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Investigating the effect of safe attachment stimulation in the level of subconscious 

in reducing the disturbing memories in students with generalized anxiety disorder 
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 چكيده

. گرددیاو م یتو شناخ یفرد و نقص در عملکرد رفتار یکه باعث ناراحت باشدیم یپزشکروان عیشا اختالالت از یکی ریاختالل اضطراب فراگ زمينه:

ر هدف از پژوهش حاضر بررسی اث هدف:اختیار بوده و با اختالل اضطراب فراگیر در ارتباط است. ای از خاطراتی هستند که بیخاطرات مزاحم مضموعه

از نوع  اضرپژوهش ح روش: در کاهش خاطرات مزاحم در دانشضویان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بود. تحریك دلبستگی ایمن در سطو زیرهشیاری

شهر قم در  GADآماری شامل دانشضویان مقطع کارشناسی مبتال به آزمون با گروه کنترل بود . جامعهآزمون و پسآزمایشی با استفاده از طرح پیشنیمه

ادفی ای، انتخاب و با روي تصگیری تصادفی خوشه ای چند مرحلهدانشضو با اختالل اضطراب فراگیر به شیوه نمونه 41. بودند 0931 -0930سال تحصیلی 

(، مقیاس تضدید نظر شده ت ثیر 0331نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه سبك دلبستگی کولینزورید ) 01در گروهای 

های آماری تحلیل واریانس ها با استفاده از روي( بود. داده0331(، پرسشنامه اختالل اضطراب فراگیر تباچینگ و فیدل )0330مارمر )رویداد وایس و 

ها نشان دادند که تحریك دلبستگی ایمن در یافته ها:يافتهدرصد مورد تضزیه و تحلیل قرار گرفت.  5در سطو  دوراهه، تحلیل کواریانس و تی مستقل

بر این اساس  گيری:نتيجه(. =p= ،239/92 f ≤110/1سطو زیر هشیاری، خاطرات مزاحم دانشضویان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر را کاهش داد )

 .توان نتیضه گرفت که تحریك دلبستگی ایمن در سطو زیرهشیاری، بر کاهش خاطرات مزاحم دانشضویان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر مؤثر بودمی

 دلبستگی ایمن، خاطرات مزاحم، اختالل اضطراب فراگیر واژه كليدها:

Background:  General anxiety disorder is one of the common psychiatric disorders that causes an individual's 

discomfort and abnormality in his behavioral and cognitive behavior. Predatory memories are a collection of 

memories that are inaccurate and associated with anxiety disorders. Aims: The present study was aimed at 

exploring the impact of stimulating secure attachment in the subconscious level in reducing intrusive memories 

in students with generalized anxiety disorder (GAD). Method: A pretest-posttest design with control group 

was used. The statistical population included undergraduate students with GAD in the school year 2017-2018 

in Qom, Iran. A total of 40 students were selected using a random cluster sampling method, and randomly 

divided into experimental and control groups (each group comprised of 10 participants). The Revised Adult 

Attachment Scale (1990), the Impact of Event Scale - Revised (1997), and the Generalized Anxiety Disorder 

Scale (1996) were used to collect data. The data were analyzed using two-way analysis of variance (ANOVA), 

analysis of covariance (ANCOVA), and independent-samples t-test at 5% level. Results: According to the 

study results, stimulation of secure attachment in the subconscious level significantly reduced intrusive 

memories in the students with GAD (f=32/283, p=≤0/001). Conclusions: Based on this, it can be concluded 

that stimulation of safe attachment was effective on the reducing disturbing memories of students with general 

anxiety disorder. Key words: Secure attachment, Intrusive memories, General anxiety disorder 
Corresponding Author: mirzahoseini.hasan@yahoo.com 
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 مقدمه

