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Abstract
Background and Objectives: The mentality of individuals consists of
schemas that include memories, problem-solving methods, mental and
verbal imagery, and is a coherent system consisting of cognitive,
emotional, and behavioral components. This study was performed
aiming at investigating and comparison of correlation between early
maladaptive schemas and attachment styles in male and female
university students.
Method: This study was conducted as a descriptive correlational study
on the students of Qom University of Medical Sciences. A total of 120
students (60 males and 60 females), were selected using convenience
sampling method. Research tools included Young Schema
Questionnaire-Short Form and Collins and Read Attachment Styles
Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation
coefficient and independent t-test.
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Results: The participants of both genders obtained the highest score in
ambivalent attachment style, whereas there was no difference between
the two genders in attachment styles. Insufficient self-control/selfdiscipline was the only schema that was different between the two
genders (p=0.025). There was a significant correlation between
ambivalent and avoidant attachment style and all domains of early
maladaptive schemas. Also, there was a significant positive correlation
between secure attachment style and the strict schema in females.
Conclusion: Based on the results of this study, there was a significant
correlation between insecure attachment style (ambivalent and
avoidant) and most of the early maladaptive schemas.
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همبستگی بین سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در دانشجویان
سید داود محمدی ،*1غالمحسین نوروزینژاد ،1پروین رحمتینژاد ،2ولیاهلل اکبری

1

1گروه روانپزشکی ،دانشگاه علوم

چکیده

پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :ذهنیت افراد از طرحوارههایی ) (Schemaتشکیل شدهاند که دربرگیرنده

2بیمارستان اعصاب و روان سهامیه،
دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

خاطرات ،شیوه های حل مسئله ،تصاویر ذهنی و شفاهی بوده و سیستم منسجمی از مؤلفههای
شناختی ،عاطفی ،هیجانی و رفتاری را شامل میشوند .این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه
همبستگی بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر
انجام شد.
روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی ،بر روی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی قم انجام گرفت 120 .دانشجو ( 60دختر و  60پسر) به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ و پرسشنامه
ویرایششده سبک دلبستگی  Collins and Readبود .دادهها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون
و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :شرکتکنندگان هر دو جنس در سبک دلبستگی دوسوگرا ،بیشترین نمره را به دست
آوردند؛ درحالیکه هیچ تفاوتی بین دو جنس از نظر سبک دلبستگی وجود نداشت .طرحواره
خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی تنها طرحواره دارای تفاوت معنیدار در هر دو جنس بود

*

( .)p=0/025بین سبک دلبستگی دوسوگرا ،اجتنابی و تمامی حوزههای طرحوارههای ناسازگار،

نویسنده مسئول مکاتبات:

سید

داود

محمدی،

گروه

روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،
قم ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
mohammadi.sd@gmail.com
تاریخ دریافت95/5/15:
تاریخ پذیرش95/7/10:

همبستگی معنیداری مشاهده شد .همچنین بین سبک دلبستگی ایمن با طرحواره سختگیرانه در
دختران ،همبستگی مثبت معنیداری وجود داشت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،بین سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) و
اغلب طرحوارههای ناسازگار اولیه ،همبستگی وجود دارد.
کلید واژهها :روانشناسی؛ سبک دلبستگی؛ طرحوارههای ناسازگار اولیه؛ دانشجویان پزشکی؛
قم ،ایران.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Shahidi F, Mortazavi SA, Mohebbi
M. Investigation of chemical compounds and antibacterial activity of tarragon
(Artemisia dracunculus) essential oil on some pathogenic bacteria in vitro.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(9):42-51. [Full Text in Persian
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سبک دلبستگی و رضایت اززندگی زناشویی در زوجین انجام

