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جو  به صورت  را   )Attachment( دلبستگی 
مراقبش  با  کودک  روابط  بر  حاکم  هیجانی 

تعریف می کنند.
اینکه کودک مراقب خود را که معموال مادر 
اوست، می جوید و به او می چسبد، موید وجود 
بالبی، روانکاو  آنهاست. جان  بین  دلبستگی 

انگلیسی )1990-1907( کسی است که 
برای اولین بار به این موضوع توجه 

و درباره آن تحقیق کرده و نظریه 
دلبستگی را ارائه داده است.

وی با مطالعه روی شیرخواران 
و مراقبان آنها به این نتیجه 
شامل  دلبستگی  که  رسید 
اساسی  انگیزشی  نیروی 
برای  ضروری  واسطه  و 
در  که  انسان هاست  تعامل 
آینده پیامدهای مهمی برای 

شخصیت افراد دارد.

کودک به چه کسانی 
دلبسته می شود؟

شیرخواران تمایل دارند به یک نفر یا 
گاهی چند نفر دلبسته شوند. دلبستگی به طور 

تدریجی شکل می گیرد و موجب می شود نوزاد 
مراقب خود را فردی قوی، دانا و قادر به رفع 
اضطراب و نهایتا ایجاد احساس امنیت برای خود 
بداند. پیوند )Bonding( گاهی به اشتباه مترادف 

با دلبستگی در نظر گرفته می شود.
پیوند به احساس متقابل مادر یا مراقب نسبت به 
نوزاد مربوط است. محققان به این نتیجه رسیده اند 
اگر مادر بالفاصله پس از تولد نوزادش با او 
تماس پوستی داشته باشد، پیوند قوی تری ایجاد 
می شود. بالبی مبنای تکاملی برای دلبستگی قائل 
بود و عقیده داشت، این رفتار موجب ضمانت 

حمایت والدین از فرزندان می شود.

آیا دلبستگی خاص انسان است؟
در مطالعات کردارشناختی دیده شده که سایر 
که  را  رفتاری  الگوهای  چنین  نیز  حیوانات 
احتماال غریزی است، نشان می دهند. نقش پذیری 
)imprinting(، نمونه ای از این نظام دلبستگی 
غریزی است که در آن برخی محرک ها می توانند 
الگوهای رفتاری ذاتی را در چند ساعت نخست 

رشد برانگیزانند. با این کار، فرزند حیوان در 
دوره ای حیاتی که معموال اوایل رشد او است، 

به مادر دلبسته می شود. 
هری  هارلو، کسی بود که این موضوع را روی 
میمون ها مطالعه کرد و در مورد نظریه دلبستگی 
تحقیقات بیشتری انجام داد. او نتیجه گرفت 
میمون های جدا نگه داشته شده که از مراقبت 
مادر محروم شده بودند، منزوی، ناتوان از برقراری 
ارتباط با همساالن، ناتوان از جفت گیری و ناتوان 

از مراقبت از فرزندانشان بودند.

دلبستگی چه مراحلی دارد؟ 
تکامل دلبستگی هم مثل بسیاری از مسائلی که 
در رشد مطرح می شود، مراحلی دارد که باید 

پشت سر هم طی شود. 
مرحله اول دلبستگی که »پیش دلبستگی« نامیده 
می شود، از 12-8 هفتگی شکل می گیرد. نوزاد 
وقتی صدای مادر را می شنود به سمت صدای 
او برمی گردد، به طرف صدای او می رود و او 

را تعقیب می کند.
مرحله دوم که مرحله »دلبستگی در حال تشکیل« 
نامیده می شود، از 8 هفتگی تا 6 ماهگی 
شکل می گیرد. نوزاد به یک یا چند 
نفر از افراد محیط دلبسته است و 
آنها را می شناسد و نسبت به آنها 

