش هیجانیهستند. تحقیقات نشان داده است که 

هوش هیجانی، توان استفاده از احساس و هیجان خود و دیگران در (. 9،0994کند )هرکنهاف

تاری پور مخرفتار فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت است )

در برابر احساسات  تواندینمفردی که هوش هیجانی زیادی دارد  رونیازا( 9124و سیادت، 

 رونیامنفعل باشد، از  افتدیمو عواطف دیگران و همچنین مسائلی که در محیط کار اتفاق 

 حلراهنبال بلکه به د کندینمراهبرد عدم مقابله، کنترل و تحمیل را برای حل تعارض انتخاب 

فشار  حتافراد دوست ندارند که دیگران را ت گونهنیامنسجم برای مدیریت تعارض است. 

رایی گ حلراهشیوه  کنندیمتحمیل کنند و سعی  هاآنخود را به  یهادگاهیدقرار دهند و یا 

و مشارکتی را برای حل تعارضات بکار ببرند. روابط اجتماعی مطلوب، احساس همدلی با 

جانی هی باهوشافراد  یهایژگیوو انتقادات که از  هاشنهادیپدیگران و توانایی پذیرش 

برای حل تعارضات موجود در سازمان از راهبردهای  هاآنکه  شودیممانع از آن  باالست

راد با که اف دیآیم دست بهحل مطلوب  راهکیکنترل و عدم مقابله استفاده کنند. زمانی 

کردن  دیتائاساسی هوش هیجانی گوش دادن و  یهامهارتیکدیگر در تماس مستقیم باشند، 

 و هاجانیهتشخیص  در شخص توانایی (.9126دوین و همکاران، فهیم ) باشندرا آموخته 

 اریی دیگران با تعامل مؤثر و رابطه برقراری در را افراد کهنیا بر دیگران عالوه عواطف

 منابع ر بهبهت و ترآسان یابیدست از است عبارت که بردارددر  نیز دیگری نتیجه ،کندیم

 ازجمله و مشکالت برابر در افراد حفاظت در مهمی بسیار نقش تواندیم که اجتماعی حمایت

و  اریو بردب دیگران از گرفتن کمک و عوامل مراوده فرایند، این باشد. در داشته استرس

وش عاطفی ه دارای افراد دارد. استرس کنترل در را نقش بیشترین زااسترس شرایط با انطباق

و  ترعیوس اعیاجتم شبکه درنتیجه و کنندیم بیشتر ابراز را خود تمایالت و احساسات باالتر

 اجتماعی یهاتیحما از برخورداری .آورندمی فراهم خود برای بیشتری اجتماعی حمایت

                                                           
1. Herkenhoff 
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سعیدا ) شودیم هااسترسبرابر  در محافظت و روانی سالمت ارتقاء خود باعث نوبهبه نیز

 (.9119اردکانی و همکاران، 

ان تیزهوش دارای سبک دلبستگی ایمن و آموزدانشیافته دوم این مطالعه نشان داد که 

نه پژوهش، پیشی در دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا هستند. هایسبکان عادی داری آموزدانش

عادی  زهوش ویت آموزدانشدلبستگی  هایسبککه به مقایسه  یابامطالعهپژوهشگران 

 افراد که دهدمی نشان جینتادلبستگی  هایسبکبپردازد برخورد نکردند اما در رابطه با 

 ،(0990 سافورد،) دکننمی تجربه را افسردگی و اضطراب بیشتری احتمال با ناایمن بادلبستگی

 دلبستگی یاهسبک بین و دارمعنا مثبت رابطه روان، سالمت با ایمن دلبستگی سبک بین

 در غلیش تنش میزان ،دارد وجود داریامعن منفی رابطه روان، سالمت با دوسوگرا و اجتنابی

 )رحیمی است ناایمن هایسبک از کمتر ایمن دلبستگی سبک دارای هایآزمودنی

 مچنینه و ناایمن به نسبت ایمن دلبستگی سبک با پژوهش واحدهای (،9127 وهمکاران،نژاد

 بینش شکالتم دوسوگرا، سبک به نسبت بودند اجتنابی دلبستگی سبک دارای که ییهاآن

 دلبستگی یهاسبک یشناختروان پیامد (،9120همکاران،  و )بشارت داشتند کمتری خصی

 لبستگید سبک یشناختروان پیامد و است افسردگی و اضطراب زا،تنش طیشرا در ناایمن

 خو به اعتماد نبود. (9119نایبی نیا و همکاران،) است روانی آرامش شرایطی، چنین در ایمن

 بنیادهای لتحلی با خود به اعتماد نداشتن .باشدیم ناایمن افراد اصلی هایویژگی از گرانیدود

 درماندگی و دهدمی کاهش را زاتنش هایموقعیت با رویارویی توان روانی، درون

 یهاجربهت برحسب درماندگی و پریشانی این .کندمی تحمیل ناایمن فرد بر را یشناختروان

 یمنا دلبستگی. زندمی دامن شخص اضطراب و بینی کوچک خود احساسات به نامطلوب

 ،کندیم حفظ تنش یهادوره طول در را یشناختروان سالمت که است درونی منبع یک

 (.9116رابرتزوهمکاران، ) دارد پی در را عاطفی مشکالت ایمن، منبع نبود کهدرحالی

هوش هیجانی باالتر و سبک  از ان تیزهوشآموزدانشی این مطالعه هایافتهبر اساس 

 هایکسبو  ترنییپاان عادی از هوش هیجانی آموزدانشدلبستگی ایمن برخوردار بودند اما 

و هوش هیجانی،  دلبستگیسبک درباره رابطه دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی برخوردار بودند. 

