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Abstract

Attachment is a complex system that provides 
the proximity and care necessary for the child’s sur-
vival and fulfills the child’s innate need for safety. 
From the earliest interactions when parents (attach-
ment figures) comfort the child when she/he feels in 
danger, each new experience helps her/him to develop 
secure attachment, and thus the child learns to regulate 
his emotions and acquire strategies to cope with fear 
or suffering. If an insecure attachment style (preoccu-
pied/avoidant/disorganized) is aquired, in adulthood 
people may face difficulties in regulating emotions 
and stress or may have difficulties in establishing and 
maintaining relationships. Empirical evidence from 
cross-sectional, longitudinal and review studies sup-

port the assumption that insecure attachment is a risk 
factor for addictions, but also for other psychopatho-
logical disorders. There is growing evidence that ad-
dictive disorders can be viewed as a possible expres-
sion of an attachment disorder, and the development 
of secure attachment can lead to better results in the 
prevention and early interventions of drug-related dis-
orders. Recommended interventions include efficient 
parenting styles (authoritative/ permissive) training for 
parents, strengthening the parent-child relationship, 
ameliorating psychological dysregulation in mid-ado-
lescence, developing adolescents’ abilities to self-reg-
ulate emotions and to resist to peer pressure. 

Keywords: secure/insecure Atachment, Ad-
dictions, Interventions

STILURILE DE ATAȘAMENT & 
VULNERABILITATEA FAȚĂ DE ADICȚII ȘI ALTE 

PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ

Rezumat

Atașamentul e un sistem complex care asigură 
proximitatea și îngrijirea necesare pentru supraviețuirea 
copilului și împlinește nevoia înnăscută de siguranță a 
acestuia. De la cele mai timpurii interacțiuni în care pă-
rinții (figurile de atașament) alină copilul atunci când 
acesta se simte în pericol, fiecare nouă experiență ajută 
la dezvoltarea atașamentului securizant, iar copilul în-
vață astfel să-și regleze emoțiile și să dobândească stra-
tegii de a face față fricii sau suferinței. Dacă au dobândit 
un stil de atașament insecurizant (anxios/evitant/ dezor-
ganizat), persoanele se pot confrunta în viață cu difi-
cultăți în reglarea emoțiilor și a stresului sau cu dificul-
tăți în formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți. Date 
din studii transversale, longitudinale și meta-analize au 

ajuns la concluzia că atașamentul insecurizant este un 
factor de risc pentru adicții, dar și pentru alte tulburări 
psihopatologice. Există dovezi tot mai numeroase că 
tulburările adictive pot fi privite ca o posibilă expre-
sie a unei tulburări de atașament, iar dezvoltarea ata-
șamentului securizant poate duce la rezultate mai bune 
în prevenirea și în intervențiile precoce de tratament a 
tulburărilor legate de consumul de droguri. Printre in-
tervențiile recomandate se numără formarea părinților 
în stiluri parentale eficiente (democratic/permisiv) cu 
creșterea calității relației părinte-copil, reducerea dez-
inhibiției comportamentale în adolescență și dezvolta-
rea abilităților adolescenților de autoreglare a emoțiilor 
și de rezistență la presiunea egalilor. 

Cuvinte-cheie: atașament securizant/insecu-
rizant, adicții, intervenții
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Ce este atașamentul? 

Atașamentul este un sistem motivațional, de 
comportament și de interacțiune care împlinește ne-
voia de  siguranță pentru puii multor specii (inclusiv 
omul). Sistemul de atașament reglează apropierea sau 
distanțarea dintre copii și părinții lor (sau „figuri de 
atașament”). Ori de câte ori se simte în pericol, copilul 
va căuta apropierea de figurile de atașament. În mod 
ideal, părinții sau figurile de atașament îl vor alina/
calma și îi vor oferi un sentiment de siguranță. Acest 
sentiment de siguranță sau „bază sigură” care se dez-
voltă încă de la cele mai timpurii experiențe îl ajută pe 
copil în primul rând să-și regleze emoțiile. În același 
timp, contribuie la dezvoltarea propriilor strategii de 
a face față pericolelor percepute sau reale, atunci când 
copilul se confruntă cu frica sau suferința. 