مقدمه
)(Schema

شد ،نتایج نشان داد هرچه طرحوارههای اولیه ،ناسازگارتر باشند

تشکیل شدهاند که دربرگیرنده خاطرات ،شیوههای حل مسئله،

رضایت زناشویی کاهش مییابد .همچنین در این پژوهش سبک

تصاویر ذهنی و شفاهی بوده و سیستم منسجمی از مؤلفههای

دلبستگی ایمن با طرحوارههای سازگار ،ارتباط معنیداری نشان

شناختی ،عاطفی ،هیجانی و رفتاری را شامل میشوند ( .)1یکی از

داد ( .)6در مطالعهایکه با هدف بررسی طرحوارههای ناسازگار

نظریههای مطرح در عرصه طرحوارهها ،نظریه طرحوارههای

اولیه و سبکهای دلبستگی دانشجویان دارای تصویر بدنی

ناسازگار اولیه یانگ ( )Yangاست .بهطورکلی گفته میشود

( )Body Imageمختل و مقایسه آن با دانشجویان بهنجار انجام

طبق دیدگاه بک ،ذهنیت افراد از طرحوارههایی

طرحوارههای ناسازگار اولیه

)(Early maladaptive schemas

گرفت ،مشخص گردید دانشجویان دارای تصویر بدنی مختل در

الگوی هیجانی و شناختی خودآسیبرسانی هستند که در ابتدای

مقایسه با دانشجویان بهنجار بهطور معنیدار میانگین نمرات

رشد و تحول در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار و

بیشتری در طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی

تثبیت شده و تا حد زیادی کارکردی نامناسب دارند (.)2

اضطرابی نسبت به سبکهای دلبستگی ایمن به دست آوردهاند

یانگ معتقد بود طرحوارههای ناکارآمد به دلیل ارضا نشدن پنج

(.)7

نیاز هیجانی اساسی ،ازجمله نیاز به دلبستگی ایمن در دوران

 Mansو همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که همبستگی بین

کودکی بهوجود میآیند .چنانچه والدین ،بهخصوص مادر در

اضطراب دلبستگی و آسیبشناسی روانی بهگونهای کامل بهوسیله

ایجاد دلبستگی ایمن در حد بهینه و مطلوب عمل نکند کودک

شناختها ،بهویژه بریدگی/طرد ) (Disconnection-rejectionو

مستعد ایجاد طرحوارههای ناکارآمد اولیه در یک یا چند حوزه

خودجهتدهی ،میانجی میشود .در این پژوهش مشخص گردید

تحولی میشود ( .)3بهنظر  Bowlbyرابطه ناایمن موجب

همبستگی بین اجتناب دلبستگی و آسیبشناسی روانی تا حدی

بیاعتمادی ،مشکل در هماهنگی ،حساس بودن و نارضایتی

بهوسیله شناختها ازجمله بریدگی و طرد ،میانجی میشود (.)8

هیجانی در روابط عاشقانه میشود .همچنین روابط دلبستگی نقش

پژوهش  Weardenو همکاران نشان داد بین سبک دلبستگی

بسیار مهمی در احساس امنیت افراد بازی میکند .برای کودکان

اجتنابی و طرحوارههای حوزه بریدگی  -طرد ،خودگردانی و

دلبستگی ابتدا با والدین و در سنین بزرگسالی با یک زوج یا

عملکرد مختل ،محدودیت مختل ،گوش بهزنگی بیش از حد و

شریک برقرار میشود ( .)4همچنین او معتقد بود انسانها برای

بازداری ،همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد و دلبستگی

برقراری تعادلی پویا بین آشنایی و ماجراجویی برانگیخته میشوند.

اجتنابی ،بیشترین ارتباط را با طرحوارههای حوزه بریدگی/طرد

به زبان پیاژهای ،حفظ تعادل بین درونسازی و برونسازی ،هدف

دارد (.)9

اولیه از برانگیختگی افراد است ،درحالیکه طرحوارههای

با توجه به مطالب فوق و اهمیتی که سبکهای دلبستگی و

ناسازگار اولیه این تعادل را برهم میزنند .آنها به جای اینکه

طرحوارهها در زندگی و روابط فردی ،اجتماعی ،خانوادگی و

اطالعات جدید را به شیوهای درونسازی کنند که طرحواره و

شغلی افراد دارند و نیز از آنجایی که این مفاهیم از ابعاد مهم

تحریفهایشان را تأیید نکند ،شواهد جدید را نادیده میگیرند و

شخصیتی افراد شناخته شده و میتوانند تأثیر بسیار زیادی در

در نتیجه طرحوارههایشان همچنان دست نخورده و بدون تغییر

موفقیت یا شکست در روابط بینفردی و اجتماعی ایفا کنند ،این

باقی میماند (.)5

پژوهش با هدف بررسی و مقایسه همبستگی بین انواع سبکهای

مطالعات صورتگرفته شواهد مهمی در ارتباط با همبستگی قوی

دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در دانشجویان به تفکیک

و مستحکم بین سبکهای دلبستگی و طرحوارههای شناختی ارائه

جنسیت صورت گرفت.

دادهاند .برای مثال در پژوهشی که توسط اندوز و حمیدپور با
هـدف بـررسـی همبستگـی بین طـرحـوارههـای ناسـازگـار اولیـه،
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روش بررسی

هیجـانـی ،طـرد/بـیثبـاتـی ،بـیاعتمـادی/بدرفتـاری ،انـزوای

این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی ،بر روی

اجتماعی/بیگـانگـی ،نقـص/شـرم  ،Defectivenessشکـسـت،

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد .براساس امکانات

وابستگی/بیکفایتی  ،Dependency-Subjugationآسیبپذیری

محققین ،تعداد  120دانشجو ( 60دختر و  60پسر) مشغول به

نسـبـت بـه بیمـاری ،خـودتحـولنـایـافتـه/گـرفتـار ،اطـاعـت،

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم (با میانگین سنی

فـداکـاری ،بـازداری هیجـانـی ،معیـارهـای سـرسخـتـانـه

 19/59±8/95سال) به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب

/Unrelenting Standardsبیشانتقادی ،استحقاق/بزرگمنشی و

شدند .پس از تشریح هدف پژوهش ،جلب مشارکت

خودکنترلی ناکافی.

شرکتکنندگان و اخذ رضایت آگاهانه ،از آنها خواسته شد تا به

پایایی و روایی این ابزار در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده

پرسشنامههای پژوهش پاسخ دهند .برای جمعآوری اطالعات از

است .در مطالعهای که بهمنظور تعیین پایایی و قدرت تمایز این

 Read ،Collinsو طرحوارههای

پرسشنامه در جامعه هلند انجام شد ،نتایج ضریب پایایی دو نیمه

پرسشنامه سبک دلبستگی

ناسازگار اولیه  Yangاستفاده شد.

بین  0/68 -0/87و ضریب بازآزمایی به فاصله  6هفته 0/83 ،بود

مقیاس تجدیدنظرشده دلبستگی

( .)11در ایران ،آهی با اجرای فرم کوتاه پرسشنامه یانگ در

):(Revised Adult Attachment Scale, Collins & Read

دانشجویان دانشگاههای تهران ،ضرایب پایایی را در دامنهای بین

این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و

 0/71-0/90گزارش کرد که نشاندهنده همسانی درونی باال برای

خودتوصیفی شیوه شکلدهی روابط دلبستگی نسبت به چهرههای

 12خردهمقیاس (از  15خردهمقیاس فرضشده توسط  )Yangاین

دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  18داده میباشد که از طریق

پرسشنامه میباشد (.)12

عالمتگذاری روی یک مقیاس  5درجهای (از نوع لیکرت) از:

دادهها با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  ،20و از طریق شاخصهای

به هیچوجه با خصوصیات من تطابق ندارد ( )1تا کامالً با

آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تی

خصوصیات من تطابق دارد ( ،)5تشکیل میشود ( .)10این مقیاس

مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.