واکنش نشان می دهد.
مرحله سوم »دلبستگی حتمی 
یا قطعی« است که از 6 تا 24 
ماهگی شکل می گیرد. در این 
مرحله کودک با جدا شدن از 
مراقب های آشنا گریه می کند 
و با برگشت مادر آرام می شود 
و به او می چسبد، در صدا و 
حاالت چهره از مادر تقلید می کند 
و توان مدارا با موقعیت ها و افراد 
غریبه را به شرط نزدیک بودن به مادر 

پیدا می کند.
مرحله چهارم که حدودا از 25 ماهگی به بعد 
شکل می گیرد، کودک مادر یا مراقب نزدیک را 
مستقل از خود می بیند، بنابراین رابطه پیچیده تری با 
او برقرار می کند. کم کم جدایی از مادر را می تواند 
تحمل کند و بازی های اجتماعی و همکاری با 

دیگران را شروع می کند.
مری انیثورت، فرد دیگری است که روی دلبستگی 
مطالعه و 3 نوع اصلی دلبستگی ناایمن را توصیف 
کرد. منظور از دلبستگی ناایمن، نوعی از دلبستگی 
است که امنیت و آرامش را برای کودک تامین 

نمی کند.
ناایمن- اجتنابی: والدین چنین کودکی، رفتار 
خشن یا پرخاشگرانه  ای با او داشته اند. این کودکان 

از تماس با دیگران اجتناب می کنند و هنگام مواجهه 
با تهدید، مستقیم به سمت مراقب خود نمی روند. 
ناایمن- دوسوگرا)دودل(: این کودکان حتی 
هنگام نبود خطر به والدین بی ثبات خود می چسبند.

ناایمن- آشفته: والدین این کودکان از لحاظ 
هیجانی به هم ریخته هستند. کودکان این والدین 
در مواقع تهدید یا خطر، رفتارهای عجیب و غریبی 

از خود بروز می دهند.
اینثورت در مطالعاتش به این نتیجه رسید که 
پاسخدهی توأم با حساسیت به نشانه های نوزاد، 
باعث می شود نوزاد در ماه های بعد کمتر گریه 
کرده و آرامش و امنیت بیشتری را تجربه کند، در 
حالی که عدم پاسخدهی به موقع به نیازهای نوزاد 

موجب اضطراب او در آینده می شود.

اختالل های دلبستگی
مشخصه اختالالت دلبستگی، آسیب های زیستی، 
روانی و اجتماعی است. مشکالتی از قبیل اختالل 
اضطراب جدایی، اختالل شخصیت اجتنابی، 
اختالالت افسردگی، بزهکاری و نشانگان های 
رشدی به علت ناکافی بودن مراقبت مادرانه بر 
اثر مشکالتی مثل بیماری مادر، بستری شدن 
طوالنی کودک و مرگ مراقب اصلی کودک 
است که منجر به صدمات هیجانی در کودک 

می شود و شدت آن به نوع و 
زمان جدایی، سطح امنیت 
کودک پیش از جدایی و... 

بستگی دارد.
که  افرادی  بزرگسالی،  در 
دارای  دلبستگی ایمن هستند، 
روابطشان  به  زیادی  توجه 

رفتارشان  در  و  می دهند  نشان 
انحصارطلبی یا احساس طردشدگی 
وجود ندارد اما افراد دارای دلبستگی 

تنهایی  احساس  اغلب  اجتنابی، 
حال،  همان  در  و  می کنند 
توجهی  نزدیک  روابط  به 

