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Abstract 
The purpose of this study was to examine the diagnostic 

value of eye tracking technology in measuring adult 

attachment style. This investigation of diagnostic accuracy 
was cross-sectional and was one of the primary 

observational and quantitative analysis studies. The 

population of interest for this study included all healthy 

adults aged 20-45 years with higher education living in 

Tehran in 2021. For this purpose, 44 adults aged 20 to 45 

years who met the criteria of the project were selected by 

random sampling. Of these 44 individuals, 36 were 

women and 8 were men. This study was conducted in two 
phases. In the first phase, a researcher-made questionnaire 

along with the revised Adult Attachment Scale (R-AAS) 

as a reference test was created in the Google Form 

environment, and individuals who met the inclusion 

criteria were selected and included in the study. In the 

second phase, participants were presented with one minute 

and 39 seconds of Adult Attachment Projective Picture 
System (AAP) images as an activator of attachment, and 

their eye movements were simultaneously recorded with 

an eye-tracking device. For statistical analysis, the random 

forest test, logical regression, and ROC curves were 

calculated in RStudio 4.1.1. The variable “time to first 

fixation” in the child’s AOI in the ambulatory image 

predicted secure and insecure attachment (B = -1.95, sig. 

0.01, p≤ 0.05). The correct percentage for classifying 
securely and insecurely attached adults was estimated to 

be 54.2% and 75%, respectively. Since the variables 

“duration of first fixation” and “number of fixations” were 

important according to the results of the random forest 

test, it is suggested that they be further investigated in 

future studies. 
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دهیچک
چشز   ر   ابیز ابزاار ر   یصیارزش تشخ یحاضر با هدف بررس ۀمطالع

مطالعز  ارزش   نیز بارگسزان  اججزاش .زد  ا    یسنجش سبک  لبستگ
 یکمز  یلز یتحل-یا مشاهده یۀو از جوع مطالعات اول یمقطع ،یصیتشخ

سال  سال  و  45تا  20افرا   ۀپژوهش .امل هم نیا یآمار ۀبو   جامع
بو   بز    1400.هر تهرا   ر سال  نساک ی اجشگاه التیتحص ی ارا
طزر  بز     یهزا  سال  واجزد مزال    45تا  20بارگسال  44منظور،  نیا

جفر(   8جفر، مر =  36 ر سترس اجتخاب .دجد )ز =  یریگ روش جموج 
 ۀ.زد  دجظریز تجد اسیز سزاتت  و مق  محقق ۀاول از پرسشنام ۀ ر مرحل
.زد و    هآزمو  مرجز  اسزتفا  عنوا   ب  (R-AAS)بارگسال  ی لبستگ

 وش بزز   ۀورو  اجتخززاب .ززدجد   ر مرحلزز   یارهززایمع یافززرا   ارا
بارگسززان   ی لبسززتگ ۀفرافکناجزز سززت یس ریکننززدگا  تصززاو .ززرک 

(AAP)  1بز  مزدت    ی لبسزتگ  سزت  یس ۀااجندیمحر  براجگ ۀمنال ب 
 سزتگاه   قیها از طر زما  حرکات چش  آ  ارائ  و ه   یثاج 39و  ق ی ق
 یهزا  هزا آزمزو     ا ه لیز و تحل  یتجا منظور ب چش  ثب  .د   یابیر 

Rافزاار   را   ر جزرش  یو منحنز  کیلجسزت  و یرگرسز  ،یجنگل تصا ف

 نیزمزا  تزا اولز    مزدت » ریز محاسب  .زدجد  مت   4.1.1 ویورژ  آر استد
 B بیآمبونجس با ضر ریکو    ر تصو ۀمور  عالق یۀ ر جاح« یتثب

سزبک   ینز یب شی  پقابلی( ≥ 05/0P) 01/0 یو سطح معنا ار -95/1
 رصزد   ریز مت  نیز ا یبزرا  نیرا  ا.   همچن منیو جاا منیا ی لبستگ
 75 منیجاا ۀو  ر افرا   لبست 2/54 منیا ۀافرا   لبست حیصح صیتشخ

زمزا  تزا    مدت» ریمت  یکیاز قدرت تفک یحاک جی رصد برآور  .د  جتا
آمبزونجس بزو    ریکو    ر تصزو  ۀمور  عالق یۀ ر جاح « یتثب نیاول
طزول مزدت   » یرهایو مت  ریمت  نیا ی ر مطالعات آت .و  یم شنها یپ

آزمزو  جنگزل    جیک  مطابق بزا جتزا   «ها  یتعدا  تثب»و  « یتثب نیاول
.دجد  یبررس شتریمه  بو جد، ب یتصا ف
 یصیچش ، ارزش تشخ یابیر  ،ی لبستگ :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
 جا یک فر ی بین روابط الگوهایۀ ریش ک  اس  اجتماعی ر.دۀ حوز  ر گستر ه ای جظری  1 لبستگیۀ جظری

 احساس افاایش هدف با ک  هستند فر ی بین های فعالی  ثاب ، جسبتاً الگوهای این  هد  می توضیح را افرا 
 مطر  (1982) بالبی جا  ابتدارا   لبستگیۀ جظری .وجد  می اججاش زا استرس های موقعی   ر ویژه ب  امنی 

 ها آ  با ارتباط و تعامل از ک  اس ی زجدگیژۀ و افرا  با عاطفی پیوجد معنای ب   لبستگیاو  جظر از   کر
 بشارت، و پاکدامن پور، )بهاا ی آید می  س  ب  آرامش استرس، با مواجه   ر و .عف و .ا ی احساس

 سبک س  2جاآ.نا موقعی  آزمایش ابداع با و  ا  توسع  را  لبستگیۀ جظری اینسورث، بالبی از پس ( 1389

 غریب  فر ی با کو   تنهاگذا.تن و ما ر تر  از رویدا هایی .امل کر  ک  .ناسایی کو کا   ر را  لبستگی

  لبستگی و 4اجتنابی جاایمن  لبستگی ،3ایمن  لبستگی: از جدا عبارت سبک س  این اس   ما ر بازگش  و

 اس  ممکن جدایی هنگاش ایمن  لبستگی  ارای کو کا  الف(  1979 )اینسورث، 5 وسوگرا مضطرب/ جاایمن

 او تواها  و  هند می ترجیح غریب  فر  ب  را ما ر ک  اس   لیل این ب  کنند گری  اگر اما، جکنند یا کنند گری 
سرع   ب  ها آ یۀ گر و پر ازجد می او با تعامل ب کنند،  می استقبال او از جیا ما ر بازگش  هنگاش هستند 
 پرهیا او با تعامل از آ.کارا ما ر بازگش مرحلۀ   ر اجتنابی جاایمن  لبستگی  ارای کو کا  یابد  می کاهش

 جاایمن جوع از ها آ   لبستگی ک  کو کاجی  هند  می پاسخ ما ر از اجتناب یا تش  بای طورکل ب  و کنند می

 ارتباط برقراریمیا   (.و  یم .ناتت  جیا 6مش ول  ل عنوا  با ک ی  لبستگ )سبک  وسوگراس  مضطرب/

 سبک همکارا  و مین بعدها ( 1395 بر ، الف؛ 1979 )اینسورث، هستند سرگر ا  او طر  و  وری یا ما ر با

 8جشده حل  لبستگی سبک عنوا  با ک  کر جد مطر  7جیافت  سازما  آ.فت / جاایمن عنوا با  را  لبستگی چهارش

 رفتار  ک اجتنابی جاایمن و  وسوگرا جاایمن ایمن،  لبستگی  ارای کو کا  برتالف  .و  یم .ناتت  جیا
ی ا مقابل  الگوی هیچ از آ.فت  کو کا  هستند،ید یدار تجد و جدایی استرس با کنارآمد  برای منسجمی
 غیرمعمول جوسا  و جاتو.ایند و جابهنجار رفتارهای با آ.فت ،  لبستگی سبک گیرجد  جمی بهره ای یافت  سازما 
  لبستگی مطالعات (1987) .یور و هاز  ( 1990 سولومو ، و )مین .و  می مشخص اجتناب و اضطرابمیا  

 جیا بارگسان   ر را کو کا  های سبک با معا ل  لبستگی سبک چهار وجد کر  وار  بارگسان ۀ حوز ب  را
 اجتنابی  لبستگی  ر  ارجد  متعا ل هیجاجی ابراز و جوسا ، ایمن سبک  ارای بارگسان  کر جد  مشاهده
 هیجاجی جوسا  اضطرابی سبک  ر اس   پایین هیجاجی ابراز و .ده کنترل و تنظی ازحد  یشب هیجاجی جوسا 

                                                 
1. attachment theory 
2. strange situation 
3. secure attachment 

4. avoidant insecure attachment 

5. anxious/ambivalent insecure attachment 
6. preoccupied 
7. dismissing/disorganized insecure attachment 

8. unresolved 
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 و وضعی  با جامشخص حالتی جایافت  سازما  سبک  ر  رجهای  و .دید هیجاجی ابراز واس   جشده کنترل
 اس   ثبات و تعا لبدو   منشی

 های واکنش ک  اس  راهبر هایی و .ناتتی هیجاجی، اصولۀ کنند تعیین افرا   لبستگی های سبک
  لیل ب   لبستگی ( 2005 میکولینسر، و .اتنر ).یور، کند می هدای  ها آ  .خصی روابط  ر را افرا  هیجاجی

 اجتماعی، عملکر  و فر ی بین روابط) اجتماعی -رواجی-زیستی های پدیدهیشتر ببر  ک ی بسیار تأثیر
 موضوع  ار ، افرا ( پا.کی سالم  و .ناتتی روا  سالم  استرس، ب  گویی پاسخ و مقابل  های مهارت
  یتا  ؛2002 استراس، و مارتو  وتریش جاچیگال، ا.می ، مثال )برای اس  گرفت  قرار ها پژوهش از بسیاری

