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ارتباط سبک دلبستگی با روابط بین فردي پرستاران
3، معصومه رحیمی رهبر2، فرشید شمسایی1حمزه احمدیان

چکیده
ترین عوامل کلید رشد و کمال آدمی است و برقراري روابط بین فردي مطلوب از مهم،داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران:مقدمه

.بودپرستاران در سبک دلبستگی و روابط بین فردي بین ي تعیین رابطهاین مطالعه هدف از . ي پرستاري استموفقیت در حرفه
- نمونهاز طریق1392در سال درمانی شهر همدان- نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی260ي توصیفی در این مطالعه:روش

RAAS(Revised(دلبستگی بزرگساالنقیاس سبکابزار مورد استفاده در این مطالعه م.اي انتخاب شدندگیري تصادفی طبقه

Adult Attachment Scaleمیانگین(آمارتوصیفی باهاداده. بوداون - بارهوش هیجانی مقیاس روابط بین فردي از پرسشنامهو،
مورد تجزیه و تحلیل قرار )طرفه و آزمون تعقیبی شفهآزمون تحلیل واریانس یک(و آمار استنباطی )انحراف معیارو خطاي انحراف معیار

گرفت 
بین روابط بادلبستگی هايسبکبینوداراي سبک دلبستگی ایمن بودند %)3/76(نتایج نشان داد که اکثریت پرستاران:هایافته
.که پرستاران با سبک دلبستگی ایمن روابط بین فردي بهتري داشتندطوريه ب)≥01/0P(ها ارتباط وجود داردفردي آن

افرادي که از سبک دلبستگی ایمن برخوردار . کندسبک دلبستگی نقش مؤثري در برقراري روابط بین فردي ایفا می:گیريیجهنت
.ها اثر گذار استاي آنهاي حرفهکنند و همین امر بر فعالیتتري برقرار میهستند روابط بین فردي مناسب

.سبک دلبستگی، روابط بین فردي، پرستار:کلید واژه

25/2/93:تاریخ پذیرش16/10/92:تاریخ دریافت

)ولؤنویسنده مس(.ایران. ، کرمانشاهمانشاهتحقیقات کرگروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و،استادیار- 1
mrahimirahbar@gmail.com:یپست الکترونیک

.ایران. استادیار، مرکز تحقیقات اختالالت رفتاري و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان- 2
.ه، کرمانشاه، ایرانقیقات کرمانشاکارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تح- 3
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مقدمه
ي خدمات در نظام ترین گروه ارائه دهندهپرستاران، بزرگ

بهداشتی و درمانی بوده و داراي نیروي قابل توجهی هستند که 
. هاي بهداشتی و درمانی تأثیر بگذارندتوانند بر کیفیت مراقبتمی

- ترین دالیل براي عدم شناسایی نیازهاي روانییکی از مهم
عدم برقراري ارتباط صحیح بین آنان و ،ماعی بیماراناجت

هاي ي مهم از مراقبتلذا یک جنبه. کارکنان بالینی است
ي اصلی پرستاران نه وظیفه. پرستاري، ارتباط با بیماران است

بلکه . ي بیماري و درمان بیمار استتنها اطالع رسانی درباره
هاي ررسی نگرانیي بي درمانی مؤثر به وسیلهایجاد یک رابطه

کردن آسایش و حمایت آنان درك، همدلی و فراهم ،بیماران
به نحو مطلوبی که پرستاران بتوانندبراي این.)1(باشدمی

اي خود را ارائه نمایند الزم است به درستی خدمات حرفه
ي دقیق و ارزیابی مشاهده کنند و ارزیابی نمایند و براي مشاهده

ي رار شده باشد هیچ کدام از مشاغل به اندازهباید ارتباط مؤثر برق
اي نیاز ندارد زیرا شغل پرستاري به به چنین ارتباط پیچیده

روزي با بیمار و پرستار فردي است که به علت تماس شبانه
از ها کند و این نقشهاي کلیدي ایفا میها نقشي آنخانواده

فزایش ارتباط سبب ا).2(گیردطریق ارتباط مؤثر شکل می
افزایش حس مشارکت ،)3(آگاهی از مسایل و مشکالت بیماران 

و همکاري در تیم درمانی، افزایش مهارت و دانش و نگرش، 
کاهش ،)4(ارتقاء کیفیت مراقبت و کاهش خطاي درمانی 

وري و رضایت شغلی در استرس و فرسودگی شغلی، افزایش بهره
اط یک فعالیت ارتب. )5(گردد ي پرستاري میرابطه با حرفه

ساده به نظر که ممکن است روزمره مهم انسانی بوده و با این
برسد ولی تنوع زیادي در کیفیت برقراري ارتباطات کارکنان 
بهداشتی وجود دارد لذا ارتباط ضعیف بین کارکنان بهداشتی و 

از .)6(ریزان سالمتی شده است مددجویان موجب نگرانی برنامه
توان به أثیرگذار بر روابط بین فردي میهاي فردي تبین ویژگی

شناختی ي رواندلبستگی یک واژهسبک دلبستگی اشاره داشت 
-اجتماعی کودك و مادر را بیان می- ي عاطفیاست که رابطه

ي روانی از عوامل عمده در تحول اجتماعی و این پدیده. کند
چنین دلبستگی کودك به هم. گرددعاطفی کودك محسوب می

ي روابط بعدي ایج طوالنی مدت را به دنبال دارد و شالودهمادر نت
. کندکودك با والدین و مناسبات عاطفی و اجتماعی اورا بنا می

گر بریتانیایی براي نخستین بار فرایند جان بالبی روان تحلیل
گیري دلبستگی نوزاد به مادر را تشریح کرد و نشان داد شکل

دلبستگی، نوزاد را به مادر چگونه سیستم احساسات و رفتارهاي 
ي دلبستگی سازد و جدایی از نگارهنزدیک و از خطر دور می

. اضطراب و درماندگی کودك را در پی خواهد داشت)مادر(
و دسترسی منظم نوزاد حساسیت پاسخگویی و حضور فعال مادر 

کنند به وي خطوط اصلی دلبستگی ایمن را در کودك ترسیم می
هاي دلبستگی بر یا طرد کننده باشد مشخصهوقتی مادر بی اعتنا

بر این . گیرندمحور فقدان اعتماد به خود و دیگران شکل می
هاي واقعی فرد در مورد اساس سبک دلبستگی محصول تجربه

ي منظم نگارهحضور فعال وحساسیت، پاسخگو بودن و
هاي نوزادي، کودکی و نوجوانی در خالل سال)مادر(دلبستگی 

هاي بهنجار و نابهنجار روابط بین فردي و ویژگی).7(باشدمی
اي عمیق با سبک دلبستگی اشخاص رابطه صمیمیت به گونه

هاي ها، دلبستگی ایمن با ویژگیبنابر نتایج پژوهش. دارد
ارتباطی مثبت شامل صمیمیت و خرسندي، دلبستگی اجتنابی با 

سوگرا تري از صمیمیت و تعهد و سبک دلبستگی دوپایینسطوح 
با شور و هیجان و دل مشغولی در روابط بین فردي توأم با 

هاي مختلف دلبستگی تأثیر سبک.)8(کم مرتبط استخرسندي 
بر روي روابط بین فردي و اجتماعی در دوران بزرگسالی توسط 

- در پژوهش.)10(چنین کولینز و رید هم؛ و)9(هازان و شیور 

آنان دریافتند که . هاي مختلفشان مورد بررسی قرار گرفت
بزرگساالن با سبک دلبستگی ایمن، با صمیمیت و وابستگی 

هاي دیگران اطمینان کنند، به پاسخعاطفی احساس راحتی می
ي دوست داشتن مثبت و واقعی استدارند دیدگاهشان درباره

با دلبستگی اجتنابی با صمیمیت و وابستگی عاطفی راحت افراد
ها گران براي نزدیک شدن به آني نیت دینیستند، درباره

-فاصله در روابط را ترجیح می؛ وکننداحساس عدم امنیت می

دهند بزرگساالن با دلبستگی دوسوگرا نسبت به صمیمیت 
و ترس از طرد شدن و اعتماد کمتري عاطفی اشتغال ذهنی دارند

انجام شد 2010اي که در سال مطالعهنتایج .به دیگران دارند
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ي سبک دلبستگی ابط بیمار و پرستار به وسیلهنشان داد رو
پرستاران و واکنش پرستاران به سبک دلبستگی بیماران تحت 

سبک دلبستگی پرستاران نقش مهمی در نوع .گیردتأثیر قرار می
بر عهده دارد شودي که بین بیمار و پرستار ایجاد میارابطه

ها به نهاي دلبستگی و نیازهاي ارتباطی که آآگاهی از سبک
از نقشی که دنبال دارند، به متخصصان مراقبت در جهت آگاهی 

کند کمک بیمار ایفا می-هاي دلبستگی در رابطه پرستارسبک
هاي دلبستگی پرستاران به عنوان مراقبان و اعضاء کند، سبکمی
با ). 11(هاي پزشکی موضوع ارزشمندي براي مطالعه استتیم

در ارائه خدمات بهداشتی به توجه به نقش کلیدي پرستاران
جامعه و اهمیت برقراري ارتباط صحیح و روابط بین فردي موثر 

گیرد دراین در حرفه پرستاري که از سبک دلبستگی تأثیر می
هاي دلبستگی با ي سبکپژوهش کوشش شده است رابطه

درمانی –روابط بین فردي پرستاران شاغل در مراکز آموزشی 
.شهر همدان بررسی شود

روش مطالعه
ي پژوهش جامعهگی وهمبست-این مطالعه از نوع توصیفی

درمانی شهر -پرستاران زن و مرد شاغل در مراکز آموزشی
نفر از 260نمونه پژوهش شامل بود 1392همدان در سال 

انی شهر همدان بود که درم-پرستارن شاغل در مراکز آموزشی
پنج مراکز از.نتخاب شدنداي اگیري تصادفی طبقهبا روش نمونه

نفر از 400وابسته به دانشگاه علوم پزشکی درمانی -آموزشی
پرستاران بر اساس نسبت پرستاران شاغل در هر بیمارستان 

.انتخاب و وارد مطالعه شدند
مقیاس سبک دلبستگی ها شامل دادهگرد آوريابزار

- روابط بین فردي از پرسشمقیاسو)RAAS(بزرگساالن 

مقیاس دلبستگی بزرگساالن . بوداون-ي هوش هیجانی بارنامه
ي کالینز و رید تهیه شد و در سال به وسیله1990ابتدا در سال 

مبناي نظري این آزمون، . مورد بازنگري قرار گرفت1996
مقیاس دلبستگی بزرگساالن که . ي دلبستگی استنظریه

ي سبک رابطههاي ارتباطی و چگونگی ارزیابی فرد از مهارت
عبارت 18دهد داراي ي وي را مورد بررسی قرار میصمیمانه

اي میزان درجه5است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 

. کنندموافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان می
نامه نشان را در این پرسشنتایج تحلیل عاملی، سه زیر مقیاس 

یزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگران م:دلبستگی)1(دهدمی
میزان آسایش در رابطه با صمیمیت :نزدیک بودن)2(. سنجدمی

میزان :اضطراب)3(. کندگیري میو نزدیکی هیجانی را اندازه
ها آزمودنی. دهدنگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می

ه داراي سبک بر مبناي نتایج به دست آمده، در یکی از سه گرو
.گیرنددلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی قرار می

ها در هایی که امتیاز آنآزمودنی:سبک دلبستگی ایمن
زیرمقیاس نزدیکی و وابستگی باالتر از متوسط و در زیر مقیاس 

.اضطراب کمتر از متوسط است
ها در زیر افرادي که امتیاز آن:سبک دلبستگی اضطرابی

هاي نزدیکی و باالتر از متوسط و در زیر مقیاسمقیاس اضطراب 
افرادي که :سبک دلبستگی اجتنابی. وابستگی متوسط است

ها در هر سه زیر مقیاس پایین است امتیاز آن
ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون براي هر یک از سه 

و %71، %68زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب 
نشان دادند که )1990(کولینز و رید تگزارش شده اس% 53

وابستگی و اضطراب در فاصله ،هاي نزدیک بودنزیرمقیاس
با توجه به اینکه مقادیر . ماه پایدار ماندند8زمانی دو ماه و حتی 

است، % 80آلفاي کرونباخ در تمامی موارد مساوي یا بیش از
- پرسشمیزان اعتماد قابلیت به دست آمده، باال است روایی این

در پژوهش پاکدامن .)12(نامه نیز مناسب گزارش شده است
.گزارش شده است% 95باز آزمون این مقیاس -پایایی آزمون

نامه در این پژوهش از زیر مقیاس روابط بین فردي پرسش
ي هوش نامهپرسش.اون استفاده شده است- هوش هیجانی بار

ي اون بر پایه- رتوسط روون با1997اون در سال -هیجانی بار
اي لیکرت از کامال موافق تا کامال مخالف تنظیم درجه5مقیاس 

مقیاسمقیاس مهارت هاي بین فردي شامل خرده.شده است
هاي همدلی، مسئولیت پذیري اجتماعی و روابط بین فردي است 

گزارش شده % 93پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ 
% 99اجراي فرم موازي یا همتا ه روش است و پایایی آزمون ب



و همکارانحمزه احمدیان...ارتباط سبک دلبستگی با روابط بین فردي

1393بهار 1شماره 2دوره58روان پرستاري 

اون و پارکر -نامه نیز توسط بارگزارش شده است روایی پرسش
.)13(محاسبه شده است و روایی باال گزارش شده است)2000(

نامه توسط پرستاران به صورت خود گزارشی این پرسش
نام و داخل پاکت بین نامه ها بیتکمیل شده است پرسش

ع شد و پس از دادن توضیحات الزم پرستاران پرستاران توزی
.نامه را تکمیل نمودندپرسش

یافته ها
نفر پرستار، 260هاي پژوهش نشان داد که از مجموع یافته

%7/82ها زن بودندکه نمونهاز% 2/66و مردهانمونهاز8/33%

داراي مدرك کارشناسی ارشد %3/17داراي مدرك کارشناسی و 
هاي مختلف شرکت کننده در بخشپرستارانبودند و درصد 

، %8/23بخش جراحی ،%8/28پژوهش به ترتیب بخش ویژه 
بخش و% 5/13بخش هاي کودکان ،%8/20بخش اورژانس 

.بود%1/13داخلی 

شاخص متغیرهاي معیار سبک هاي دلبستگی پرستاران را با توجه به روابط بین فردي -1جدول 

نفر داراي سبک دلبستگی اجتنابی 67گی ایمن و نفر داراي سبک دلبست109نفر از پرستاران تعداد 260دهد از بین نشان می1جدول 
).  1جدول . (نفر داراي سبک دلبستگی اضطرابی بودند و بیشترین مقدار به سبک دلبستگی ایمن اختصاص یافته است84و 

مقایسه سبک هاي دلبستگی مختلف از لحاظ کیفیت روابط بین فردي-2جدول 
سطح معنی داريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییرات

91/5691296/284565/204000/0بین گروهی
86/357325790/13درون گروهی

78/9265259کل
هاي دلبستگی مختلف و سطح روابط نشان داد بین پرستاران با سبک2جدول در ي آزمون تحلیل واریانس یک طرفه همچنین نتیجه

. وت وجود داردها تفابین فردي آن

مقایسه تفاوت سبک هاي دلبستگی مختلف پرستاران از لحاظ کیفیت روابط بین فردي-3جدول 
سطح معنی داريخطاي استانداردتفاوت میانگینسبک هاي دلبستگی

61/8578/0000/0اجتنابیایمن
05/10541/0000/0اضطرابیایمن

44/1610/0062/0اضطرابیاجتنابی
ایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد بین پرستاران با سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی از لحاظ کیفیت روابط بین فردي نت

بطوریکه پرستارانی که از سبک دلبستگی ایمن برخوردار بودند نسبت به پرستارانی که سبک ). ≥01/0P(تفاوت در سطح معنی دار است 
چنین نتایج آزمون نشان داد بین پرستاران با سبک هم. تر بودنددر برقراري روابط بین فردي مطلوب موفقدلبستگی اجتنابی داشتند 

توان گفت در واقع می. )≥01/0P(دلبستگی ایمن و سبک اضطرابی از لحاظ کیفیت روابط بین فردي تفاوت در سطح معنی دار است 
تري نسبت به پرستاران داراي سبک دلبستگی ایمن برخوردار بط بین فردي ضعیفپرستارانی که داراي سبک دلبستگی اضطرابی بودند روا

.  بودند

شاخص ها
خطاي انحراف معیارانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیرها

روابط بین فردي

10976/30785/226677/0ایمن
6714/22526/455304/0اجتنابی

8470/20082/444547/0اضطرابی
26029/25981/537094/0کل
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بحث 
تواند از افراد میسبک دلبستگینتایج پژوهش نشان داد 

یکی از عناصر .باشدهاعوامل تأثیر گذار بر روابط بین فردي آن
باهاست افراداصلی براي ارتباط مناسب با دیگران اعتماد به آن

ي اعتماد به خود و اعتماد به سبک دلبستگی ایمن با مشخصه
دیگران در ایجاد و حفظ ارتباطات نزدیک و صمیمی با دیگران 

کنند و نسبت به تعامالت با مهارت و آرامش بیشتري تعامل می
رسد فردي که بدیهی به نظر می. با دیگران نگرش مثبتی دارند

به ،مثبتی تعریف کنديخود و دیگران و ارتباط را به شیوه
شود و مورد تأیید و ي دیگران بیشتر جذب و پذیرفته میوسیله
گیرند در نتیجه این نگرش گذاري مثبت دیگران قرار میارزش

مثبت به خود و دیگران باعث ایجاد روابط بین فردي و اجتماعی 
مکاین یافته پژوهش با نتایج.شودمناسب در افراد ایمن می

همخوان .)15()1995(لیري و داونس .)14()1999(، کارتی
افرادي با سبک دلبستگی ایمن روابط خود با افراد دیگر . باشدمی
و بنابراین کنندفرض میبا ثبات، در دسترس و پاسخ دهنده را 

موفقیت بسیاري را در ایجاد و حفظ روابط موفقیت آمیز با 
ایمن حسی از افراد با سبک دلبستگی . کننددیگران تجربه می

دهند، این احساس اعتماد اعتماد به طرف مقابل را تشکیل می
باعث ایجاد ظرفیت پاسخ دادن به صورت مثبت و همدالنه به 

پژوهش حاضر نشان نتایج) 16(شود دیگران در روابط بعدي می
داد افرادي که سبک دلبستگی ایمن داشتند در ابعاد مختلف 

هاي ي کسب نمودند آزمودنیي باالترروابط بین فردي نمره
و داراي سبک دلبستگی ایمن تمایل بیشتري به برقراري ارتباط

چنین نتایج هم.ماران و سایر همکاران خود داشتندبا بیهمدلی
نشان داد سبک دلبستگی بر ارتباط بین 1990مطالعاتی در سال 

ا پرستار و بیمار تأثیر دارد بیماران تمایل طبیعی به پیوند جویی ب
پرستاران به منظور حفظ و بازیابی سالمت هنگامی که در شرایط 

بنابراین روابط ؛ دهندآور هستند از خود نشان میدرد و رنج
بیمار به صورت ناخودآگاه از روابط دلبستگی آغازین - پرستار

پرستار را تحت -دلبستگی این روابط بیمارسبک. پذیردتأثیر می
ود پرستاران در روابط خود با بیماران شتأثیر قرار داده، باعث می

احساس همدلی کنند همدلی پرستار با وضعیت عاطفی بیمار، 

)17(تأثیرات جانبی مهمی در مراقبت و مداواي بیمار دارد 
نشان داد سبک دلبستگی 1391ي خدابخش در سال مطالعه

ي ایمن با همدلی و برقراري ارتباط بین پرستار و بیمار رابطه
رد متخصصان پزشکی شاهد درد، ترس، خشم، اندوه، مثبت دا

افسردگی، اضطراب و وحشت از مرگ در بیماران هستند 
پزشکان و پرستاران از معدود کسانی هستند که وقتی بیماران 

گیرند، در کنار آنان تحت فشارهاي شدید عواطف خود قرار می
کنند با گاه که بیماران تالش میمتخصصان پزشکی آن. هستند

فرسا دست وپنجه نرم نمایند شاهد ناکامی و مشکالت توان
ي بیماران با مشکالت هاي آنان هستند به دلیل مبارزهموفقیت

تخصصان پزشکی و هاي مختلف، ارتباط مناشی از بیماري
پرستاران با آنان، فرصتی را براي ارتباط نزدیک و صمیمیت 

ی ایمن پایگاهی دلبستگ).18(نماید ها فراهم میعاطفی میان آن
لی و رضایت از زندگی است، پژوهش براي رضایت شغنام