ندارند و به نظر می رسد از 
از  می ترسند.  صمیمیت 

طرفی بزرگساالن دارای 
مضطرب  دلبستگی 
دودل، اغلب افکار 
عشقی وسواس گونه 

درباره فرد مورد عالقه 
دارند و از حسادت شدید 

رنج می برند.
منبع: خالصه روا ن پزشکی 
کاپالن و سادوک 2015

هر آنچه که باید درباره دلبستگی و مراحل آن بدانید 

از »پیش دلبستگی « تا  »دلبستگی حتمی«
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هفته آخر مهر ماه به عنوان هفته سالمت روان فرصتی را 
برای پرداختن به جنبه های مختلف این موضوع فراهم 
می کند. در این یادداشت به این پرسش می پردازیم که 
سالمت روان چیست و فرد سالم از نظر روانی چه 
ویژگی هایی دارد؟ سالمت امری نسبی است که بشر 
در طول دوره حیات خود همواره درصدد فراهم کردن 
شرایطی هرچه بهینه تر برای ارتقای آن بوده است. اکنون 
امید به زندگی آدمی به مدد پیشرفت های علم پزشکی 
در طول کمتر از یک قرن نزدیک به 2برابر شده اما این 
نکته  بدیهی است که سالمت به شکل ایده ال و کامل 
یک مدینه فاضله است و هدف بشر همواره کاستن 
از بار و تبعات ناشی از اختالالت مختلف بوده است.

مرز قاطعی میان سالمت و اختالل وجود ندارد و 
نمی توان خطی مشخص میان بهنجاری و نابهنجاری 
رسم کرد. شاید بهتر آن باشد که به مفهوم بهنجاری 
در طول یک طیف نگریست و آن را پدیده ای ایده آل 
تلقی کرد. بهنجاری کامل و صددرصد مفهومی است 
که فقط می توان به سوی آن میل کرد و انتهایی را 
نمی توان برای پلکانی که به سمت ترقی و تعالی 
شخصیتی پیش می رود متصور شد. افراد با شخصیت 
سالم تر به طورکلی از زندگی خود رضایت دارند و 
دیگران آنها را کسانی می بینند که با زندگی سازگاری 
مناسبی دارند. آنها اهدافی دست یافتنی و واقع بینانه 
برای خود انتخاب می کنند و چالش های زندگی را به 
شکلی پشت سر می گذارند که آسیبی نبینند. از سوی 
دیگر، افراد نابهنجار زندگی را به شکلی ناخوشایند و 
نامطلوب توصیف می کنند و از آنچه دنیا به آنها ارزانی 
داشته راضی نیستند. دیگران آنها را افرادی که سازگاری 
مناسبی ندارند، می بینند. در کنترل هیجانات و احساسات 
خود دچار اشکال هستند و قادر به برقراری ارتباط 
مناسب و کارا با دیگران نیستند اما به این مفهوم نباید 
به شکلی سیاه و سفید نگریست. بیشتر انسان ها حتی 
آنهایی که شخصیت سالمی دارند، ترکیبی از کیفیات 
سالم و ناسالم را نشان می دهند. تقریبا هرکسی در زندگی 
گاهی با چالش هایی روبرو می شود که روابط او را 
تحت تاثیر قرار می دهد. هدف دست اندرکاران بهداشت 

روان ارتقای کیفیت زندگی فرد 
به گونه ای است که در این مسیر 
به شکلی حرکت کند که هرچه 
بیشتر بتواند به انتهای آن به سوی 
سالمت نزدیک شود. زمانی از 
بنیانگذار روانکاوی پرسیده شد 
انسان سالم از نظر روانی کیست؟ 
پاسخ وی چنین بود: »آن کس که 
قادر به کار کردن و دوست داشتن 
باشد.« مفهوم این دو صفت فراتر 
از آنی است که با نگاه سطحی و 
برداشتی تحت اللفظی به آن دست 
یافت. در اینجا »کار کردن« به معنای 
کارایی داشتن است. فرد سالم در 
جریان روابطی که با دیگران برقرار 
به منزله چرخ دنده ای  می کند، 

هرچند کوچک است که با درگیر شدن با چرخ های 
دیگر در اجتماع به گردش آنها کمک می کند.