-ارب بین دو متغیر رابطه وجود دارد. برای مثال، انددادهتحقیقات زیادی شده است که نشان 
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هیجانی خود  ازنظر، اندداشته( دریافتند کودکانی که رابطه دلبستگی ایمن 0999) پارگرن و آ

یم ، در تنظدارند و در مقایسه با کودکان ناایمن هاجانیه، درك بهتری از کندیمرا بیان 

باالی هوش  اًنسبتن بیان کردند که میزان هیجان دارای توانایی بیشتری هستند، پژوهشگرا

عبیر دیگر، و به ت اندداشتههیجانی، یکی از خصایص افرادی است که رابطه دلبستگی ایمن 

( 0992) وریشبرقراری رابطه دلبستگی ایمن، شرط الزم هوش هیجانی است. کسیدی و 

تی هوش شناخ -عصبیهای مغز هیجانی دریافتند که مکانیزم رابطه هوش هیجانی و بامطالعه

( در پژوهش 0994) 9هیجانی، متاثر از ارتباطات اولیه دلبستگی است. همچنین کافتسیوس

با نمرات  منفی طوربهی ناایمن مثبت و دلبستگ طوربهخود نشان داد که دلبستگی ایمن 

( 0990) 0هوش هیجانی و نمره کل هوش هیجانی ارتباط دارد. همچنین کریکورین یهامؤلفه

ستگی و هوش هیجانی را نشان دادند که همگی این مطالعات در دلب هایسبکرابطه بین  زین

هوش  آموزش ،ی این مطالعههایافتهحال با توجه به  یافته این مطالعه است. دیتائراستای 

 ودلبستگی  هایسبک ٔنهیدرزم هاخانوادهان در مدارس و آموزش آموزدانشهیجانی به 

 .شودیم پیشنهادو رفتار بهتر با فرزندان  تعامل

 منابع

 مدیران فرسودگی و عاطفی هوش رابطه (. بررسی9111.(حسن زاده، ینق اکبرزاده، حسین،

، طب یصدوق دیشه پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی هایپرستاران بیمارستان و

 .47-17(:9)6کار،

 هایسبک رابطه (. بررسی9120. )غرعلی اص ،احمدی ،محمد ،گلی نژاد ،محمدعلی ،بشارت

 .29-74(:4)2شخصی، اندیشه و رفتار، بین مشکالت و دلبستگی

(. 9111عیل، رجبی، غالمرضا. )، اسمایازهرهخجسته مهر، رضا، امان الهی، عباس، 

 علیه ونتهای خشبینپیش عنوانبه تیمسئول اسناد و علّی اسناد دلبستگی،هایسبک

 .50-49(:9)9خانواده، زنان، روانشناسی

                                                           
1. Kafetsios 

2. Krikorian 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1813
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1814
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1815
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هوش  (. رابطه9119پور، اشکان، رئیسی، پوران، شهابی، مسعود. ) ریینص دلپسند، منصور،

 راقبتم پرستاری ویژه، مجله مراقبت هایبخش پرستاران شغلی بافرسودگی عاطفی

 .26-71(،1)4ویژه،

 سبک رابطه (.9127) .اصغریعل ،اصغرنژادفرید ،اسحاق ،بوگر رحیمیان ،عباس ،نژاد رحیمی 

 هایپژوهش ،بم شهرستان زدهزلزله بزرگساالن در روان سالمت با دلبستگی

 .46-90(:0 و 9)99،یشناختروان

 (. نقش9111، سیدتیمور. )اصل یدیس ،یمجتب دیس ،یاحمد ،سارا ،یاحمد عباسپور، پرستو،

قیقات دانشجویان، تح روان سالمت ینیبشیپ در ییگراکمال و دلبستگی هایسبک

 .962-969(:1)1بالینی در پیراپزشکی،

 ریده.ف یدهس ،هادوی وسف،ی ،کریمی حمد،م لیع ،امیرتاش سن،ح ،فهیم دوین

 و آموزشی مدیران بین تعارض مدیریت راهبردهای با عاطفی هوش رابطه (.9126)

 کت،حر نشریه ،الگو ارائه و کشور یهادانشگاه یبدنتیترب یهادانشکده اجرایی

(10،)099-096. 

 هوش عاطفی با (. رابطه9119، منصوره. )لطفی ، ریتا،رضایی ، ناهید،حاتم کشتکاران، علی،

 پزشکی علوم دانشگاه و پژوهشی آموزشی در مدیران تعارض مدیریت راهبردهای

 .092-099(:4) 94شیراز، فصلنامه حکیم، 

 رابطه (. بررسی9122شهانقی، معصومه. ) قاسم مرضا،محمدنژاد، غالگل لیوارجانی، شعله،

 و تیزهوش دبیرستانی دوره دختر آموزاندانش اجتماعی یهامهارت و هیجانی هوش

 .099-925(:5)0،ارزشیابی آموزش وخوی، شهرستان یعاد

، تدبیر، هیجانی باهوشمدیریت و رهبری (. 9124سیادت، سید علی. ) مختاری پور، مرضیه،

96 (965:)92-09. 

 سبک ارتباط (. بررسی9111نایبی نیا، انورسادات، ساالری، پروین، مدرسغروی، مرتضی. )

 بهداشت افسردگی، اصول و اضطراب تنش، با والدین به بالغین دلبستگی

 .090-914(:0)91روانی،
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