Stiluri de atașament: securizant 
sau insecurizant

Plecând de la o „bază sigură”, copilul își poate 
explora mediul înconjurător; de asemenea, își poate 
explora și propria lume interioară sau cea a celorlalți. 
Cu fiecare nouă explorare, se produce interiorizarea 
experiențelor cu figurile de atașament, dezvoltându-se 
”modele de lucru interioare” sau reprezentări cogni-
tive despre sine și despre figurile sale de atașament și 
se dezvoltă un stil de atașament sigur sau securizant. 
Ulterior, și alte persoane decât figurile inițiale de ata-
șament pot deveni o bază sigură. Când sunt interiori-
zate, experiențele pozitive pot regla stările afective în 
mod autonom fără a mai depinde de o altă persoană. 
De aceea se poate spune că un stil de atașament sigur/
securizant oferă un grad mai mare de libertate. 

Copiii la care experiențele timpurii cu părinții 
sau figurile de atașament nu contribuie la împlinirea 
nevoii de siguranță (care nu experimentează o bază 
suficient de sigură) dezvoltă în timp modele insecu-
rizante de atașament, inclusiv modele de lucru interi-
oare negative și așteptări negative cu privire la relații. 
Când sentimentul de siguranță scade, persoanele cu 
aceste modele interioare insecurizante se confruntă cu 
dificultăți în reglarea emoțiilor și a stresului. La vârsta 
adultă ele se pot confrunta cu dificultăți în formarea 
și menținerea relațiilor cu ceilalți. Stilul de atașament 
insecurizant prezintă mai multe variante: anxios (a), 
evitant (b) și dezorganizat (c). (a) Cei care au inte-

riorizat un stil de atașament insecurizant de tip an-
xios (preocupat) utilizează strategii de hiperactivare 
afectivă și caută în mod special apropierea de ceilalți. 
Persoanele care au dobândit acest stil de atașament 
sunt preocupate atât de disponibilitatea figurilor de 
atașament cât și de suferința proprie. (b) Cei care și-au 
însușit un stil de atașament insecurizant de tip evitant 
folosesc strategii de distanțare și dezactivare afectivă 
(prin distragerea atenției de la suferința lor emoțio-
nală și de la figurile de atașament). (c) Stilul de ata-
șament insecurizant de tip dezorganizat se caracteri-
zează prin lipsa strategiilor funcționale de coping; cei 
care dobândesc acest stil de atașament prezintă riscul 
cel mai mare de dezvoltare a unor tulburări psihopa-
tologice (1). Deși atașamentul insecurizant nu este o 
afecțiune în sine, această legătură cu tulburările psi-
hice nu poate fi ignorată: atașamentul insecurizant se 
regăsește la 42% din persoane în populația generală 
dar în  86% din cazuri în eșantioanele clinice (2). 