 نه به منزله یک نورافکن، بلکه حداقل در مقام یک 
شمع چند وجب پیرامون خود را روشن می کند. فرد 
سالم همچنین دارای توان دوست داشتن است. به 
انسان های دیگر آنچنان که کانت می گوید، نه به عنوان 
وسیله، بلکه غایتی در ذات خود می نگرد. برای رسیدن 
به اهداف شخصی خود حاضر به زیر پا گذاشتن شأن، 
کرامت و منزلت انسانی دیگر نمی شود. او برای خود نیز 
به عنوان یک انسان کرامت و شأن قائل است و خود را 
دوست دارد. هم به جسم خود و هم به ذهنش احترام 
می گذارد و در حفظ سالمت و تعادل آن کوشاست. 
در طول زمان، صفت سومی نیز به این دو اضافه شد 
و آن »توان شادی آفرینی« است. فرد سالم قادر به خلق 
لحظات شادی بخش برای خود  و دیگران است. او 
می داند کار کردن به تنهایی پس از مدتی ذهن را خسته 
و فرسوده می کند و باید اوقات فراغتی را برای خود 
فراهم کند تا باتری های وجودش را توانی دوباره 
ببخشد. مشاهده شده  در جریان جنگ و در گرماگرم 
آتش نبرد، سربازانی که حس شوخ طبعی خود را حفظ 
می کنند منبعی مهم برای پیشگیری از اختالالت روانی 
ناشی از جنگ برای خود و همرزمانشان بوده اند. در 
ادامه ویژگی های دیگری که برای فرد سالم می توان 

برشمرد، شرح داده ام.

انعطاف پذیری: فرد سالم دارای قابلیت انعطاف پذیری  
است. هرگاه مسیر زندگی را که از لحظه تولد تا زمان 
مرگ از آن عبور می کنیم به جاده ای تشبیه کنیم که 
ابتدا و انتهایی دارد، بدیهی است که نمی توان شرایط 
یکنواختی را برای تمام مسیر متصور شد. این مسیر، 
راهی پرپیچ و خم است که گاهی عریض و گاهی 
باریک، گاهی هموار و گاهی سنگالخ و گاهی سرباالیی 
و گاهی سرازیری است. سالک خردمند، وسیله و 
مرکب خود را متناسب با شرایط راه انتخاب می کند 
تا او را به گذر از پیچ و خم های زندگی یاری کند. 
او می داند باید خود را با شرایط راه تطبیق دهد. افراد 
مبتال به اختالل شخصیتی برعکس بر این باورند که 
مسیر باید خود را با انتظارات و تمایالت آنها هماهنگ 
کند. انعطاف پذیری یعنی توان نشان دادن سازگاری 
با شرایط تغییریابنده ای که در تمام طول زندگی با آن 

روبرو می شویم.
نظم بخشی و کنترل احساسات: افراد با شخصیت 
بهنجار دارای توان تنظیم احساسات خود هستند. این 
موضوع به معنی آن است که احساسات آنها در زمان 
مناسب و به شکلی مناسب بروز پیدا می کند، مثال 
می توانند از پلیسی که آنها را به شکلی غیرعادالنه 
جریمه کرده، خشمگین شوند اما با مشت به صورت او 
نمی کوبند. توان به تاخیر انداختن ارضای نیازها)کنترل 
تکانه ها(: افراد سالم توان صبر کردن دارند و می دانند 

که گاهی برای رسیدن به هدف 
هموار  برخود  را  راه  رنج  باید 
شخصیت  که  کسانی  اما  کنند 
نابهنجار دارند، انتظار رسیدن به 
پاداشی فوری و لحظه ای دارند. 
غریزی  تکانه های  براساس  آنها 
و بازتاب های عصبی خود عمل 
می کنند و تفکرشان به شکلی فوری 

به عمل تبدیل می شود.
قابلیت اتکا و اعتماد: افراد سالم به 
ندای وجدان خود گوش می دهند 
و افرادی قابل اعتمادند که به آنچه 
می گویند عمل می کنند اما افراد مبتال 
به مشکالت شخصیتی انگیزش 
کمی برای عمل دارند. اهداف و 
آرزوهای بلندی در سر دارند ولی 
انرژی اندکی برای گام برداشتن در جهت رسیدن به این 
هدف ها در خود حس می کنند. به همین دلیل دیگران 