 تاجنبوش، و هاجتر ،جون  نجس، ماجدر، ؛2001 هاجتر، و ماجدر ؛2006 کاتو ، و سیچاجفسکی ؛2008 همکارا ، و
 سنجش لیل  همین ب  ( 2004 هارتمن، و اسشی  والر، ؛2006 فینی، و استراجگ مر ی ، ؛2005 و 2006

  ر ک  .دجد طراحی آ  سنجشبرای  متعد ی اباارهای وبسیاری  ار   اهمی  آ  های سبک و  لبستگی

 1روایتی اباارهای  ست   و ب  بارگسان   ر  لبستگی سنجش اباارهای اس   متفاوت بارگسال و کو  

 و (AAP) 3بارگسان   لبستگیۀ فرافکناج تصاویر سیست  (،AAI) 2بارگسان   لبستگیۀ مصاحب ماجند

 (،AAS) 6بارگسال  لبستگی سبک ماجند 5تو گاار.ی های پرسشنام  و (ASI) 4 لبستگی سبکۀ مصاحب

 )راویتا، .وجد می تقسی  (AAS) 8بارگسال  لبستگی مقیاس و (AAQ) 7بارگسال  لبستگیۀ پرسشنام

 ( 2010 نجسی، و استاجکیا هاجتر، ماجدر،

 و ) وجاوا  9عروقی -قلبی پاسخ ماجند فیایکی های پاسخۀ  ربار متعد ی های پژوهش اتیر، سال چند  ر

 گروسما ، و )اسپاجگلر 10پوس  گالواجیکی پاسخ و (2006 هندرسو ، اوتر و هیکس  یاموجد، ؛1985 لوی ،

 ب  پژوهشی  ر جیا (2006) رجوج و آر  بوچهای ، اس   .ده اججاش  لبستگی مختلف الگوهای  ر (1993

 (fMRI) 11عملکر ی م ناطیسی رزوجاجس تصویربر اری طریق از  لبستگی ارزیابی امکا  بررسی
 ب  .ده ارائ  fMRI تکالیفمنالۀ   ب حال عین  ر و  لبستگی سنجش برای، پژوهش این  ر پر اتتند 

 سنجش برای AAP از استفا ه امکا کنندۀ  بیا  جتایج .د  استفا ه آ  تصاویر و AAP از ،ها یآزمو ج
با  کنندگاجی .رک  .د مشخص این،بر عالوه اس   بو ه جورورجی تصویربر اری محیط  ر  لبستگی

                                                 
1. narrative 
2. Adult Attachment Interview (AAI) 
3. Adult Attachment Projective Picture System (AAP) 
4. Attachment Style Interview (ASI) 
5. self-report 
6. Adult Attachment Style (AAS) 
7. Adult Attachment Questionnaire (AAQ) 
8. Adult Attachment Scale (AAS) 
9. cardiovascular 
10. galvanic skin response 
11. functional magnetic resonance imaging 
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 هیپوکامپ  و آمیگدال  ر ویژه ب ؛  ا.تند 1میاج  گیجگاهیۀ جاحی  ر فعالی  افاایش، جاایمن  لبستگی
 با ارتباط  ر م ا عملکر  ثب  و بررسیبرای  رو.ی ها پژوهش برتی  ر جیا (EEG) 2م ای جگاری موج

 اس   .ده استفا ه  لبستگی
  ارای افرا   ر EEGجدا.تن  تقار  بر زمین ، این  ر بارگسان  ب  مربوط های پژوهش از بسیاری

 جشا  ک   ار  وجو  ر.دی روب  .واهد کر جد  تمرکا هیجاجی، ا را  هنگاش مختلف  لبستگی الگوهای
 سیست  ب  هیجاجی های محر  ب  پاسخ  ر و استراح  حال   ر پیشاجی لب چپ سم  فعالی   هد می

 4گیری کناره سیست  با پیشاجی لب راس  بخش فعالی  ک   رحالی؛ اس  وابست  مثب  هیجاجات و 3جوارجویی

  ار  وجو  فرض این ، لیل همین ب (؛ 2015 بوچهای ، و گاجدر )جوروساینس، اس  مرتبط منفی هیجاجات و
  ار  ها آ  ساز زمین  جوروجی های فعالی  همچنین و افرا  عاطفی ابعا  بر قوی تأثیری  لبستگی الگوهای ک 

 ( 2008 کرینی، و کاستا گانجی، )روگناجی،
  لبستگی با مرتبط مفاهی  ارزیابی  ر غیرمستقی  یا مستقی  طور ب تازگی  ب  ک  اباارهایی از  یگر یکی

 صفح  روی را افرا  چش  حرکات ک یرتهاجمی غی اباار؛ اس  5چش  ر یاب اباار ،.ده اس  استفا ه

ی ها مؤلف  گیری اجدازه ب  چش  .ده ضبط حرکات تحلیل طریق از و کند می ثب  و ر یابی .ناسایی، کامپیوتر
 صفح  روی از فر ی ها جگاه و ها چش  سیست ، این  ر  پر از  یم رفتاری و هیجاجی .ناتتی، مختلف
 قرار مدجظری ها مؤلف  با مرتبط های فیل  یا تصاویر متن، ماجند بصری های محر  معرض  ر کامپیوتر

 چشمی، جگاه  قیق محلۀ  ربار اطالعاتی جهای  ر فر ، جگاه و چش  ظریف حرکات ثب  ضمن وگیر   می
 ( 2012 استفاجو، و لورا ؛2014برگستروش  و ).ال آید می س   ب  چش  حرکات توالی و تثبی  زما  مدت

 جمل  از .ناسی روا  مختلفی ها حوزه  ر چش  ر یاب اباارۀ گستر  کاربر  از حاکی جدید مطالعات
 و مولبرگر ولف، تریمپل، ) چاج ، اس  بو هیصی تشخ کمک یا تشخیصی اباار عنوا  ب  و تشخیصی مباحث
 لپاجن و ایجاجدور  و  پورا، فورسمن، پلتون، جیا  لبستگیبارۀ  ر  (2019 همکارا ، و  ینگ ؛2017 .یبا ،

 7 جوزا ا   ر چش  حرکات ر یابی طریق از ک  چهره حانت ب  توج  ک گرفتند  جتیج  ای مطالع   ر (2015)
 از ها پژوهشبیشتر   ر کند  بینی پیش ماهگی 14  ر را ما ر ب  جوزا   لبستگی تواجس  بو ، .ده ارزیابی ماه 
 .ده استفا ه  یگر مفاهی  با  لبستگی سبک ارتباط بررسی برای ای واسط  اباارمنالۀ   ب  چش  ر یاب اباار

 این از مستقی  طور ب  ک ی ا مطالع جیا  تاکنو   (2019 همکارا ، و زیماجسکا ؛2017 همکارا ، و )جیااس  
 اس   جشده مشاهده، با.د کر ه استفا ه  بارگسان  ر ویژه  ب،  لبستگی سبک تشخیص برای اباار

 و تو گاار.ی مختلف اباارهایجدا.تتن  همپو.اجی و تفاوت  لبستگی، سنجش  رمه   جکات از یکی

                                                 
1. medial temporal 
2. electroencephalography (EEG) 
3. approach system 
4. withdrawal system 
5. eye-tracking technology 
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  لبستگی سنجش متعد  های راه این کر جد می تصور بارگسال  لبستگی پژوهشگرا  ابتدا  ر اس   روایتی
این را  قابلی  اباارها این از بسیاری .دجد متوج  و .د ثاب  امر این تالف بعدها اما،  ارجد زیا ی ا.تراکات
 یا روایتی اباارهاییک از  کداش ک  آید می پیش مه  سؤال این.وجد؛ بنابراین  یکدیگر جایگاینک  جدارجد 

 هر آیا ک   ار  وجو  سؤال این همچنینند  سته بارگسال  لبستگی سنجش برای اباار بهترین تو گاار.ی
 همکارا ، و رویامن ؛2010 همکارا ، و )راویتا دنکن می بررسی را پدیده جوع یک سنجش، روش جوع  و

 از یکی کنند  می ارزیابی را  لبستگی سبک ابعا ی یا ای مقول  .کل ب  تو گاار.ی های پرسشنام   (2007
 آ.کار.د  برای ک  را  لبستگی های پدیده از  ست  آ  ک  اس  این سنجش اباارهای جوع این بر اجتقا ات

 روابط  ر  یگرا  و تو  ربارۀ  فر  های  یدگاه بر  رعوض، و کنند جمی .ناسایی، ندهست سازی فعالمند جیاز
 افاایش برای فرافکن های تس  یا مصاحب  از پژوهشگرا  برتی اساس همین بر  ارجد  تمرکا جا یک
 افکار تو گاار.ی، اباارهای  رواق  کنند  می استفا ه آ  با مرتبط احساسات و افکار و  لبستگی سازی فعال
 آرزوهایۀ کنند منعکس  رجتیج ؛ کنند می بررسیاس ،  .ده وی آگاهییطۀ ح وار  ک  را  لبستگی ربارۀ  فر 
 برتالف ( 2010 همکارا ، و )راویتا  هد می جشا  چگوج   یگرا  مقابل  ر را تو اینک  او  و هستند فر 

 تو  از فر  تو آگاه ارزیابی بر متکی AAP و AAI یتی ماجندروا اباارهای تو گاار.ی، های پرسشنام 
  هند  می را جاتو آگاه فرایندهای ارزیابیۀ اجاز و جیستند

 هند  می جشا اجد ک   گرفت  صورت سنجش اباار جوع  و این همبستگی بررسی برایی بسیار مطالعات
 همبستگیهمچنین   ارجد  یکدیگر با محدو ی همپو.اجی  لبستگی، سنجش اباارهای ب  کلی رویکر   و این

 ضعیف همپو.اجی این اس   .ده گاارش تو گاار.ی اباارهای سایر با بارگسال  لبستگیۀ مصاحب بین کمی
 رسد می جظر ب  بنابراین؛ هاس  آ  تمرکاۀ جقط و روش ،.ده ارزیابیۀ رابط جوع  ر ها آ  تفاوت لیل   ب نًااحتم