ی، پزشکهای روانسازمان بهداشت جهانی، اختاللمطابو با نشر 

 ها وهای هیضانی مانند اضطراب، در اکثر بیماریمخصوصا اختالل

های حاصل از آنها نقش دارند. این سازمان شیوع طول عمر ناتوانی

درصد عنوان کرده است )بشارت،  23های اضطرابی را اختالل

ب یك احساس (. اضطرا0930حافظی، رنضرشیرازی و رنضبری، 

-ناخوشایند و نافذ از تنش و ترس است که موجب آشفتگی فرد می

(. مطابو با 0935شود )یعقوبی راد، پورحسین و غالمعلی لواسانی، 

تواند با خاطرات مطالعات انضا  شده، اختالل اضطراب فراگیر می

 (.2110، 0مزاحم ارتباط داشته باشد )بروین و ساندرز

ی از خاطراتی هستند که بی اختیار اخاطرات مزاحم مضموعه

بوده و با رخدادهایی ارتباط دارند که به طور خودکار در خودآگاه 

؛ 0333، 2شوند )برای مثال داویس و کالرکفرد ظاهر می

(. خاطرات مزاحم و 2110، 9اسشالمگان، واویالشویلی، و شولتز

ر رتوانند با بازآرایی رخدادها یا نشخوار کالمی مکزا میاسترس

توانند هم به شکل مشخص شوند. در حالی که خاطرات مزاحم می

تصاویر ذهنی حسی یا افکار کالمی ظاهر شوند. خاطرات آزار دهنده 

اغلب در زندگی روزمره نیز موجب آزار و اذیت فرد حتی در 

 (.0331، 4شوند )برنستینهای غیر بالینی میموقعیت

ز یك رخداد تضربه مضدد افکار مزاحم به صورت ذهنی ا

زا می تواند به طور افراطی موجب آشفتگی شود و یکی از سه آسیب

نشانگان اصلی برای تشخیص اختالل استرس پس از سانحه را تشکیل 

سازند که مضاورت با اشکال نتایج تحقیقات مشخص می .دهدمی

شود )کوهن و زا میهای استرسدلبستگی موجب کاهش پاسخ

( این شواهد منعکس 2113، 5و همکاران ؛ و دیتزن2111همکاران، 

کننده غایت اساسی نظریه دلبستگی است که در طی استرس ما به 

دنبال حمایت اجتماعی هستیم. این نظریه بر این اعتقاد است که به 

هنگا  رشد فردی، او همزمان بازنمایی ذهنی از اشکال دلبستگی را 

منیت را در طی تواند احساس اسازد، و این مشابهت میدرونی می

 (.0935استرس به فرد بدهد )برجعلی و همکاران ،

                                                           
1. Brewin & Saunders 
2. Davies & Clark  
3. Schlagman, Kvavilashvili, Schulz  
4. Berntsen, D  

رسد  تواند برای افراد مفید باشد به نظر میمیزانی که دلبستگی می

های فردی در امنیت دلبستگی وابسته باشد. نظریه های که به تفاوت

دلبستگی بر این اعتقاد هستند که تضربه روابط غیر قابل اعتماد قبلی 

ازی سضر به نقصان در ظرفیت فرد برای سود جستن از فعالتواند منمی

-روابط دلبستگی شود زیرا این کار موجب ارتقای حس امنیت نمی

تواند های ناامن می(. دلبستگی2115، 1شود )میکولینسر، شاور، پراگ

موجب شود که فرد گرایشات دلبستگی اجتنابی یا اضطرابی را تضربه 

های اضطرابی تمایل دارند به طور افراطی کند. افراد دارای دلبستگی

سیستم دلبستگی خود را در طی استرس فعال سازند زیرا نیاز بسیار 

حیاتی به آرامش پیدا کردن از طریو دیگران دارند )خالقی و 

 (.0935همکاران ، 

بر عکس، افراد دارای دلبستگی اجتنابی سیستم دلبستگی خود را 

ی از دیگران با استفاده از راهبرد مقابلهسازند و خود را اکمتر فعال می

شهود فرض زمانی بیشتر مکشند. حمایت از این پیشاجتناب کنار می

است که در طی تهدید، افراد دارای سبك دلبستگی اجتنابی از 

 کنند )میکولینسر،رفتارهای مضاورت و نزدیکی جویی پرهیز می

ی ایی های دلبستگ( و با احتمال کمتری بازنم2112، 0گیالس، و شاور

 (. 2111سازند )میکولینسر و همکاران، خود را فعال می

دهند که یکی از دالیل تضربه از طرف دیگر تحقیقات نشان می

منفی هیضانات با راهبردهای ناسازگار مقابله با استرس است، و بر 

عکس مشخص شده است که استفاده از راهبردهای سازگارانه در 

وان فرد رکند و به طور مثبت موجب سالمتمیبرابر استرس مقابله 

شود. اندیشه مربوط به بکارگیری راهبردهای هوشیارانه و ناهشیار می

ردد گبرای محافظت فرد از خود در برابر اضطراب به فروید بر می

( ت کید دارد هنوز در تحقیقات 2111طور که کرامر )( و همان0312)