کمتر می توانند روی آنها حساب کنند.
روابط بین فردی موثر: افراد سالم از ارتباطات بین 
فردی لذت می برند. دیگران آنها را افرادی با شخصیت 
دوستانه و توافق پذیر می بینند. آنها قادرند به دیگران 
به شکلی واقع بینانه اعتماد کنند و از شکاکیت بیهوده 
و افراطی پرهیز می کنند. در عین حال سادگی بیش 
از حد نیز از خود نشان نمی دهند. آنها دارای مهارت 
درک انگیزه ها، احساسات و دیدگاه های دیگران هستند. 
درعین حال که استقالل خود را حفظ می کنند، به 
دیگران فرصت نزدیک شدن می دهند و روابطی را 
که به آنها آسیب می زند قطع می کنند.  افراد دارای 
شخصیت نابهنجار در شکل دادن به روابط دوستانه 
و نزدیک موفق نیستند. برخی از آنها به طور کلی از 
روابط نزدیک  می پرهیزند و به دیگران با سوءظن 
می نگرند و بعضی دیگر در قطب مقابل به شدت 
در روابط خود حالتی وابسته و چسبنده پیدا می کنند. 
در نتیجه، اغلب احساس ناامنی و اضطراب و بیم آن 
دارند که ترک شوند. آنها فاقد توان درک دیدگاه و 

احساسات دیگران هستند.
مقاومت احساسی: هر انسانی در زندگی با لحظات 
به هم  سخت و دشواری که تعادل روانی وی را 
می زند روبرو می شود. افراد سالم خصلتی »ارتجاعی 

و کشسانی« دارند. به عبارتی دارای توان برگشت به 
وضعیت اولیه شان هستند. در شرایط سخت، می توانند 
خود را جمع و جور و از ظرفیت های بالقوه خود برای 
غلبه بر مشکل استفاده کنند. می توانند با شهامت با آنچه 
که پیش آمده رویارو شوند. افراد با شخصیت نابهنجار 
به کندی خود را از زیر شرایط دشوار خالص می کنند 
و گاهی هرگز در این راه موفق نمی شوند. به جای 
تکیه بر منابع بالقوه ای که در اختیار دارند، وقت خود 
را به شکایت از روزگار و تقدیر و دیگران اختصاص 

می دهند و خود را قربانی می بینند.
پذیرش خود: افراد با شخصیت سالم خود را تقریبا به 
شکلی مشابه با آنچه دیگران به آنها می نگرند، می بینند. 
قدرت ها و ضعف های خود را با هم در نظر می گیرند. 
نه از پیروزی مغرور می شوند و نه شکست آنها را 
مأیوس می کند. از آن سو، افراد با شخصیت ناسالم 
درمورد خود به شکلی افراطی می اندیشند و دیدگاهی 
سیاه و سفید در مورد خود دارند. برخی مانند افراد 
خودشیفته خود را در همه موارد از دیگران باالتر و 
برتر می یابند و بعضی دیگر مانند افراد وابسته با دیدی 

حقیرانه به خود نگاه می کنند.
واقع بینی )دیدن دنیا همانگونه که هست(: انسان های 
سالم دنیا را به شکلی واقع بینانه درک می کنند. رویدادها و 
انسان ها را به صورتی که هستند، می بینند. عینکی که با آن 
به دنیا می نگرند شفاف و بدون رنگ است اما انسان های 
نابهنجار رویدادهای منفی را بزرگنمایی می کنند و اهمیت 