Dovezi despre legătura dintre 
atașamentul insecurizant și adicții

Stilul insecurizant de atașament este un factor 
de risc important pentru tulburările mintale în general 
și pentru adicții în mod special (3). Din concluziile 
a numeroase studii transversale reiese faptul că sub-
stanțele psihotrope par să fie modalități atractive de 
„auto-medicație” pentru nevoile de atașament neîm-
plinite, pentru reglarea emoțiilor (ca o “anesteziere” 
afectivă), sau pentru a face față stresului și pentru în-
locuirea relațiilor. Și studiile longitudinale aduc do-
vezi că atașamentul insecurizant este un factor de risc 
pentru problemele legate de consumul ulterior de sub-
stanțe psihoactive. O meta-analiză realizată în 2015 
cuprinzând 10 studii despre adolescenți dependenți 
de substanțe psihoactive și 13 studii despre adulți de-
pendenți a ajuns la concluzia că există dovezi tot mai 
serioase în favoarea ideii existenței unei legături între 
dependența de droguri și atașamentul insecurizant. 
Rezultatele studiilor sugerează că  dezvoltarea unui 
stil de atașament securizant ar putea îmbunătăți rezul-
tatele intervențiilor preventive, dar și a celor terapeu-
tice timpurii (4). O altă cercetare de tip meta-analitic 
(2018) a găsit o legătură semnificativă între tulburările 
legate de uzul substanțelor și atașamentul insecurizant 
în 10 din cele 12 studii luate în considerare. Pe baza 
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acestora a fost confirmată ipoteza cercetării că tulbu-
rările legate de consumul de substanțe psihoactive pot 
fi privite ca o posibilă expresie a unei tulburări de ata-
șament (5). O meta-analiză cuprinzând 32 de studii 
dintr-o perioadă de 19 ani (2000-2018) a evidențiat o 
asociere semnificativă între atașamentul insecurizant 
(anxios și evitant) și o utilizare mai intensivă și mai 
disfuncțională a internetului și a rețelelor sociale. Cei 
cu atașament insecurizant par să folosească site-urile 
de social media ca o modalitate de a înlocui și com-
pensa afecțiunea care lipsește (de la familie, prieteni, 
colegi, etc) (6). O altă metaanaliză (acoperind 30 ani) 
a investigat diverși factori care ar putea fi intermediari 
între atașament și consumul de droguri al adolescen-
ților. Sexul, vârsta, stima de sine, influența colegilor 
(și alții) sunt factori mediatori, putând influența rezul-
tatele studiilor privind impactul atașamentului asupra 
consumului de droguri (7). 

Atașamentul și dependența de droguri 
sau alcool, dependența de jocuri pe in-
ternet, utilizarea patologică a internetu-
lui și diverse alte adicții – concluzii ale 
unor studii

Într-un studiu din 2005 care a comparat 71 ado-
lescenți dependenți de opioide cu un grup de control, 
severitatea consumului de droguri a fost corelată po-
zitiv cu atașamentul insecurizant-anxios. La depen-
denți a fost prezent predominant atașamentul insecuri-
zant-anxios, iar la grupul de control tipul de atașament 
predominant a fost cel securizant (8). Într-un alt studiu 
(din 2013), din 59 de adulți internați pentru depen-
dență de alcool și sevraj – doar 1/3 dintre ei au avut un 
stil de atașament securizant, ceilalți, reprezentând 2/3 
din total, au avut un stil de atașament insecurizant. De 
asemenea, atașamentul insecurizant a fost mai strâns 
asociat cu anxietatea ca trăsătură și cu o prevalență 
mai mare a tulburărilor de personalitate. (9) 

O cercetare efectuată pe un eșantion de 712 stu-
denți (SUA) a urmărit dacă între stilul de atașament și 
adicții intervine ca factor mediator abilitatea de auto-
reglare a emoțiilor. Concluzia la care au ajuns cercetă-
torii a fost că atașamentul insecurizant (în special cel 
anxios) și abilitățile reduse de reglare a emoțiilor pot fi 
caracteristici psihologice importante care cresc riscul 
pentru comportamente potențial adictive (ex: consum 
de alcool / marijuana / texting). Un aspect important 
subliniat de cercetători a fost că stilurile de atașament 

pot fi rezistente la schimbare (mai greu de influențat 
prin intervenții externe), dar abilitatea de autoreglare 
a emoțiilor poate fi modificată mai ușor; de aceea, îm-
bunătățirea acestei abilități poate fi un obiectiv realist 
în tratamentul adicțiilor chimice și comportamentale 
pentru cei cu atașament insecurizant (10). Rezultatele 
unui studiu recent (2020) realizat în Coreea de Sud pe 
337 studenți au indicat faptul că stresul a fost factorul 
mediator între stilul de atașament (evitant și anxios) și 
dependența de jocurile de noroc pe internet. Depen-
dența a fost mai frecventă la sexul masculin (11). Un 
studiu realizat online în 2017 privind utilizarea patolo-
gică a internetului a cuprins 245 subiecți. Participan-
ții cu atașament insecurizant au arătat o tendință mai 
mare la utilizarea patologică a internetului comparativ 
cu participanții cu atașament securizant. Stilul de ata-
șament dezorganizat a fost mai strâns asociat cu utili-
zarea patologică a internetului (12). 