ناهماهنگی، سبك دلبستگی  مدرن با عنوان توجه انتخابی، کاهش

 شود. اجتنابی، و خطاهای شناختی مثبت شناخته می

های ای در زمینه نقش سبكنظر به اینکه تاکنون تحقیقات ویژه

ننده کزا با در نظر گرفتن نقش تعدیلدلبستگی بر خاطرات استرس

های مقابله با استرس صورت نگرفته است، این تحقیو گامی سبك

شدن این ارتباطات خواهد بود. بنابراین، مس له  جدید برای روشن

5. Ditzen, Schmidt, Strauss, Nater, Ehlert ,Heinrichs  
6. Mikulincer, Shaver, Pereg  
7. Mikulincer, Gillath, Shaver  
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 در یمنا دلبستگی سازیفعال اصلی این پژوهش این است که: آیا اثر

مقابله با  هایآور ت ثیر دارد؟ آیا سبكاسترس خاطرات کاهش

 لبستگید سازیفعال کننده در ارتباط بین اثراسترس نقشی تعدیل

 آور دارد؟استرس خاطرات کاهش در ایمن

 روش

روي این  گیری:آماری و روي نمونهروي پژوهش، جامعه

و  آزمونپژوهش از نوع آزمایشی است که با استفاده از طرح پیش

آزمون با گروه کنترل انضا   شد.  جهت انتخاب نمونه از روي پس

آماری این پژوهش را ای استفاده شد. جامعهگیری چند مرحلهنمونه

شهر قم تشکیل داده بودند؛ بدین صورت که های دانشضویان دانشگاه

های شهر قم به تصادف یك دانشگاه انتخاب و سپس از از دانشگاه

 3دانشگاه انتخاب شده یك دانشکده انتخاب شد از این دانشکده 

های انتخاب شده کالس انتخاب گردید و سپس از هر یك از کالس

 ب شد.دانشضو( انتخا 41نفر دانشضو ) در مضموع  01تعداد 

-روي اجرا بدین ترتیب بود که بعد از اجرای پیش شیوه اجرا:

 آزمون برای هر دو گروه )آزمایش و کنترل(، مداخله تحریك

هشیاری برای دانشضویان گروه آزمایش  زیر سطو در ایمن دلبستگی

ای اجرا نشد، سپس پس اجرا شد اما برای گروه کنترل هیچ مداخله

های الز  برای اجرا شد؛ بدین ترتیب دادهآزمون برای هر دو گروه 

 آوری قرار گرفت.گیری مورد جمعتحلیل و نتیضه

 ابزار
 پرسشنامه سبك دلبستگی کولینزو و رید: نظریه سبك دلبستگی

لیه دارد که روابط اوتوسط جان بالبی مطرح شد . این نظریه بیان می

دهد و این سبك مادر با کودک سبك دلبستگی را شکل می

وع دهد. چهار ندلبستگی در تما  طول زندگی اثرات خود را نشان می

سبك دلبستگی وجود دارد که عبارتند از: سبك دلبستگی ایمن، 

ی سبك دلبستگی آشفته، سبك دلبستگی اجتنابی و سبك دلبستگ

( بر اساس نظریه هازان و شاور  0331دوسوگرا . کولینزو و رید ) 

( را تهیه کردند. RAASو و رید )پرسشنامه سبك دلبستگی کولینز

آیتم کاهش  03ماده بود که بعدها به  20این پرسشنامه در ابتدا دارای 

 یافت . این پرسشنامه سه زیر مقیاس دارد که عبارتند از: 

( که با سبك دلبستگی دوسوگرا مطابقت Aسبك اضطرابی: )

 دارد. 

( که با سبك دلبستگی ایمن مطابقت Cسبك نزدیك بودن: )

 دارد. 

 ( که تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی است. Dسبك وابستگی: )

ضرایب پایایی هر سه مقیاس پرسشنامه توسط طراحان این مقیاس 

 گزاري شده است.  1/31باالی 

سؤال  05این پرسشنامه از مقیاس تضدید نظر شده ت ثیر رخدادها: 

ی های مزاحم، اجتنابی و تحریککه پاسخشود خودسنضی تشکیل می

دهد. سؤاالت این پرسشنامه بر زا را نشان میبه رخدادهای آسیب

شوند. به منظور گذاری میای نمرهنمره 4تا  1اساس یك مقیاس 

-بندی خاطرات مزاحم از تحریکی که در آزمایش ارائه میشاخص

اطرات شود، خرده مقیاس مزاحمت که بطور مستقیم به رخداد خ

ناخواسته از هدف مدنظر ارتباط دارد استفاده شد )برای مثال تصاویر 

 ارائه شده ذهنم را مخدوي کرد(. 