رویدادهای مثبت را دست کم می گیرند.
اعتدال )احتراز از افراط و تفریط(: فرد سالم می تواند 
حالت اعتدال را در زندگی خود حفظ کند. رفتارهای 
افراطی میان افراد مبتال به اختالل شخصیتی شایع هستند، 
مثال رابطه این افراد با غذا یا به شکل خوردن افراطی  
یا به شکل رژیم های سفت و سخت برقرار می شود 
و مصرف غذا به شکلی معتدل برایشان دشوارتر از 
هریک از این اعمال است. حتی صفات مثبت نیز اگر 

به افراط بینجامند به ویژگی هایی منفی تبدیل می شوند.
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واقع بینی یکی از نشانه های داشتن سالمت روان است

حد اعتدال را نگه داریم

 گردآورنده: دکتر مریم 
حاجیلو

روان شناس و مدرس دانشگاه آزاد

دلبستگی با وابستگی 
متفاوت است

معموال خانواده هایی که اعتمادبه نفس کودک خود را ناخواسته 
کاهش می دهند، یا بیش از حد از آنها حمایت می کنند و نمی گذارند 

فرزندشان مسوولیت کارهایش را خودش برعهده بگیرد، فرزندانی 
وابسته تربیت می کنند. چنین کودکی به مرور معتقد می شود که نمی تواند 

مسوولیت های روزمره اش را به تنهایی انجام دهد و در حوزه های مراقبت از 
دیگران، حل مشکالت روزمره، قضاوت و تصمیم گیری و نهایتا مسوولیت های 
شغلی دچار مشکل می شود و همیشه به کمک دیگران و حمایت و 
تایید آنها نیاز دارد و در صورت حمایت نشدن دچار درماندگی و 

بالتکلیفی می شود. انگار که همیشه به کسی نیاز دارد که حرف آخر 
را بزند. این افراد همیشه منتظر فاجعه هستند و فکر می کنند 

مسائل بسیاری وجود دارد که برایشان قابل کنترل و 
حل نیست و برای مدیریت آنها باید روی 

دیگران حساب کنند.
چه عواملی بر دلبستگی ایمن موثر هستند؟

ایمن  پژوهشگران چند عامل مهم را در شکل گیری دلبستگی 
مطرح می دانند: 

1. فرصت برقرار کردن رابطه نزدیک با نوزاد: نوزاد باید با والدینش 
ارتباط داشته باشد و رابطه نزدیکی با هم برقرار کنند تا پیوند 
آمدن  وجود  به  باعث  و  بگیرد  شکل  آنها  بین  عمیقی  عاطفی 

دلبستگی ایمن در کودک شود.
2. کیفیت پرستاری از کودک: مادر یا مراقب باید در دوران نوزادی 
نیازهای اساسی کودک مثل غذا را در اسرع وقت برآورده  کند. 
و  نوزادان  عالئم  به  مادران  مناسب  و  منظم  سریع،  پاسخ دهی 
نگهداری محبت آمیز آنها، با ایمن بودن دلبستگی ارتباط دارد.

3. ویژگی های مادرزادی کودک: دلبستگی حاصل رابطه و تعامل 

دونفره بین والد و مراقب است. بعضی نوزادان بی قرار هستند و 
بیشتر گریه می کنند و برخی به اصطالح خوش اخالق تر هستند. 
عواملی مانند تولد زودرس و بیماری نوزاد، نگهداری از نوزاد 
را برای والدین سخت تر می کند. اگر والدین وقت و حوصله 
کافی برای پرستاری از نوزاد داشته باشند و نوزاد هم بیماری 
به خوبی  را  دلبستگی  مراحل  باشد،  نداشته  خاص و شدیدی 

طی خواهد کرد. 
4. شرایط خانوادگی: والدینی که خودشان مورد بی مهری پدر و 
با فرزندشان هم همان طور رفتار  نباید  مادرشان قرار گرفته اند 
کنند. آنها باید پدر و مادرشان را ببخشند و سعی کنند خودشان 
والدین خوبی باشند. البته الگوهایی که از والدینشان برداشته اند 

ممکن است این کار را برایشان مشکل کند.

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز


