
افسردگی و دلبستگی ناایمن

افسردگی یکی از شایع ترین اختالل های خلقی

است. اختاللی که طی یک دوره ی زمانی دست کم

دو هفته ای با کاهش انرژی  و عالقه، احساس گناه،
اشکال در تمرکز، افکار منفی، بی اشتهایی، اشکال

در خواب و افکار مرگ یا  خودکشی مشخص

می شود. پژوهش ها نشان می دهد سبک دلبستگی

ناایمن اجتنابی در افراد افسرده بیشتر از افراد دیگر

است. سبک دلبستگی که در چهارچوب روابط والد

– کودک شکل می گیرد، تعیین کننده ی شیوه
تنظیم هیجان کودک است؛ به این معنا که وقتی

کودک پریشان و ناراحت است و مراقب برای آرام

کردن او پاسخ فوری می دهد، به او کمک می کند که

بتواند در آینده هیجان های منفی اش را مدیریت

کند. دلبستگی یک منبع درونی است که برای

کودک احساس امنیت ایجاد می کند و باعث

می شود اثرات منفی و تنش و ناتوانی در شرایط

ناگوار کم شود. دلبستگی ایمن در دوران نوزادی،
باعث می شود فرد در بزرگسالی از روش های

کارآمدتری برای حل کردن تنش ها و مقابله با آن ها

استفاده کند.

وقتی والد، طرد کننده یا پرخاشگر باشد، دلبستگی

ناایمن اجتنابی شکل می گیرد. این رفتارها باعث

می شود کودک فاصله اش را با مراقب تنظیم کند و

از ترس طرد یا پرخاشگری زیاد به او نزدیک نشود. 

در این حالت، بخشی از عواطف و هیجان های کودک
نافعال می شوند و موجب می شود  او به دنیای

درونی خودش برود و به انزوا، از دست دادن

حمایت های اجتماعی، خلق افسرده و در مواردی

احساس گناه و بی ارزشی دچار شود، ویژگی هایی که

در شکل گیری افسردگی نقش مهمی ایفا می کنند.
کودکان با دلبستگی ناایمن اجتنابی از لحاظ اجتماعی

گوشه گیرند و خیلی زود از تالش برای انجام کارها

دست می کشند. تجربه ی تکراری عدم دسترسی به

مراقب موجب می شود کودک افکار منفی درباره ی

خودش، مانند «من بی ارزشم» و درباره ی دیگران،

مانند «هیچ کس مراقب من نیست، هیچ کس کنار

من حضور ندارد» داشته باشد که می تواند خطر ابتال

به افسردگی را افزایش دهد.
بنابراین سبک های دلبستگی ناایمن موجب می شود

وقتی فرد در موقعیت های تنش زا قرار می گیرد،

توان کمتری برای رویارویی با آن ها داشته باشد و

درماندگی، افسردگی و اضطراب بیشتری را تجربه

کند.

اضطراب و دلبستگی ناایمن 

دلبستگی ناایمن دوسوگرا ارتباطی قوی با ابتال به

اضطراب دارد. کودکان دلبسته ی دوسوگرا مراقبان

پیش بینی ناپذیری داشته اند که پاسخ دهی آن ها

نامنظم بوده و باعث شده در بیشتر اوقات احساس

طرد شدن داشته  باشند؛ در نتیجه، کودکان

دلبسته ی دوسوگرا بیشتر اوقات گوش به زنگ طرد

شدن هستند، به طور مستمر به دنبال کسب توجه

مراقبانشان هستند، نمی توانند هیجان های خودشان

را مدیریت کنند، زود مضطرب می شوند یا به گریه
می افتند و کاوش و کشف محیط در آن ها محدود

می شود.
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