Stiluri de creștere și educare a copiilor 
& vulnerabilitatea față de adicții

O cercetare din 2011 având ca subiecți 508 ado-
lescenți a urmărit cum diferitele stiluri de creștere și 
educare a copiilor (parenting) pot influența indirect 
vulnerabilitatea copiilor față de adicții (mediatori fiind 
chiar stilul de atașament și autoreglarea emoțională). 
În funcție de două caracteristici (exigență și receptivi-
tate la nevoile copilului), au fost stabilite patru stiluri 
parentale: autoritar, democratic, permisiv și de negli-
jare. Părinții care au un stil autoritar pun în practică 
un nivel de exigență crescută, dar un nivel scăzut de 
receptivitate. Părinții cu stil democratic sunt descriși 
atât cu un nivel ridicat de exigență (cerințe, reguli, li-
mite), cât și cu un nivel ridicat de receptivitate la ne-
voile copilului. Părinții permisivi au un nivel scăzut 
de exigență și nivel ridicat de receptivitate. În cele din 
urmă, părinții cu un stil bazat pe neglijare nici nu cer 
copiilor respectarea de reguli și limite, dar nici nu răs-
pund nevoilor  acestora (de siguranță, afecțiune, etc). 
Stilurile parentale de tip democratic și permisiv au fost 
asociate cu atașamentul securizant (care a fost asociat 
și el cu autoreglare emoțională crescută), în timp ce 
stilurile parentale de tip autoritar și de neglijare au 
fost asociate cu atașamentul insecurizant (asociat cu 
autoreglare redusă). Autoreglarea emoțională redusă a 
crescut vulnerabilitatea adolescenților față de adicții, 
în timp ce autoreglarea crescută a scăzut vulnerabili-
tatea acestora. Astfel, una din concluziile cercetării a 



15

Research article

fost că stilul parental autoritar și de neglijare sunt cele 
cu risc mai mare de vulnerabilitate față de adicții. O 
altă concluzie a autorilor cercetării a fost că formarea 
părinților în stiluri parentale eficiente (democratic și 
permisiv) ar trebui să fie un obiectiv important al pro-
gramelor de reducere a cererii de droguri (13).

Exemple de studii longitudinale 

Un studiu prospectiv (2014) a arătat că dezinhi-
biția comportamentală la 16 ani intervine ca media-
tor între atașamentul părinte-copil în copilăria târzie 
(10-12 ani) și dezvoltarea tulburării de uz de substanțe 
psihoactive la adult (22 de ani). Mai concret, calitatea 
atașamentului dintre copil și părinte în perioada pre-
mergătoare adolescenței influențează riscul copilului 
devenit tânăr adult de a dezvolta o tulburare de con-
sum de substanțe psihoactive: dacă atașamentul este 
de tip insecurizant și în plus, la 16 ani există dezinhi-
biție comportamentală, riscul este crescut. Studiul su-
gerează că printre metodele de prevenire a tulburărilor 
legate de uzul de substanțe ar trebui incluse atât re-
ducerea dezinhibiției comportamentale în adolescență 
cât și creșterea calității relației dintre părinte și copil 
(14). Un studiu longitudinal realizat în Suedia a căutat 
predictori pentru consumul excesiv episodic de alcool 
la 1222 elevi de clasa a VII-a care au fost monitori-
zați 2 ani mai târziu. Pentru băieți, factori predictori 
pentru consumul excesiv episodic de alcool în clasa a 
IX-a au fost consumul excesiv episodic și fumatul în 
clasa a VII-a, iar pentru fete – factorii predictori cei 
mai importanți au fost fumatul și existența în clasa a 
VII-a a colegilor care obișnuiesc să bea. Totuși, atunci 
când sunt prezenți factori de risc, monitorizarea copi-
ilor de către părinți și atașamentul securizant s-au do-
vedit a avea efect protector. Astfel, consolidarea rela-
ției părinte-copil, creșterea capacității adolescenților 
de a rezista presiunii egalilor și limitarea furnizării de 
alcool de către părinți se pare că sunt măsuri eficiente 
de prevenire (15). 