 همکارا ، و )رویامن کنند می بررسی را  لبستگی از متفاوتی های جنب  سنجش، اباارهای این از هرکداش
ی اباار وجو  لیل  همین ب ؛ (2015 بوچهای ، و گاجدر جوروساینس، ؛2008 .اور؛ و فریلی کراول، ؛2007
 تواجد می  لبستگی سنجش بر عالوه ابااری چنین  با.د سو مند تواجد می  لبستگی بررسیبرای  عینی و  قیق
 ارزیابیبرای  معیار ابااری و کند فراه  را عینی و تو گاار.ی اباارهای های تفاوت تر عینی بررسی امکا 
 و تر گستر ه های پژوهشبستر  تواجد می اباار این  .و  می استفا ه متعد  اباارهای تشخیصی قدرت و  صح

 کند  فراه  جاایمن و ایمنۀ  لبست افرا  جدید و متفاوت های ویژگی بررسیبرای  را تری متنوع
 آ ، از استفا ه سهول  بر عالوه ک  بگذار  پژوهشگرا  اتتیار  ر را ابااری تواجد می چش  ر یابی اورینف

 متنوعیۀ مجموع .امل افرا  چش  حرکات کند  تأمین  یداری رفتارهای بررسی برای را متعد ی های مقیاس
 جظر مور  های محر  ب  فر  جگاه زما  مدت و جگاه جه  توج ، مور  جقاط ها آ  بررسی ک  اس  حرکات از
 با مختلف های  لبستگی رفتاری های ویژگی ک  آججا از ( 2011 همکارا ، و )هلمویس  کند می مشخص را

 های گروه  ر افرا   یداری رفتار آیا ک  .و  می مطر  سؤال این (1979 )اینسوث،ند سته متفاوت یکدیگر
 همکارا ، و پلتون ؛2015و همکارا ،  )بیرو پیشین های پژوهش  با.د متفاوت تواجد می مختلف  لبستگی

 و ایمنۀ  لبست افرا   یداری رفتار تفاوت از حاکی (2020 پالوس، و کوجیگ پرز،  ورا ، کامرمیر، ؛2015
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ۀ مطالع بان، توضیحات  ر مداق  و مالحظ  با اس   بو ه مختلف هیجاجی های محر ۀ مشاهد حین جاایمن
ۀ فلمؤ سنجش و ارزیابی  ر چش  ر یاب تکنولوژیک اباار کاربر  قابلی  و علمی ارز.مندی بررسی ب  حاضر
 عینی ابااری یافتن منظور ب  حاضر پژوهش اساس این بر  تت  اس پر ای .ناس روا ۀ حوز  ر  لبستگی مه 

  ر  لبستگی اباارهای تر عینیۀ مقایسمنظور   ب بستری ایجا  و  لبستگی های سبک بررسیبرای 
 چش  حرکات ر یابیبا  افرا   لبستگی سبک تشخیص آیا ک ه اس   ا  پاسخ سؤال این ب  آتی، های پژوهش

 مدت طول تثبی ، اولین تا زما  مدت .اتص چهار پرسش، این بررسی  برای اس  پذیر امکا  امری ها آ 
 .اتص آیا :جد.د مطر  پژوهشی سؤال چهار و اجتخاب ها تثبی  مدت طول و ها تثبی  تعدا  تثبی ، اولین
 را جاایمن و ایمن  لبستگیی ها سبک  ارای افرا تواجد  یم چش  حرکات الگوی  ر تثبی  اولین تا زما  مدت

ی ها سبک  ارای افرا تواجد  یم چش  حرکات الگوی  ر تثبی  اولین مدت طول .اتص آیاکند؟  تفکیک
 افرا تواجد  یم چش  حرکات الگوی  ر ها تثبی  تعدا  .اتص آیاکند؟  تفکیک را جاایمن و ایمن  لبستگی

 الگوی  ر ها تثبی  مدت طول .اتص آیا؟ و دکن تفکیک را جاایمن و ایمن  لبستگیی ها سبک  ارای
 کند؟ تفکیک را جاایمن و ایمن  لبستگیی ها سبک  ارای افرا تواجد  یم چش  حرکات

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه جامعه،
 کمی تحلیلی -یا مشاهدهۀ اولی مطالعات جوع از و 2مقطعی 1تشخیصی ارزشۀ مطالع یک حاضر پژوهش

 سبک 3غربالگری هدف با تشخیصی ارزشبارۀ  ر پژوهش اولین کار این اینک  ب  توج  با همچنین اس  

 اول فاز مطالعات جوع از و 4اکتشافیی ا مطالع  اس ، جدیدک تکنولوژی اباار یککمک  ب  افرا   لبستگی

 و بنیا ین مطالعاتۀ  ست  و هر  ر را حاضرۀ مطالعتوا   یم بان، توضیحات ب با توج   اس   تشخیصی ارزش
  اجشگاهی تحصیالت  ارای و سال  سال  20-45 افرا  .امل پژوهش این آماریۀ جامع   اجس  کاربر ی

 تعدا  و آماری روش با متناسب G-power افاار جرش از استفا ه با ابتدا اس   1400 سال  ر تهرا  .هر
 همکارا ، و )رویسمن 17/0 اثر اجدازه و 8/0 آزمو  توا  ،05/0 آلفای براساس و حاضر پژوهش مت یرهای

 روش از استفا ه با آزمو جی 50 تعدا  جظر مور ۀ جامع از .د  برآور  جفر 50 مذکور جموج  حج  (،2007
 44 ب  مربوط های  ا ه گرفت ، صورت ریاش ب  توج  با پایا ،  ر ک  .دجد اجتخاب  ر سترسیری گ جموج 

 های روش از آ  اثر کر   تنثیبرای  جموج ، حج  ک  تعدا  ب  توج  با .د  آماری تحلیلۀ مرحل وار  آزمو جی
 سن و  اجشگاهی تحصیالت  ا.تن پژوهش، ب  ورو  معیارهای .د  استفا ه جموج  حج  ب  غیرحساس آماری

 مشکل  ا.تن و سرۀ ضربۀ سابق حا ، روحی یا جسمی بیماریۀ سابق .امل تروج معیارهای و سال 20 - 45

                                                 
1. diagnostic accuracy 
2. cross sectional 
3. screening 
4. exploratory 
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 بو   بینایی
 ها آزمو جی غربالگریبرای  ساتت  محقق عمومیۀ پرسشنام همراه ب  ای اطالعی  ها آزمو جی اجتخاببرای 

برای  نزش معیارهای ک فر ی  50 مرحل  این  ر .د  پخش آجالین صورت ب  تروج و ورو  معیارهای جظر از
 آزمو ، اجرایلۀ مرح  ر جد کر  اقداش پژوهش  ر .رک با هدف  وجد .د اجتخاب،  ا.تند را پژوهش ب  ورو 

 الگوی سنجشۀ ویژ کامپیوتری سیست  پش  (RAAS)  لبستگی مقیاس تکمیل از پس کننده .رک 
 چش  ر یاب  ستگاه.ده  استفا ه سیست  .د  ارائ  وی ب  نزش توضیحات و گرف  قرار چش  حرکات

(Tobii X1201080  ر 1920؛ )از آزمو جیۀ فاصل بو   3.4.8 ورژ  1استدیو توبی افاار جرش و پیکسل 

 این ب  .د، .ناسایی و کالیبره  ستگاه توسط آزمو جی چش  ابتدا .د  گرفت  جظر  ر متر ساجتی 60 جمایشگر
 را آ  تو  چش  با تا .د تواست  فر  از و .د  ا ه جمایش حرک  حال  ر رجگ قرما  ایره یک ک  صورت
 جقاط از بیشتری تعدا  یا یکاگر  .د  گرفت   رجظر جقط  9 پژوهش این  ر کر   کالیبره جه  کند   جبال

 .وجد  کالیبره جقط  9 تماش تا .د می اججاش وباره  کر   کالیبره فرایند، بو جد جشده کالیبره  رستی ب 
 و سیاه تصاویر این بو جد  پیکسل 768  ر 931 ابعا   ر AAP آزمو  تصویرهش   پژوهش این های محر 
 »+« تصویر یک اصلی تصویر هر بین  .د  ا ه جشا  کننده .رک  ب  ثاجی   ه مدت ب  هرکداش وجد بو  سفید
 آزمو   ر  ارائ ترتیب براساس جیا تصاویر ارائ  ترتیب .د   ا ه جمایش ثاجی   و مدت ب  استراح  برای

AAP  کو   و قبرستا  آمبونجس، تخ ، جیمک ، عایم ، پنجره، کنار کو   تنثی، تصویر ترتیب: )ب  بو 
 بو   ثاجی  39 و  قیق  1 تصاویر ارائ  کل زما  مدت و گو. ( یک  ر

 

 
 ریتصاو ۀارائ بیترت .1شکل 

 
                                                 
1. tobii studio 
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 70 از )کمتر  ستگاه توسط چش .دۀ  ثب  های  ا ه  رصد بو   پایین لیل  ب  آزمو جی.ش   رجهای 
 و ز  جفر 36 جفر، 44 این از گرفتند  قرار آماری تحلیل و تجای   مور جفر 44 و .دجد تارج آزمایش از ( رصد

 فرش .رایط، واجد افرا  ورو  از پس بو   سال 26.5 جموج  گروه افرا  سنی میاجگین و بو جد مر  جفر 8
همۀ   سترس  ر تکمیلبرای  طر ،  ر مشارک جامۀ  ی رضا و آسیب عدش تعهد مطالع ، ب  مربوط اطالعات

 ب ی .ناتت روا  یا فیایکی آسیب گوج  هیچ ک  بو  .ده ذکر فرش این  ر گرف   قرار جموج  گروه افرا 
  ر کنندگا  .رک  .د، تواهد محافظ ها  آ  .خصی و تصوصی اطالعات از .و ، جمی وار  کنندگا  .رک 
 گوج  هیچ موجب تحقیق  ر مشارک  هستند، آزا  جریم  بدو  و زما  هر  ر مطالع   ر .ا  همکاری تر 
 گوج  هیچ جامع  و آزمو جی فرهنگی و  ینی موازین با پژوهش این و .و  جمی کنندگا  .رک  برای مالی بار

   جدار تداتلی

  ری چهارضلع یک صورت ب  1عالق  مور  جواحی تصویر هر برای چش ، حرکات های  ا ه ارزیابیمنظور  ب 

ۀ اولی طراحیبرای  مدجظر های ویژگی و  لبستگیۀ جظریۀ پای بر عالق  مور  جواحی این  جد.د گرفت  جظر
 اصلیویژگی  س  تا اجد .ده اجتخابی ا گوج  ب  AAP  ر براجگیااجنده های صحن  این بو جد  AAP تصاویر
ۀ مشاهد ویژگی اولین ( 2012 وس ، و )جرج برگیر   ر را اینسورث و بالبی مدل  ر  لبستگی سیست 

  لبستگیۀ مشاهدک   بو  باور این بر بالبی با.د  .ده فعال  لبستگی سیست  ک  اس  .رایطی  ر  لبستگی
 ،1969 )بالبی، اس ار ه  بسی، اجداز  می تطر ب  وکند  می تهدید را رواجی یا فیایکی امنی  ک  بافتی  ر

 اصلی رویدا های ک  هستند هایی صحن  .امل آزمو  این  ر ها محر ؛ بنابراین (1980 ،1973 ،1982
 بو    ر سترس  وش ویژگی کشند  می تصویر ب  را مرگ و ترس تنهایی جدایی، ماجند زجدگی  ر  لبستگی

 و  هی پاسخ با  لبستگی  ر ایمنی ک   ا  جشا  (1978) واترز و بلر اینسورث، اس    لبستگیۀ جگار
  و ب  را جگاره بو    ر سترس این  لبستگی تصاویر  ار   مستقی  ارتباط  لبستگی جگاره بو    ر سترس

  هند  می جشا  .کل
 تصویر ب  طریق از  لبستگیۀ جگار ب   سترسی و جا یکی  ار ، جاش  وتایی تصاویر ک  .کل اولین  ر
 یک جبو   ر و اس  .ده کشیده تصویر ب  تنها .خصی  یک  یگر، مدل  ر .و   می مشخص جفر  و کشید 
 صورت جگاره .ده  روجی یا فیایکی حضور توصیف طریق از باید حضور این  یگری، حضور از واضح جشاج 
 گیر   می جظر  ر عمر طول  ر را  لبستگیۀ جظری ویژگی سومین  ارجد  جاش تنها تصاویر ها محر  این و گیر 
  ا.تند باور کو کی و جوزا یۀ  ور ورای روا  سالم  و ر.د بر  لبستگی تأثیر ب  اینسورث و بالبی

 سنین  ر ها .خصی  کشید  تصویر ب  با AAP تصاویر  ر  یدگاه این ( 1982 بالبی، ب؛ 1979 )اینسورث،
 اصلی، .خصی  جمایاجگر ک  تصاویر از هایی بخش اول، ویژگی  و مبنای بر اس   .ده  ا ه جشا  متفاوت

 .دجد تعریف عالق  مور  جواحیمنالۀ   ب بو جد، رواجی یا فیایکی تهدیدۀ  هند جشا  موقعی  و  لبستگیۀ جگار
 مر  ز ، عایم ، تصویر؛ جاحی ( )یک ایستا ه  تتربچ  پنجره، تصویر  ر  اس  زیر .ر  ب  تصویر هر  ر ک 

                                                 
1. Areas of Interest (AOI) 
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 جاحی (؛ ) و ما ر و پسر تواب، تخ  تصویر جاحی (؛ )یک جشست  فر  جیمک ، تصویر جاحی (؛ )س  ها چمدا  و
 جاحی ( )س  جا یک و  ور قبرهای و مر  قبرستا ، تصویر جاحی (؛ )س  پنجره و ز  کو  ، آمبونجس، تصویر

 تعریف عالق  مور  جواحیمنالۀ   ب جاحی ( ) و او  س  و سر بخش و کو   گو. ، تصویر  ر  رجهای  و
 .دجد  گرفت   رجظر عالق  مور ۀ جاحی س  عنوا  ب  توپ و ایستا ه جشست ، کو   جیا، تنثی تصویر  ر .دجد 

 پژوهش ابزارهای
1بزرگساالن دلبستگیۀ تجدیدنظرشد مقیاس

 (AAS-R) 

ۀ .د تجدیدجظرۀ جسخ  ر د کر ج تهی  (1987) .یور و هاز ۀ جظری براساس (1990) رید و کولینارا  اباار این
 و تو ارزیابی .امل مقیاس این ( 1996 )کولینا،اجد  یافت  تقلیل ما ه 18 ب  قبلی مقیاسۀ ما  21 مقیاس، این

 اباار این اس   جا یک  لبستگی های چهرهب    لبستگی روابط  هی .کلهای  یوه. و ها مهارت تو توصیفی

 وابستگی از منظور  ارجد  ما ه .ش هرکداش ک  اس  4اضطراب و 3جا یکی ،2وابستگی زیرمقیاس س  .امل

 بو   متکی  یگرا  ب  توا  می جیاز  رصورت ک  اس  این ب  باور و  یگرا  ب  اعتما   ر فر  تواجایی میاا 
  رجهای  کند  می گیری اجدازه را رابط   ر هیجاجی جا یکی و صمیمی  برای فر  راحتی میاا  جا یکی
 سنجد  می را صمیمی  از او ترس و  یگرا  توسط رها.د  و طر  برای فر  جگراجی میاا  اضطراب

 اس   وقطبی بعد یک جا یکی زیرمقایس  ار   مطابق   وسوگرا اضطرابی/  لبستگی با اضطراب زیرمقیاس
 با تطابق  ر مقیاس این  ر بانترۀ جمر و  هد می قرار یکدیگر مقابل  ر را اجتنابی و ایمن  لبستگی ک 

 این موا  ( 1993 پتی، و جولر )فینی، اس  اجتنابی  لبستگی عکس وابستگی زیرمقیاس اس   ایمن  لبستگی
 تا جدار  تطابق من تصوصیات با وج  هیچ ب  برای 1ۀ جمر )از ای  رج  پنج لیکرت مقیاس مبنای بر پرسشنام 

 .و   می سنجیده اس ( مطابق من تصوصیات با کامالً برای 5ۀ جمر
 اضطراب زیرمقایس  ر پایینۀ جمر و وابستگی و جا یکی های زیرمقیاس  ر بانۀ جمر با ایمن  لبستگی

  وسوگرا/  لبستگی عنوا ، با  ارجد بانۀ جمر وابستگی و اضطراب جا یکی،  ر ک  افرا ی .و   می مشخص
 کسب اضطراب و وابستگی جا یکی، سازیرمقی س  هر  ر پایینۀ جمر ک  هایی آ  و .وجد می تقسی  اضطرابی

 پایین،ۀ جمر و  ار  قرار میاجگین بانی ک  اس  ای جمره آزمو  این  ر بانۀ جمر  ارجد  اجتنابی  لبستگیکنند، 
 و اس   وارز.ی حاضر پژوهش ک  آججا از ( 1990 رید، و کولینا ؛1996 )کولینا، اس  میاجگین از کمتر

  لبستگی سبک  و بندی، تقسی  و گذاری جمره از پس کند، می بررسی جاایمن و ایمن سطح  و  ر را  لبستگی
 و کروجباخ آلفای ضریب مطالعات، .دجد   ا ه قرار جاایمن  لبستگی گروه  ر اضطرابی  وسوگرا/ و اجتنابی
 اجد کر ه گاارش رصد  80 از بیش را بارگسان   لبستگی .ده تجدیدجظر مقیاس بازآزمو  -آزمو  پایایی

                                                 
1. Revised Adult Attachment Scale (R-AAS) 

2. dependence 
3. closeness 
4. anxiety 
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 پاکدامن ( 2005 رابینسو ، و گولو  ؛2006 آنر ، و گویچار  فور ، کولینا، ؛1990 رید، و کولینا ؛2011 )آلن،
 و 75/0 و 52/0 ،29/0 ترتیب ب  را اضطراب و جا یکی وابستگی، های زیرمقیاس آلفای ضریب جیا (1384)

 تأیید ضمن ،.د اججاش ایرا   ر ک ی  یگر پژوهش  ر کر   گاارش 95/0 را اباارۀ ماه یک بازآزمایی اعتبار
 ترتیب ب  کروجباخ آلفای از استفا ه با ها زیرمقیاس اعتبار ضرایب عاملی، تحلیل از استفا ه با اباارۀ ساز روایی
 پایایی تو ، پژوهش  ر (2014) حسن و احمد همچنین ( 1392 ،یکوگفتارج) آمد س   ب  74/0 و 60/0 ،45/0
 (2019) رو ریگو هوات و فریرا تیکسیرا، و کر ه ارزیابی رصد  70 از بیشتر زیرمقیاس س  هر  ر را آزمو  این

 افرا   لبستگی سبک سنجشبرای  مرج  آزمو  عنوا  ب  اباار این حاضرۀ مطالع  ر کر جد  تأیید را آ  روایی
  .د استفا ه جاایمن( و )ایمن

1بزرگساالن دلبستگیۀ فرافکنان تصاویر سیستم
 (AAP) 