سبک دلبستگی را در  3سطح ایمن ،ناایمن اجتنابی و ناایمن
دوسوگرا ارزیابی میکند Collins .و  Readدر مطالعه خود،

یافتهها

آلفای کرونباخ را بیش از  0/80برآورد کردند که نشان میدهد

در این مطالعه هر دو جنس بیشترین نمره را در سبک دلبستگی

آزمون از اعتبار باالیی برخوردار است ( .)10در پژوهش پاکدامن،

دوسوگرا کسب کردند .همچنین بین دو جنس در هیچیک از

میزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمودن مجدد بهصورت

سبکهای دلبستگی ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد .البته شایان

همبستگی بین این دو اجرا مشخص گردید .نتایج حاصل از  2بار

ذکر است تفاوت دو جنس در سبک اجتنابی ،به آستانه معنیداری

اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی یکماه از یکدیگر در بین

آماری نزدیک بود (( )0/061جدول شماره .)1

دانشآموزان دبیرستانی ،بیانکننده آن بود که این آزمون در سطح
 0/95دارای اعتبار است (.)10
فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ :پرسشنامه طرحواره
یانگ توسط  Yangطراحی شده است.
این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی و شش درجهای لیکرت
بهمنظور ارزیابی طرحوارهها میباشد .در پژوهش حاضر از فرم
کوتاه  75سؤالی استفاده گردید.
فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ از  15طرحواره ناسازگار
اولیه ساخته شده است .این طرحوارهها عبارتند از :محرومیت

55
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره نهم ،آذر 1396

سید داود محمدی و همکاران
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جدول شماره  :1نتیجه تحلیل تیتست مستقل بین دو جنس از نظر سبکهای دلبستگی
سبکهای دلبستگی

جنس

میانگین±انحراف معیار

t

سطح معنیداری

ایمن

پسر

60

11/9±2/6

- 0/ 2

0/839

دختر

60

12/0±2/6

اجتنابی
دوسوگرا

تعداد

پسر

60

11/0±3/2

1/ 8

0/061

دختر

60

9/9±2/2

پسر

60

15/1±4/9

0/ 2

0/775

دختر

60

14/8±5/8

تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد بهطورکلی در میان طرحوارههای

با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون ،از میان

شناختی ،بیشترین نمره در دانشجویان پسر مربوط به طرحواره ایثار

طرحوارههای حوزه بریدگی/طرد در هر دو جنس ،طرحوارههای

(با میانگین  )17/93±4/87و در دانشجویان دختر مربوط به

محرومیت هیجانی ،رهاشدگی/بیثباتی ،بیاعتمادی/بدرفتاری،

طرحواره معیارهای سختگیرانه/عیبجویی افراطی (با میانگین

نقص و شرم ،همبستگی مثبت معنیدار با سبک دلبستگی

 )19/98±5/59بوده است .طرحواره نقص (با میانگین

دوسوگرا

طرحوارههای

 )7/08±2/66در پسران و آسیبپذیری در مقابل ضرر و بیماری

رهاشدگی/بیثباتی ،بیاعتمادی/بدرفتاری ،نقص و شرم دارای

(با میانگین  )7/57±3/38در میان دختران ،کمترین نمره را کسب

همبستگی مثبت معنیدار با سبک دلبستگی اجتنابی بودند .در بین

کرد .همچنین براساس آزمون تی مستقل ،طرحواره

طرحوارههای حوزه بریدگی/طرد ،همبستگی معنیداری بین

خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی ،تنها طرحواره دارای تفاوت

هیچیک از طرحوارهها و سبک دلبستگی ایمن در دو جنس

معنیدار در دو جنس بود (.)p=0/025

مشاهده نشد (جدول شماره .)2

در

داشتند.

دانشجویان

دختر

بهمنظور بررسی همبستگی بین انواع سبکهای دلبستگی و
طرحوارههای شناختی ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
که نتایج در جدول شماره  2آورده شده است.
جدول شماره  :2نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهای دلبستگی و طرحوارههای حوزه بریدگی و طرد.
متغیرها

گروه نمونه

محرومیت هیجانی

دلبستگی ایمن
همبستگی

رهاشدگی/بیثباتی

بیاعتمادی /بدرفتاری

انزوای اجتماعی

نقص/شرم
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دلبستگی اجتنابی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