پرسشنامه اختالل اضطراب فراگیر: این پرسشنامه خودگزارشی نه 

کند. دامنه نمرات بین صفر را ارزیابی می GADهای ای، مالکگویه

کنند، به عنوان کسب می 0/5باشد افرادی که نمره باالی می 99تا 

هستند در  GADهای معنادار افرادی که از لحاظ بالینی دارای نشانه

همسانی درونی خوب  GADQ-IVشوند. پرسشنامه نظر گرفته می

( r=34/1ای باالی ) بازآزمون دوهفته –( و پایایی آزمون 34/1 =)آلفا

 (.  2112را در نمونه دانشگاهی نشان داده است ) نیومن و همکاران ، 

 هاها و يافتهداده

 کرده شرکت گروه 4 در دختر دانشضوی 41 پژوهش این در

 این در .بود 02/2معیار  انحراف با 01/20 آنها سنی میانگین که بودند

 استانلی و کمپل شود.می پرداخته پژوهش هاییافته تحلیل به قسمت

 چهار طرح تحلیل یمرحله که نخستین سازندمی نشان ( خاطر0319)

 باعث آزمون پیش آیا که است مطلب این بررسی سالمون، گروهی

 برای خیر؟ یا است شده آزمایشی یمداخله به هاحساسیت آزمودنی

 راهه مورد آزمون دو واریانس تحلیل طرح یك در باید منظور، این

 تحلیل تکمیل منظور به راهه، دو واریانس تحلیل از بعد گیرند. قرار

 استفاده مستقل تی و تحلیل کوواریانس آماری آزمون از پژوهش

 باید مستقل تی و کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده از گردید. قبل

 قرار برسی مورد آماری آزمون این مهم هایفرضپیش از برخی

تحقیو  نتایج است ممکن هامفروضه این رعایت عد  که چرا بگیرد،

 تحلیل از استفاده هایفرضپیش .سازد همراه سوگیری با را

 توزیع پراکندگی بودن نرمال از: عبارتند مستقل تی و کوواریانس
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 رگرسیون، خطوط بودن همگن – خطا هایواریانس برابری – هاداده

 مورد پژوهش این برای تحلیل کوواریانس از قبل مفروضه سه این

 کوواریانس تحلیل آزمون مفروضه سه هر گرفت. قرار بررسی

 تحلیل برای کوواریانس تحلیل از استفاده یعنی برقرار بود. چندمتغیره

 بود. مناسب پژوهش این هایداده

 عامل به مربوط F شود،می مالحظه 0جدول  در که گونههمان

 دارمعنی لحاظ آماری از درصد 0 سطو در و 02/51 با برابر گروه

 ت یید آزمایش ایمداخله بودن مؤثر کلی یفرضیه بنابراین، است.

 اثر و )وضعیت و گروه( میان های تعامل F نبودن دارمعنی شود.می

 پیش سازیحساس که است آن یدهنده نشان وضعیت، اصلی

 برجا آزمایشی یمداخله بر افزایشی یا اثر کاهشی هیچ آزمون

 .است نگذاشته

 داده نشان به وضوح کواریانس تحلیل آزمون نتیضه 2 جدول در

 است مضموع مبرهن جدول این در که طورهمان است. شده

 اندازه به منضر که باشدمی 15/254 برابر مستقل متغیر مضذورات

 یك سطو در F این آزمون اندازه که شودمی 239/99F آزمون

 و کنترل دوگروه بین دیگر، عبارتی به .است دارمعنی درصد

 آزمونپیش اثر تعدیل از بعد خاطرات مزاحم، میزان در آزمایش

 که رسید توانمی نتیضه این به بنابراین باشد؛می دارمعنی تفاوت

 مبتال دانشضویان مزاحم خاطرات کاهش در ایمن تحریك دلبستگی

 .دارد داریمعنی و مثبت ت ثیر فراگیر اضطراب اختالل به
 

 سالومون گروهی چهار طرح در دوراهه واریانس تحلیل . نتایج0جدول

 سطو معناداری F میانگین مضذورات درجه آزادی مضموع مضذورات تغییرات منبع

 2/34 2/34 168/63 9 505/90 شده تصحیو مدل
 111 1063/53 76562/50 0 76562/50 مبدا از عرض