  .د طراحی (2001) وس  و جرج توسط بار اولین ک  اس  فرافکناج  سنجش بر مبتنی ابااری سیست  این
  لبستگی سیست ۀ براجگیااجند تصویری های محر  از ای مجموع ۀ ارائ با را فر   لبستگی سبک آزمو  این
 و روای  را  استاجی .ده ارائ  تصاویرۀ  ربار انتیؤس ب   هی پاسخ با .و  می تواست  افرا  از و کند می فعال
 بر بالبی د ج.و می کدگذاری آزمو  اینۀ ویژ کدگذاری سیست  از استفا ه با و ضبط ها روای  این  کنند تلق
، اجداز  می تطر ب  وکند  می تهدید را رواجی یا فیایکی امنی  ک  بافتی  ر  لبستگیۀ مشاهدک   بو  باور این

 .امل آزمو  این  ر تصاویر لیل  همین ب ؛ (1980 ،1973 ،1982 ،1969 )بالبی، اس مه   بسیار
 تصویر ب  را مرگ و ترس تنهایی جدایی، ماجند زجدگی  ر  لبستگی اصلی رویدا های ک  هستند هایی صحن 

 (1978) واترز و بلر، اینسورث اس    لبستگیۀ جگار بو    ر سترس  وش ویژگی ( 1982 )بالبی، کشند می
 تصاویر  ار   مستقی  ارتباط  لبستگیۀ جگار بو    ر سترس و  هی پاسخ با  لبستگی  ر ایمنی  ا جد جشا 

  هند  می جشا  .کل  و ب  را جگاره بو    ر سترس این  لبستگی،

 تصویر ب  طریق از  لبستگیۀ جگار ب   سترسی و جا یکی  ار ، جاش 2 وتایی تصاویر ک  .کل اولین  ر

 از آزمو  این اس   .ده کشیده تصویر ب  تنها .خصی  یک  یگر، مدل  ر .و   می مشخص جفر  و کشید 
  لبستگی( سیست ۀ براجگیااجند تصویر هف  و تنثی تصویر )یک سفید و سیاهۀ .د جقا.ی تصویرهش  
 کافی جائیات .امل تنها اباار،ۀ فرافکناج چارچوب رعای  ب  توج  با آزمو  این تصاویر اس   .ده تشکیل
 مبه  یااجد  .ده حذف تصویر از جائیات سایر و چهره حانت س  ا رویدا ها و ها موقعی  تشخیص برای

 ب  تصاویرۀ ارائ ترتیب کنند  فعال فر   ر را  لبستگی سیست تا  اجد .ده طراحی ای گوج  ب  تصاویر این هستند 
 ب  ک   تتر )یک پنجره کنار کو    2 توپ(، با بازی حال  ر کو   ) و تنثی تصویر  1 اس : .ر  این

  4 (،اجد یستا ها یکدیگر روی  روب ک  چمدا  با مر  و ز  )یک 3عایم   3 کند(، می جگاه پنجره از بیرو 

                                                 
1. Adult Attachment Projective Picture System (AAP) 

2. dyadic pictures 
3. departure 
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 طرف  و  ر ه  روی  روب ز  یک و بچ  )یک تخ   5 جشست (، جیمک  روی تنها ک  جوا  )یک 1جیمک 

 جگاه، .و  می گذا.ت  آمبونجس  اتل ک  را ای غریب  کو  ، یک و ز  )یک آمبونجس  6 اجد(، جشست  تخ 
 سوءظن حال  با کو   یک گو.  یک  ر کو    8، ایستا ه( قبرستا   ر مر  )یک قبرستا   7 کنند(، می
 ( 2003 وس ، و جرج) اس  کر ه  راز بیرو  ب  را  ستش و ایستا ه ای گو.   ر

 جاایمن و ایمن بخش  و ب   لبستگی تقسی  ربارۀ   اورا  بین پایایی (2003) وس  و جورجۀ مطالع  ر
 بو ه 86/0 یکاپا ضریب با 92/0  لبستگی گروهی چهاربندی  ی تقس برای و 68/0 کاپای ضریب با 97/0

 برای 2طالیی استاجدار منالۀ  ب  (AAI) بارگسال  لبستگیۀ مصاحب و AAP بین پو.اجی ه  همچنین اس  

 با 94/0  لبستگی سبک چهاربندی  ی تقس برای و 76/0 یکاپا ضریب با 96/0 را جاایمن و ایمن بندی تقسی 
 برای همگرایی روایی جیا (2006)، کچل ، آر  و والتر بوچهای ۀ مطالع  ر اس    ا ه جشا  86/0 کاپای
 بازآزمو  -آزمو  پویایی ،88/0 کاپای با رصد  97 جایافت  سازما  و یافت  سازما  گروه  و ب  افرا بندی  ی تقس
 زوج  و بین جیا  اورا  بین پویایی اس   آمده س   ب  79/0 کاپای ضریب با  رصد 91 ماه  ۀ س  ور یک  ر

 این ( 2006 همکارا ، و )بوچهای  بو جد 70/0 کاپای با رصد  88 و 66/0 کاپای با رصد  99 مستقل  اور
 ب  توج  با و اساس این بر اس  جشده  استفا ه ایرا   ر  لبستگیۀ حوز ازی ا مطالع  هیچ  ر تاکنو  اباار

ۀ براجگیااجند محر  عنوا  ب  اباار این تصاویر از حاضرۀ مطالع  ر ،AAP ربارۀ  گرفت  صورت پیشین مطالعات
 .د  استفا ه ها آ  چشمی حرکات الگوی ثب  حین  ر افرا   لبستگی سیست 

 چشم ردیابی دستگاه

 اطالعات پر ازش تحلیل و چش  حرکات .ناسایی برای ک  اس  ر.د حال  رای  حوزه چش  ر یابی اورینف
 جوروساینس، ماجند علمی مطالعات از متفاوتی های حیط   ار   جیا تشخیصی کاربر  و .و  می استفا ه  یداری

 سو  چش  ر یابی های روش و ها تکنیک از تواجند می اجساجی عوامل و کامپیوتری علوش ،3آزمایشی .ناسی روا 

ۀ صفح روی را چش  حرک  ک  اس  غیرتهاجمیی اباار چش  ر یاب  ستگاه ( 2012 استفاجو، و )لورا ببرجد
 سپس و ثب  ضبط، قابلی  آ ، پشتیبا  افاار جرش و  وربین از استفا ه با  ستگاه این کند  می ر یابی رایاج 
 پژوهش این  ر ( 2018 کپروسکی، و هارزلک ؛2015 فابیا ، و ) ولاال  ار  را چش  مختلف حرکات تحلیل

 برای 3.4.8 ورژ  استدیو توبی افاار جرش و پیکسل( 1080  ر 1920) Tobii X120 یچشم ر یاب  ستگاه از
 ماجیتور  ر صفح  تماش ورتص ب  و محر  AAP یرتصاو اس   .ده استفا ه چش  حرکات الگوی ثب 

 مدت طول و ها تثبی  تعدا  تثبی ، اولین مدت طول تثبی ، اولین تا زما  مدت های مؤلف  .دجد   ا ه جمایش
 و ایمن  لبستگی های سبک تمایا برای .اتصی ها آزمو  عنوا  ب ها  آ  اطالعات از و .د ثب  ها تثبی 
 .د  استفا ه افرا  جاایمن

                                                 
1. bench 

2. gold standard 

3. experimental psychology 
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 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 اس   .ده اججاش 1(4.1.1 استدیو آر )ورژ  R افاار جرش از استفا ه با و مرحل   و  ر پژوهش این آماری تحلیل

 س   ب  مت یرها از هرکداش اهمی  تصا فی، جنگل بر مبتنی ویژگی اجتخاب وشر از استفا ه با اولۀ مرحل  ر
برای   قیق رو.ی تصا فی جنگل .دجد  مشخص ذاریگ تشخیص ارزش  ارای مت یرهای ترین مه  و آمد

 فراه  راها  آ  بندی اولوی  و مت یرها تأثیرگذارترین .ناسایی امکا  و مت یرهاس  بینی پیش  ق  بررسی
 و پژوهش این  ر جموج  ک  تعدا  ب  توج  با ( 2021 پوگی، و نکرویکس نمبرت )آجتوجیا یس، کند می

 حج  بو   ک  ر مقایس  با  تصا فی جنگل روش ک  آججا از و بین پیش مت یرهای تعدا  زیا بو   همچنین
 اسکورج ، و )بیو .د اجتخاب روش این اس ، برتور ار بانیی تواجایی و  ق  از مت یرها زیا  تعدا  و جموج 
 روش طریق از ک  مت یرهایی  ر جاایمن و ایمنۀ  لبست گروه  و تفکیک قدرت بررسیبرای  سپس ( 2016
 منحنی اس (، جبو ه قطعیها  بارۀ آ  ر گیری )جتیج  بو جد مه  تقریباً یا .دجد ارزیابی مه  تصا فی جنگل
 ارزشن بیشتری ک  مت یری را ، منحنیۀ جتیج براساس  رجهای  .د  محاسب  منحنی زیر سطح و را 

 بررسیمنظور  ب  همچنین .د  رس  ای جداگاج  منحنی آ  برای و ارزیابی بو ، مدل کل منحنی  ر تشخیصی
 .د  ارائ  آ  جتایج و محاسب  لجستیک رگرسیو  .د، تأیید گروه  و تفکیک  ر آ  ارزش ک  مت یری تر  قیق

 اس   لجستیک رگرسیو  آزمو  جتایج و را  منحنی زیر سطح مقدار مت یرها، تشخیصی ارزش .اتص

 ها یافته
 بررسی آزمو جی 44 ب  مربوط های  ا ه پایا ،  ر ک جد بو  جفر 50 پژوهش این های کننده .رک  کل تعدا 
ۀ باز بو    رصد( 70 از )کمتر  ستگاه توسط چش .دۀ  ثب  های  ا ه  رصد بو   پایین ریاش این  لیل  .د