ایمن مکانی درونی دلبستگینشان داد)1386(رحیمیان بوگر 
تر در براي کنترل استرس در محیط کار و در مفهوم گسترده

نماید اعتماد به خود به عنوان یکی میروابط میان فردي فراهم
باشد به وي دلبستگی ایمن میاز مبانی درونی فردي که داراي

اي و بین شخصی با دهد که در روابط حرفهاین توانایی را می
مهارت، اطمینان و آرامش بیشتر به تعامل بپردازند با توجه به 

توان گفت داشتن نتایج به دست آمده از پژوهش به طور کلی می
روابط بین فردي سالم وارتباط مؤثر مبنی بر اعتماد و احترام 

ي پرستاري است وقتی روابط کی از عناصر ضروري در حرفهی
بین فردي در پرستاران ضعیف باشد، کارکنان احساس نگرانی و 

کنند و این گونه روابط منجر به کم اعتمادي، کم خطر می
شود میو نارضایتی بیمارانعالقگی و احساس عدم امنیت

ي و روابط بین فردبرعکس کارکنانی که همبستگی بیشتر
دارند بیشتر به یکدیگر اعتماد داشته و در انجام وظایف بهتري

.کنندتر عمل میاري خود نیز موفقک

نهایینتیجه گیري
هاي این پژوهش سبک دلبستگی پرستاران بر اساس یافته

ها مؤثر است و برقراري روابط بین فردي بر روابط بین فردي آن
تاري است بنابراین ي پرسهاي مهم در حرفهمناسب از مهارت
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هاي برقراري ارتباط مؤثر و هاي آموزشی مهارتبرگزاري دوره
هاي هاي افزایش بهبود روابط بین فردي و آشنایی با سبکراه

با توجه به .تواند براي پرستاران مفید واقع شوددلبستگی می
- شود دورهي پرستاري پیشنهاد میاهمیت مسئله ارتباط در حرفه

به صورت »  هاي ارتباطیارتباط مؤثر و مهارت«هاي آموزشی 
هاي ارتباطی دانشجویان واحد درسی براي تقویت مهارت

پرستاري ارائه شود تا پرستاران قبل از شروع به کار بالینی  با 
ها را به ها آشنایی داشته و توانایی به کار گیري آناین مهارت

تر و ت جامعشود تحقیقاپیشنهاد می.باشندصورت عملی داشته
.هاي بزرگتر در سطح کشور صورت گیردبا نمونه

تشکر و قدردانی
ي کارشناسی ارشد با عنوان برگرفته از پایان نامهاین مطالعه

هاي دفاعی با روابط بین ي سبک دلبستگی و مکانیسمرابطه
درمانی شهر همدان - فردي پرستاران شاغل در مراکز آموزشی

باشد بدین وسیله از می) 59421603911015کد(1392در سال 
معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکی همدان و 

- دانشگاه آزاد کرمانشاه و پرستاران شاغل در مراکز آموزشی
درمانی که در اجراي این مطالعه همکاري داشتند تشکر و 
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The association between attachment style and nurses interpersonal
relationship

Ahmadin1 H (Ph.D) - Shamsaie2 F (Ph.D) - Rahimi Rahbar3 M (MSc)

Abstract
Introduction: Positive and healthy relationships with others are the key to the growth and

perfection of human beings and establish good interpersonal relationships is the most
important factors of successful nursing profession. The aim of the study was to determine the
association between attachment style and nurses interpersonal relationship.

Methods: In this descriptive study, 260 of nurses were selected by random stratified
sampling method in educational hospitals of Hamadan University of Medical Sciences in
2013. The instrument used included: Revised adult attachment scale (RAAS), and the scale of
interpersonal relations from the Bar-Oven emotional intelligence questionnaire. Data were
analyzed with descriptive statistic (Mean, standard deviation and error standard deviation) and
inferential statistic (One-way ANOVA and post hoc Scheffe’s test).

Results: The results showed that majority of nurses (30.76%) were between secure
attachment style and interpersonal relationships with correlation (P≤0.01), indicating that
nurses with secure attachment had better interpersonal relationships

Conclusion: attachment style is effective and important in interpersonal relationships.
People who have secure attachment, their interpersonal relationships are better established
and this has impact on their professional activities.
Keywords: attachment style, interpersonal relationship, nurses.
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