 110 51/02 505/00 0 505/00 گروه

 120 40/2 42/002 0 42/002 وضعیت

 120 40/2 42/002 0 42/002 وضعیت*گروه

 - - 152/83 91 152/83 خطا

 - - - 41 623/00 کل

 - - - 93 385/36 شده تصحیو کل
 

 

 آزمون پیش تعدیل از پس مزاحم خاطرات نمرات آزمون پس کواریانس تحلیل نتایج . 2جدول

 سطو معناداری  F میانگین مضذورات درجه آزادی مضموع مضذورات تغییرات منبع

 0/000 99/836 315/019 2 091/0520 شده تصحیو مدل

 504/1 445/1 3/402 0 3/402 مبدا از عرض

 0/000 163/887 1253/930 0 1253/930 گروه

 0/000 33/283 254/651 0 254/651 وضعیت

 - - 7/651 00 130/070 وضعیت*گروه

 - - - 21 40202/000 خطا

 - - - 03 1657/800 کل

 0/000 99/836 315/019 2 091/0520 شده تصحیو کل
 

 

 آزمونپیش بدون هایگروه در مزاحم خاطرات آزمونپس بررسی مستقل T . نتایج9جدول

t میانگین اختالف داریمعنی سطو آزادی درجه 
 اختالف اطمینان فاصله % 95

 باالترین ترینپایین

922/4 03 110/1 51/02 50/03 40/1 
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 دو در مزاحم افکار میزان مقایسه منظور به مستقل T جدول نتایج

 نشان نگرفته بودند، قرار آزمونپیش مورد که دانشضویانی از گروه

 این است. آمده بدست 92/4 گروه دو بین اختالف T مقدار که داد

 شده 110/1 داریمعنی سطو منضر به 03 آزادی درجه در T مقدار

 خاطرات میزان بین باال جدول به توجه با که گفت تواناست. می

 وجود تفاوت فراگیر اضطراب اختالل به دانشضویان مبتال مزاحم

تحریك  درمان مورد که است دانشضویانی نفع به تفاوت این دارد،

 مزاحم خاطرات میزان عبارتی به بودند. گرفته قرار ایمن دلبستگی

 دانشضویان کمتر از بودند، گرفته قرار درمان مورد که دانشضویایی

 .است کنترل گروه

 گيریبحث و نتيجه

چنانچه که مالحظه شد اثر تحریك دلبستگی ایمن در سطو زیر 

هشرریاری در کاهش خاطرات مزاحم در دانشررضویان مبتال به اختالل  

اضطراب فراگیر ت یید شد. تصاویر مرتبط با تحریك دلبستگی منضر     

کنندگان اگر به یادآوری خاطرات کمتر شرررده و همچنین شررررکت 

سررطوح پایینی از گرایش دلبسررتگی ناایمن را نشرران دهند، خاطرات  

فاوتی از      مزاحم کمتری را گزاري می ما اثرات مت ند. همچنین  ده

تحریك دلبستگی را توسط تصاویر منفی و خنثی نیافتیم چرا که این    

احنمال وجود دارد که اثر تحریك از یك تصررویر به تصررویر بعدی  

 این ت ثیر برای هر دو تصاویر منفی و خنثی یافت شد. تعمیم یافته و 

من به کند که سرربك دلبسررتگی ایتئوری دلبسررتگی پیشررنهاد می

اندازی احسرراس امنیت در شررخص توسررط دیگران می ی راهواسررطه

ای هی محافظت دیگران در زمانتواند مفید باشد و شخص به واسطه   

یت می    یاز احسرررراس امن ما ف   ن ند. در این تحقیو  که  ک رض کردیم 

باعث  های اسررترس اثر گذاشررته واثرحمایتی دلبسررتگی باید بر پاسررخ

تگی های دلبسررکاهش آنها گردد و به این نتیضه رسرریدیم که فعالیت

ی احتمالی اسرررتحکا  خاطرات توانند به عنوان یك نقش کاهنده     می

ته      یاف ند. یکی از  های اصرررلی این بود که شررررکت      مزاحم عمل کن

سررتگی ناایمن باال خاطرات مزاحم کمتری را گزاري کنندگان با دلب

 دادند. 
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