 8/81  بو  89/4 معیار اجحراف با سال 45/26 ها آ  ینس میاجگین و سال 20 – 45 کنندگا  .رک  سنی
 تعدا  R-AASۀ پرسشنام براساس همچنین بو جد  مر ها   رصد آ  2/18 و ز  کنندگا  .رک  رصد 
  رصد( 5/45) جفر 20 جاایمنۀ  لبست افرا  و  رصد( 5/54) جفر 24، .دجد .ناتت  ایمنۀ  لبست ک  افرا ی

  جدبو 
 مدت طول و ها تثبی  تعدا  تثبی ، اولین مدت طول تثبی ، اولین تا زما  مدت های .اتص بررسیبرای 

 تصا فی جنگل روش و R افاار جرش طریق از عالق  مور  جواحی از هرکداش  ر مت یر هر اهمی  ابتدا ها، تثبی 
 میاجگین با آمبونجس تصویر  ر کو  ۀ عالق مور ۀ جاحی  ر تثبی ، اولین تا زما  مدت مت یر .د  بررسی

=استاجدار .ده اثر) 74/8 اهمی 
 جاایمن و ایمنۀ  لبست گروه  و تفکیکبرای  ویژگی رینت مه  (286/0

 .د  .ناتت 

 

                                                 
1. Rstudio 4.1.1 

2. normhit 
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 اولین تثبیتای آزمون جنگل تصادفی زمان تا  . نمودار جعبه2شکل 

 .ده  ا ه جشا  سبا رجگ با 2 .کل ای جعب  جمو ار  ر جاحی ، این  ر تثبی  اولین تا زما  مدت اهمی 
 اس  هایی ویژگی جمایاجگرجیا  قرما رجگ اس   ویژگی ترین مه ۀ  هند جشا  سبا رجگ جمو ار، این  ر اس  
 زر  رجگ وجو   رجهای   را جدارجد جاایمن و ایمنۀ  لبست گروه  و تفکیک قابلی  و .دجد ارزیابی جامرتبط ک 
 اهمی ۀ  ربار قطعی گیری جتیج  ب  قا ر تصا فی جنگل الگوریت  و هاس  آ ۀ جتیج جبو   قطعی معنای ب 
 تماش را  منحنی طریق از ابتدا ها ویژگی ترین مه  تشخیصی ارزش  وش،ۀ مرحل  ر اس   جبو ه ها آ 

  .د بررسی 2تجربی و 1جرمال بای جاپارامتی، روش س  از استفا ه با، بو جد مه  تقریباً یا مه  ک  هایی ویژگی

 روش از استفا ه با  یگری منحنی ،جدا.تند تشخیصی ارزش اولی  را  منحنی  ر ک  مت یرهایی حذف از پس
 .و   می مشاهده 3 .کل  ر ک  .د رس  تشخیصی ارزش  ارای مت یر بررسی برای تجربی

 

 
 آمبوالنس یرتصو در کودک ۀعالق مورد ۀیناح در یتتثب یناول تا زمان مدت راک یمنحن .3 شکل

                                                 
1. binormal 

2. empirical 
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 آمبونجس تصویر  ر کو  ۀ عالق مور ۀ جاحی  ر تثبی  اولین تا زما  مدت تصا فی، جنگل جتایج براساس
 هرکمک  ب  منحنی زیر سطح .و ، می مشاهده 3 .کل  ر ک  طور هما  .د  اجتخاب را  منحنی رس برای 
 مت یر این قبول قابل تشخیصی قدرتۀ  هند جشا  و ار    5/0 از بانتر و ه  ب  جا یک مقا یر روش، س 

 تصویر  ر کو  ۀ عالق مور ۀ جاحی  ر تثبی  اولین تا زما  مدت را  منحنی  ر منحنی زیر سطح اس  
 از حاکی جتایج  همچنین اس  کاذب مثب  جرخ از بیشتر صحیح مثب  جرخ و بو ه 5/0 از بیشتر آمبونجس

 اس   جاایمن و ایمنۀ  لبست گروه  و تفکیک  ر مت یر این توب تشخیصی ارزش

 لجستیک رگرسیون نتایج .1 جدول
 معناداری سطح آزادی ۀدرج والد ۀآمار استاندارد خطای یبضر  B متغیر

 تثبی  اولین تا زما  مدت
 آمبونجس( )کو  /

95/1- 83/0 46/5 1 01/0 

 59/1 1 48/1 38/0 46/0 ثاب  مقدار

 کو  ۀ عالق مور ۀ جاحی  ر تثبی  اولین تا زما  مدت مت یر تفکیک قدرت تر  قیق بررسیبرای   رجهای 
 طور هما  اس  آمده  1 ر جدول  آزمو  این جتایج .د  اججاش لجستیک رگرسیو  آزمو  آمبونجس، تصویر  ر
 (P ≥05/0) 01/0 معنا اری سطح و 46/5 والدۀ آمار ،-B 95/1 ضریب با م یر این .و ، می مشاهده ک 

  ار   را جاایمن و ایمن  لبستگی سبک بینی پیش قابلی 

 لجستیک مدل برازندگی های آماره .2 جدول
2ضریب الیکلیهود لوگاریتمدو  منهای متغیر

R  2ضریب کاکس و اسنل
R  نگلکرک 

 تثبی  اولینزما  تا مدت
 )کو  / آمبونجس(

04/51 19/0 26/0 

 لجستیک رگرسیون بندیطبقه .3 جدول

 صحیح درصد شده بینی پیش شده مشاهده

  جاایمن ایمن 

 2/54 11 13 ایمن

 75 15 5 جاایمن

 6/63  کل  رصد

 2 های جدول  ر ترتیب ب  جیا مدلکمک  ب  گرفت  صورت بندی طبق  و لجستیک مدل برازجدگی های آماره
  ر و رصد  2/54 ایمنۀ  لبست افرا  صحیح تشخیص  رصد بندی، طبق  جدولبراساس  .و   می  یده 3 و

 واس   گرفت  صورت صحیح بندی  ست  رصد  6/63 طورکلی ب  اس   بو ه رصد  75 جاایمنۀ  لبست افرا 
 بو   8/0 و 54/0 ترتیب ب  جیا .ده محاسب  ویژگی و حساسی  مقا یر   ار  تطا رصد  4/36 مدل
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  ر تثبی ، اولین مدت طول مت یر اهمی  هد  می جشا  مت یرها سایر برای تصا فی جنگل آزمو  جتایج
 رینت مه  عنوا  ب  و تأیید (87/0= استاجدار .ده اثر) 45/3 اهمی  میاجگین با پنجره کنار کو   تصویر کل

  ر تثبی  اولین مدت طول جتایج همچنین .د  .ناتت  جاایمن و ایمنۀ  لبست گروه  و تفکیکبرای  ویژگی
 تصویر  ر ما رۀ عالق مور ۀ جاحی و (45/0 = استاجدار .ده اثر) 4/1 اهمی  میاجگین با عایم  تصویر
 تصا فی جنگل الگوریت  وجیس   قطعی (60/0 =استاجدار .ده اثر) 98/1 اهمی  میاجگین با تواب تخ 
  ر چمدا  عالق  مور ۀ جاحی  ر ها تثبی  تعدا  مت یر اهمی  همچنین  کند گیری جتیج  ها آ  برایتواجد  جمی

  ر ما رۀ عالق مور ۀ جاحی همچنین و (71/0 =هاستاجدار .د اثر) 77/4 اهمی  میاجگین با عایم  تصویر
 ها ویژگی رینت مه  عنوا  ب  و تأیید (70/0 =استاجدار .ده اثر) 77/4 اهمی  میاجگین با تواب تخ  تصویر
ۀ عالق مور ۀ جاحی  ر ها تثبی  تعدا  جتایج همچنین .د  .ناتت  جاایمن و ایمنۀ  لبست گروه  و تفکیکبرای 
  ر کو  ۀ عالق مور ۀ جاحی (،57/0 =هاستاجدار .د اثر) 51/3 اهمی  میاجگین با عایم  تصویر  ر مر 

  ر ما ربارگۀ عالق مور ۀ جاحی (،36/0 =استاجدار .ده اثر) 01/2 اهمی  میاجگین با تواب تخ  تصویر
 میاجگین با قبرستا  تصویر کل و (36/0 =استاجدار .ده اثر) 42/2 اهمی  میاجگین با آمبونجس تصویر
 ها آ  برای گیری جتیج  ب  قا ر تصا فی جنگل الگوریت  و جبو  قطعی (48/0 =استاجدار .ده اثر) 83/2 اهمی 
برای  نزش اهمی  عالق ، مور  جواحی و تصاویر از کداش هیچ  ر جیا ها تثبی  مدت طول .اتص اس   جبو ه

 را جدا.   جاایمن و ایمنۀ  لبست گروه  و تفکیک
 

 
 تثبیت اولین مدت طول تصادفی جنگل آزمون ایجعبه نمودار .4 شکل
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 هاتثبیت تعدا تصادفی جنگل آزمون ایجعبه نمودار .5 شکل

 

 
 ها یتتثب مدت طول یتصادف جنگل آزمون ایجعبه نمودار .6 شکل

 تعدا  تثبی ، اولین مدت طول مت یرهای  ر تصا فی جنگل آزمو  جتایج ،6 تا 4 .کل ای جعب  جمو ار
 اهمی   ارای جواحی را  منحنی زیر سطح بررسی  رجهای   هد  می جشا  را ها تثبی  مدت طول و ها تثبی 

؛ س ا مت یرها این پایین تشخیصی ارزش از حاکی ها، تثبی  تعدا  و تثبی  اولین مدت طول مت یرهای  ر
  اس  .ده ارزیابی کاذب مثب  جرخ از کمتر صحیح مثب  جرخ و بو ه 5/0 از کمتر منحنی زیر سطح زیرا
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 گیری نتیجه و بحث
 گرفت  قرار محققا  از بسیاری توج  مور  اتیر های سال  ر ک  اس  موضوعاتی از یکی  لبستگیۀ جظری
 روابط جمل  از افرا  اجتماعی-رواجی-زیستی مختلف ابعا  بر ک  اس  گستر ه ای حوزه  لبستگی اس  
 سالم  و .ناتتی روا  سالم  استرس، ب  گویی پاسخ مقابل ، های مهارت اجتماعی، عملکر  و فر ی بین