Atașamentul & alte probleme 
de sănătate mintală

Atașamentul insecurizant e asociat nu doar cu 
adicțiile, dar și cu alte probleme de sănătate mintală. 
Se pare că adolescenții cu atașament insecurizant au o 
frecvență mai mare a depresiei, a tulburărilor de per-
sonalitate (ș.a.), și o severitate mai mare a tulburărilor 

alimentare. Atașamentul insecurizant e asociat cu de-
presia, existând diverși factori moderatori. O cercetare 
meta-analitică ce a cuprins 124 studii (efectuate între 
anii 1978-2017) cu un total de 54.598 participanți a 
confirmat ipoteza că atașamentul insecurizant este 
un factor de risc pentru dezvoltarea depresiei la copii 
și adolescenți. Autorii acestei cercetări sugerează ca 
pentru creșterea eficienței intervențiilor terapeutice 
pentru depresie la copii ar fi benefică abordarea pro-
blemei stilului de atașament (16). Într-o meta-analiză 
a 46 de studii (cu un total de 8907 copii) vizând legă-
tura dintre atașamentul insecurizant și anxietate (prin-
tre tulburările psihopatologice cu prevalență crescută 
la copii și adolescenți), autorii au concluzionat că 
există o corelație moderată între atașamentul inse-
curizant și anxietate, cu o corelație ceva mai strânsă 
la adolescenți (17). Copiii care formează atașamente 
insecurizante riscă să dezvolte anxietate, cei cu atașa-
ment dezorganizat fiind cei mai expuși riscului. Co-
piii cu atașament insecurizant sunt mai predispuși să 
aibă dificultăți în reglarea emoțiilor și în interacțiunea 
cu colegii, ceea ce poate contribui în plus la anxietate. 
Tulburările de intensitate clinică apar mai ales când 
atașamentul insecurizant se combină cu alți factori de 
risc (experiențe adverse, anxietatea mamei, tempera-
ment – inhibiție comportamentală, emoții negative, 
ș.a.) (18). În ceea ce privește tulburările alimentare, se 
pare că majoritatea adolescenților care au acest tip de 
psihopatologie prezintă un stil de atașament insecuri-
zant. La aceștia s-a observat o prevalență crescută a 
atașamentului dezorganizat - atât la adolescenți cât și 
la mamele lor. Acești pacienți se simt mai înstrăinați 
de tați (care sunt percepuți „mai puțin grijulii & mai 
autoritari”). (19). În privința tulburărilor de personali-
tate, se pare că atașamentul securizant este corelat ne-
gativ cu acestea, în timp ce atașamentul dezorganizat 
este puternic asociat cu mai multe forme de tulburări 
de personalitate (mai ales cu tulburarea Borderline, 
dar și cu alte tipuri) (20, 21).  

Implicațiile studiilor asupra 
intervențiilor preventive sau terapeutice 

Atunci când se aleg anumite intervenții preven-
tive sau terapeutice, fie că e vorba de adicții sau de 
alte tulburări psihopatologice, este important să fie 
luat în considerare stilul de atașament și factorii care 
îl influențează. Dezvoltarea atașamentului securizant 
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poate duce la rezultate mai bune în prevenirea și în 
intervențiile precoce de tratament a tulburărilor adic-
tive. O măsură care ar crește pe termen lung eficiența 
programelor de prevenire a consumului de substanțe 
psihoactive sau a adicțiilor în general ar fi formarea 
părinților în stiluri parentale eficiente (democratic și 
permisiv - asociate cu atașamentul securizant) și dez-
voltarea unei bune relații și comunicări între părinte 
și copil. Printre măsurile eficiente de prevenire se 
numără și implementarea recomandării ca părinții să 
nu ofere alcool adolescenților și dezvoltarea abilită-
ții adolescenților de a rezista la presiunea grupului de 
egali. Îmbunătățirea abilității de autoreglare a emo-
țiilor poate fi un obiectiv mai realist în tratamentul 
adicțiilor pentru cei cu atașament insecurizant, având 
în vedere că această abilitate poate fi mai ușor influ-
ențată decât stilul de atașament. De asemenea, se pare 
că la copiii sau adolescenții cu depresie și/sau anxie-
tate (sau alte tipuri de tulburări) este benefică aborda-
rea problemei stilului de atașament, pentru creșterea 
eficienței intervențiilor terapeutice. 
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