 بتوا  .اید اس   گرفت  صورت مفهوش اینرۀ  ربا متعد ی های پژوهش لیل  همین ب  و  ار  تأثیر او پا.کی
 اطمینا  اس   افرا   لبستگی های سبک  رس  سنجش محور،  لبستگی های پژوهش  رگاش  ترین مه  گف 

 از؛ کند تر مطمئن پژوهش جتایج از را ما تواجد می مختلف  لبستگی های سبک ب  افرا  بندی تقسی  جتایج از
 مسائل از یکی جد ربرتور ا محور ی لبستگ های پژوهش  ر مهمی جقش از  لبستگی سنجش اباارهایرو  این

 ها آ  ضعیف همپو.اجی و  لبستگی سنجش اباارهای از بسیاری جتایج جبو    س  یک ها، پژوهش  ر موجو 
 جظر ب  اس  مدجظر  هم  از بیشتر روایتی اباارهای و ای پرسشنام  اباارهایمیا   امر این اس   یکدیگر با

 اباار گروه  و این متفاوت جتایج ب  ک  سنجد می متفاوتی ابعا   ر را  لبستگی اباارها، این از هرکداش رسد می
  لبستگی های سبک بررسیبرای  عینی ابااری یافتن منظور ب  حاضر پژوهش راستا، همین  ر .و   می منجر

 استفا ه چش  ر یابی اباار از آتی، های پژوهش  ر  لبستگی اباارهای تر عینیۀ مقایس برای بستری ایجا  و
 اس   کر ه

 سبک سنجشبرای  تشخیصی اباارمنالۀ  ب  چش  ر یابی اباار ارز.مندی بررسی هدف با پژوهش این
 سیست  تصاویر پیشین، مطالعات  ر  مداق و مطالع  از پس منظور، این ب   .د اججاش سال  افرا   لبستگی
 حرکات های  ا هۀ مقایسبرای   لبستگیۀ براجگیااجند محر  عنوا  ب  بارگسان   لبستگیۀ فرافکناج تصاویر
 .د  اجتخاب ها محر  این ب  واکنش  ر جاایمن و ایمن گروه افرا  چش 

 فیلتر را تو   لبستگیۀ جگار با مرتبط اطالعات جاایمن  لبستگی  ارای افرا  (1980) بالبی جظربراساس 
 فیلتر  لبستگی تاطرات یا آوری و بو    ر جا   لیل ب  جیا  لبستگی با مرتبط مثب  اطالعات حتی کنند  می
 رجج و  ر  مجد  تجرب  برابر  ر جاایمن افرا  از .و ، می محسوب سوگیری ک  اجتخابی پر ازش این .وجد  می

 فرض  رمقابل کند  می محدو  را  لبستگی سیست  .د  فعال وکند  می محافظ  گذ.ت   ر .ده تجرب 
 با مواجه  هنگاش و کنند می پر ازش را  لبستگی با مرتبط اطالعات تماش ایمن  لبستگی  ارای افرا  .و  می

 و مولر باسمن، برت، )واجدویور، هستند مطمئن  لبستگیۀ جگار بو   ایمن از  لبستگی، منفی اطالعات
 تکالیفی طریق از چش  ر یابی فناوری از استفا ه از پیش  لبستگی، و توج ۀ رابط بررسی ( 2014 رت،  ی
 و فیلترکر   فرضیید تأ از حاکی ها آ  از حاصل جتایج و گرف  می صورت پروب ر یابی یا استروپ ماجند
  وای ، ؛2009 همکارا ، و )اتکینسو  بو  جاایمن افرا  توسط  لبستگی با مرتبط اطالعات بیشتر تروج
 و واجدویر مثال برای کنند؛ می تأیید را فرض این جیا پیشین های پژوهش ( 2007 بویس، و  وهاور کاستر،

 اباارکمک  ب  غریب  زجا  و ما رۀ چهر پر ازش  ر توج  سوگیری بررسی ب  پژوهشی  ر (2014) همکارا 
 هیجا  با ما ر تصاویر ب بیشتری  توج  ایمن، کو کا  هد  می جشا  جتایج پر اتتند  کو کا   ر چش  ر یاب
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  کر جد حفظ بیشتر را توج  این و  ا.تند تنثی
 ب  همچنین و کر جد جگاه تصاویر هما  ب  کمتری بسیار ما ز مدت اجتنابی جاایمن کو کا سوی  یگر  از
 هیجا   رجظرگرفتن بدو  .دجد متوج  ها آ  کر جد  جگاه کمتر غریب  زجا  تصویر با مقایس   ر ما ر تصاویر
 از استفا ه با  یگر ای مطالع   ر .د  ارزیابی بیشتر ایمن کو کا   ر ما ر تصویرۀ مشاهد مدت کل چهره،
 و ما ر از اجتااعی ا.کال تعامالت  ید  هنگاش ماه   واز ه جوزا ا ۀ مشاهد الگوهای چش ، ر یابی  ستگاه
 پژوهش، این های یافت براساس  .د  بررسی ما ر حساسی  و جوزا   لبستگی کیفی  بین ارتباط کو  ،
 ب  والد .کل بر را تو  توج  جاایمنۀ  لبست گروه با مقایس   ر و .کل  و جدایی هنگاش ایمنۀ  لبست کو کا 
  رحال رفتار بر بیشتر،  ا.تند تری حساس ما را  ک  جوزا اجی همچنین  کر جد متمرکا کو   .کل جسب 
 توج ، بو  همراه گری  صدای با ک  کو   .کل جاراحتی و آ.تفتگی جمایش هنگاش و جدایی از بعد والدش اججا

 اجتماعی اطالعات پر ازش با مراقب با اولی  اجتماعی -هیجاجی تجارب گرفتند جتیج  همچنین ها آ   ا.تند 
 های مدل ازیی جشاجگرها اس  ممکن اجتماعی اطالعات پر ازش الگوهای ک  اس  مرتبط امر این و

 پرز،  ورا ،، کامرمیر پژوهش جتایج ( 2015 همکارا ، و )بیرو با.ند جوزا   لبستگی ر.د حال  ر  روجکاری
 غمگین و هراسا  های چهره ب بیشتری  زما  مدت ایمنۀ  لبست افرا  هد  می جشا  (2020) پالوس و کوجیگ

 .دجد  تیره منفی هیجا  با ها چهره ب  تری کوتاه زما  مدت جاایمنۀ  لبست افرا  و کر جد جگاه
 ب  ایمن گروه افرا  بیشتر توج  از حاکی .د، اججاش ماه  هف  جوزا ا  روی بر ک   یگر پژوهشی همچنین

 رسد می جظر ب  ( 2015 همکارا ، و )پلتون بو  آ  ب  جاایمن گروه افرا  کمتر توج  و هراسا  های چهره
 ارتباط  ر  لبستگی با تاص، طور ب  تهدید و تطر وجو  های جشاج  و منفی هیجا  ب  توج   ر ت ییرات
 سرکوب و تهدید های جشاج  از توج  کر   منحرف برای فر  تمایل (2011) کسیدی و  یکاس  هستند
 تصاویر  ر ها .خصی  های چهره حاضر، پژوهش  ر  اجند  می جاایمن  لبستگی های جشاج  از را هیجاجی
 ذکر پیشتر ک  مطالعاتی ب  توج  با هستند  تهدید و تطر وجو  های جشاج   ارای اماجدارجد،  هیجاجی حانت

 و ها تثبی  تعدا  تثبی ، اولین مدت طول تثبی ، اولین تا ما ز مدت اصلی مت یر چهار پژوهش،نۀ پیشی و .د
 با مواجه   ر جاایمن و ایمنۀ  لبست افرا  گروه  و تفکیک  ر ها آ  قدرت بررسیبرای  ها تثبی  مدت طول

 اولین تا زما  مدت مت یر پژوهش، مت یرهایمیا   از .دجد  اجتخاب  لبستگیۀ براجگیااجند  یداری تکلیف
 63.6  ق  با گذاری تشخیصش ارز بیشترین از آمبونجس تصویر  ر کو  ۀ عالق مور ۀ جاحی  ر تثبی 
 بو   برتور ار جاایمن و ایمنۀ  لبست گروه  و تفکیک قابلی  و رصد 

 با.د تثبی  اولین از قبل نزش اطالعات آوری جم  برای جیازۀ کنند منعکس تواجد می تثبی  اولین  ر تأتیر
 تصویر  ر ویژه ب  مؤلف  این  ر  لبستگی گروه  و افرا  تفاوت رسد می جظر ب   (2015 همکارا ، و )سیلوا

 بررسی جتایج  کر  منفک یکدیگر از را گروه  و توا  می آ کمک  ب  ک  ای گوج  ب ؛ اس  زیا  بسیار آمبونجس
 آمبونجس تصویر  ر گروه  و تفکیکبرای  تثبی  تراک  بانی قدرت از حاکی جیا چش  تثبی  تراک  الگوی
 نزش تفکیکی قدرت عالق  مور  جواحی و تصاویر سایر  ر تثبی  اولین تا زما  تمد .اتص ک  امر این اس  

 آججا از  با.د  ها آ  از جا.ی  لبستگی براجگیختگی میاا  و تصویری محر  جوع تأثیر تح  تواجد می ،را جدار 
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 ها محر  این از توج   ورکر    ریر تأت و تر سری  توج  با تهدیدکننده های محر  ب  توج  سوگیری ک 
 را تصویر این  ر تطر میاا  متفاوتی صورت ب  ایمن، و جاایمنۀ  لبست افرا  رسد می جظر ب  اس ، وابست 
 تفکیکی قدرت مت یرها، سایر جهایی جتایج ( 2006 ویرسما، و  اش و  ور.ور، کرامبرز، )کاستر، کنند می برآور 

 طول مت یر توج  قابل تفاوت از حاکی تصا فی جنگل آرمو  از آمده  س  ب  جتایج اما، کند جمی تأیید را ها آ 
 اس   پنجره کنار کو   تصویر  ر تثبی  اولین مدت

 مور  زما  مدت با مرتبط جیا ها تثبی  زما  مدت و  ار  مطابق  اطالعات  روجی پر ازش با چش  ثبی 
 زما  مدت جاایمن و ایمنۀ  لبست افرا  رسد می جظر ب ؛ بنابراین اس  اطالعات پر ازش و رماگذاری برای جیاز

 اججاش (2019) همکارا  و زیماجسکا ک  پژوهشی  ر کر جد  تصویر این اطالعات پر ازش صرف را متفاوتی
 و  ا.تند ها گروه سایر افرا  با مقایس   ر تر طونجی تثبی  اولین مدت طول  لمش ول جاایمن افرا   ا جد،

 و سیلواۀ مطالع  ر .د  ثب  کمتری تثبی  اولین مدت طول اجتنابی جاایمن گروه افرا  برای آ ، برتالف
 افرا   ر بو جد، تنثی هیجاجی لحاظ از ک  تصاویری  ر تثبی  اولین مدت طول جیا (2015) همکارا 

 سختی با افرا  تهدید، افاایش با هند  می جشا  مطالعات بو    لبستگی های گروه سایر از بیشتر مش ول  ل
 ک  .و  می زیا  حدی ب  تهدید وقتی تا کنند منحرف  ر آور و تهدیدکننده محر  از را تو  توج  تواجند می
 رولوفا، کرت، همچنین ( 2016 تطیبی، و کونگیری .ارپ، )تا ،.و   می منجر محر  آ  از اجتناب ب 

 از حاکی های جشاج  ویژه ب  تهدیدکننده، های جشاج  ب  افرا د  ریافتن پژوهشی  ر (2013) گلدر و استکلنبرگ
 با کنند  می جگاه کننده تو.حال های جشاج  از تر طونجی ها صحن   یگر یا بدجی حال  چهره،  ر عصباجی 

 اهمی  تصا فی جنگل آزمو  جتایجرا جدار ،  جظر مور  تشخیصی قدرت ها تثبی  تعدا  .اتص اینک  وجو 
  هد  می جشا  را عایم  و تواب تخ  تصاویر  ر چمدا  و ما رۀ عالق مور ۀ جاحی  و  ر ها تثبی  تعدا  زیا 
  ر .و  می پیشنها  و اس  برتور ار گروه  و تفکیک تواجایی از قبولی قابل حد تا .اتص این رسد می جظر ب 

 کوجیگ پرز،  ورا ،، )کامرمیر پیشین های پژوهش برتالف   .و بررسیبار  یگر  مت یر این آتی، های پژوهش
 متفاوت گروه  و بین  ر را ها تثبی  مدت طول مت یر ک  (2014 همکارا ، و واجدرویور ؛2020 پالوس، و

 و ایمنۀ  لبست گروه  و بین تشخیصی ارزش مت یر این  هد می جشا  حاضر پژوهش جتایج کر جد، ارزیابی
  را جدار  جاایمن

ۀ اجداز و ساکا ها ها، تثبی  مدت طول ها، تثبی  تعدا  (2020) را  و ماجکفسکی کولدزیج، تارجوفسکی،
 هیجاجی حانت تشخیصی قدرت رصد  80از  حاکی ها آ  پژوهش جتایج  کر جد بررسی را چش  مر مک
 بررسیکمک  ب  و وسواس اتتالل  ر اباار این تشخیصی ارزش  یگر ای مطالع   ر بو   اباار این توسط
  ر چش  ر یابی اباار تشخیصی قدرتۀ جبو   هند جشا  آ  جتایج ک  .د اججاش ساکا  بر مبتنی چش  حرکات

 این تشخیصی کاربر  (2019) همکارا  و  ینگ ( 2019 همکارا ، وای ر) بو  اتتالل این تشخیص
 را سال  از افسر ه افرا  تفکیک  ر اباار این تواجایی ها آ  جتایج  اجد کر ه بررسی افسر گی  ر را تکنولوژی

 اتتالنت تشخیص  ر چش  ر یابی اباار و مختلف چش  حرکات های  ا ه بو  مؤثر اس    ا ه جشا 
 اس   .ده تأیید (2021) واجگ و لئو گو، یاجگ، ،لئو مروریۀ مطالع  ر جیا .ناتتی
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 افرا  تفکیک  ر پژوهش مت یرهای اجد  تشخیصی قدرت از حاکی پژوهش این از آمده  س  ب  جتایج
 تواجایی از تثبی  اولین تا زما  مدت مت یر فقط و اس  AAP تصاویر مشاهده هنگاش جاایمن و ایمن  لبست 
 اغلب چش ، ر یابی و  لبستگی حوزه  ر پیشین های پژوهش ک  آججایی از بو   برتور ار گروه  و این تفکیک
 بر بیشتر گروه  و افرا  تفاوت و بو جد هیجا   ارای اجتماعی های صحن  یا و چهره هیجاجی حانت بر مبتنی
 حانت فقدا  ب  توج  با همچنین و اس  .ده ارزیابی متفاوت هیجاجی حانت  ر ها آ  توج  تفاوت اساس
 ر یاب اباار پایین توا  از جا.ی را آمده س   ب  جتایج قطعی ، با توا  جمی AAP تصاویر  ر چهره هیجا 
 اججاش جیا  یگری  یداری تکالیف با پژوهش این .و  می پیشنها   اجس    لبستگی سبک سنجش  ر چش 
 های پژوهش  ر .و  می پیشنها   ار ،  لبستگی های سبک  ر ثریؤم جقش هیجاجی پر ازش ک  آججا از .و  
 برای تالشبا وجو   حاضرۀ مطالع  ر .و   پر اتت  هیجا  جقش ب  چش ، ر یابی اباار تشخیصی ارزش آتی

 حج  پژوهش، اجرای زما   ر کروجا گیری هم  .رایط های محدو ی  لیل  ب  آزمو جی، زیا  تعدا  از استفا ه
 از آینده های پژوهش  ر .و  می پیشنها ؛ بنابراین جشد یکسا  پژوهش  ر مر  و ز  جسب  و بو  ک  جموج 
 های گروهۀ مقایس امکا  جتایج، بر جنسی  اثر کنترل بر عالوه تا .و  استفا ه برابر جنسی  و بیشترۀ جموج

 آگاهاج  و .خصی ارزیابی با تو گاار.ی، اباارهای  ا  جشا  مطالعات .و   فراه  بیشترۀ جموج تعدا  با جاایمن
 مرتبط تو  عاطفی .ریک ب  فر  های جگراجی و تمایالت و احساسات هشیار پر ازش با  لبستگی، سبک
 ک  .دجد طراحی ای گوج  ب  AAP و AAI ماجند روایتی اباارهای مقابل  ر  (2010 همکارا ، و )راویتا اس 

 های بازجمایی و کر ه فعال را  لبستگی بیماری و مرگ تعرض، جدایی، ماجند موضوعاتی با فر  کر   مواج  با
 و بو   متفاوتۀ  هند جشا  مختلف های پژوهش ( 2016 همکارا ، و )ویچمن کنند ارزیابی را  لبستگی

 اس  AAP یرتصاو با مواجه   ر مختلف های  لبستگی  ارای افرا   ر م ا مختلف های بخش .د  فعال
 رسد می جظر ب  و (2016 بوچهای ، و وریوس گیاوفسکی، ویویاجی، نبک، ؛2006 همکارا ، و )بوچهای 
 با (0162) گالینکر و وینستو  ،را مو ژاجگ، ،یاسین  ارجد  را  لبستگی های سبک افتراق قابلی  تصاویر
 متفاوت م ای های پاسخ متوج  روایتی، اباارهای و تو گاار.ی اباارهای با مرتبط م ای فعالی  ۀمقایس
 واکنش زما  الگوی یک از استفا ه با (،2016) همکارا  و ویچمن پژوهش  ر .دجد  اباار مدل  و این توسط
 از حاکی ک  توصیفاتی ویژه )ب  AAP تصاویر ب   لبستگی جظر از جاایمن افرا  های پاسخ ک   ا جد جشا 

 افرا  توصیفات با مقایس   ر بیشتری جاهشیار پر ازش جیازمند اس ( تعارض و جارضایتی بو  ، جاتو.ایند
 اس  فرافکنی بر مبتنی آ ، تصاویر و بارگسال  لبستگیۀ فرافکناج تصاویر سیست  ک  آججا از اس   ایمن

 چشمی های  ا ه تفاوت بر هیجا  تأثیر بر عالوه آیا ک  .و  می مطر  سؤال این (2012 وس ، و )جورج
  با.د مؤثر آمده  س  ب  جتایج بر تواجد می جاتو آگاه و تو آگاه پر ازش  لبستگی، های سبک

 منابع
 ارسبارا   تهرا : سیدمحمدی  یییحۀ ترجم کو کی  تا لقا  از ر.د .ناسی روا  ( 1395) ل  بر ،

 وز  بز   مربوط های یجگراج وی  لبستگ یها سبک نیب ۀرابط ( 1389) ع  ش  بشارت، و ، ش دامن،کپا  ،س پور، یبهاا 
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  69-76 (،1)4  رفتاری علوش ۀمجل جوجوا    تترا   ر
  185-192 (،3)1  ایراجی .ناسا  روا  جوجواجی   ر  لبستگی واکنشی اتتالل برجاماجدگی ( 1384)  ش پاکدامن،

  اب ی  ب  مبتال مارا یبی تو مراقبتی رفتارها بر سالم  کنترل کاجو  وی  لبستگ سبک جقش ( 1392) ش  ،یکوگفتارج
  309-316 (،12)4 را (،یا دیپیل و اب ی  ۀ)مجل را یا س یمتابول و اب ی  ۀمجل
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