دلبستگی دوسوگرا
همبستگی

معنیداری

کل

0/09

0/29

0/11

0/21

**0/56

<0/001

پسر

0/06

0/614

0/07

0/562

**0/05

<0/001

دختر

0/ 1

0/362

0/ 2

0/120

**0/6

<0/001

کل

0/16

0/07

0/26

**0/004

**0/67

<0/001

پسر

0/ 1

0/642

0/ 1

0/433

**0/6

<0/001

دختر

0/ 2

0/083

**0/4

0/001

**0/7

<0/001

کل

0/17

0/06

**0/27

0/002

**0/72

<0/001

پسر

0/ 1

0/348

0/08

0/537

**0/7

<0/001

دختر

0/02

0/089

**0/4

<0/001

**0/7

<0/001

کل

0/05

0/55

0/08

0/36

*0/23

0/01

پسر

0/004

0/997

0/07

0/251

0/ 2

0/0680

دختر

0/09

0/475

0/ 1

0/249

0/ 2

0/060

کل

-0/01

0/84

*0/20

0/02

**0/53

<0/001

پسر

0/02

0/851

0/09

0/457

**0/4

<0/001

دختر

-0/04

0/710

*0/3

0/01

**0/5

<0/001
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با توجه به نتایج ،از میان طرحوارههای حوزه خودگردانی و

بین تمامی طرحوارههای حوزه خودگردانی ،عملکرد مختل و

عملکرد مختل ،بین تمامی طرحوارهها و سبک دلبستگی دوسوگرا

سبک دلبستگی اجتنابی نیز همبستگی مثبت و معنیداری در

در هر دو جنس همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد .در

دختران دانشجو دیده شد .در میان طرحوارههای حوزه

پسران تنها بین طرحواره خودتحولنیافته/گرفتار و سبک دلبستگی

خودگردانی و عملکرد مختل ،همبستگی معنیداری بین هیچیک

اجتنابی ،همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت.

از طرحوارهها و سبک دلبستگی در دو جنس مشاهده نشد (جدول
شماره .)3

جدول شماره  :3نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهای دلبستگی و طرحوارههای حوزه خودگردانی و عملکرد مختل
طرحوارهها

نمونه

شکست

وابستگی/بیکفایتی

آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری

خودتحولنیافته /گرفتار

دلبستگی ایمن

دلبستگی دوسوگرا

دلبستگی اجتنابی

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

کل

0/09

0/32

*0/22

0/01

**0/44

<0/001

پسر

-0/005

0/972

0/ 1

0/280

**0/41

<0/001

دختر

0/ 1

0/206

**0/33

0/008

**0/46

<0/001

کل

0/03

0/69

**0/24

<0/001

**0/47

<0/001

پسر

-0/006

0/962

0/06

0/632

**0/38

>0/0003

دختر

0/06

0/610

**0/44

<0/001

**0/54

<0/001

کل

0/02

0/79

**0/28

<0/001

**0/45

<0/001

پسر

0/05

0/674

0/ 1

0/131

**0/53

<0/001

دختر

-0/009

0/944

**0/39

0/002

**0/39

0/002

کل

-0/03

0/72

**0/33

<0/001

**0/40

<0/001

پسر

- 0/ 2

0/029

**0/25

0/05

0/ 3

0/004

دختر

0/ 1

0/205

**0/45

<0/001

**0/44

<0/001

در دختران دانشجو بین طرحوارههای ایثار و اطاعت از حوزه

طرحواره اطاعت در دختران دانشجو ،همبستگی مثبت و

دیگر جهتمندی و سبک دلبستگی دوسوگرا ،همبستگی مثبت و

معنیداری با دلبستگی اجتنابی داشت .همچنین در بین

معنیداری مشاهد شد .در پسران دانشجو تنها طرحواره اطاعت،

طرحوارههای این حوزه ،همبستگی معنیداری با سبک دلبستگی

همبستگی مثبت و معنیدار با سبک دلبستگی دوسوگرا داشت.

ایمن در هیچیک از دو جنس مشاهده نشد (جدول شماره .)4

جدول شماره  :4نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهای دلبستگی و طرحوارههای حوزه دیگرجهتمندی
طرحوارهها
اطاعت

ایثار

جنس

دلبستگی ایمن

دلبستگی دوسوگرا

دلبستگی اجتنابی

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

کل

0/02

0/81

*0/19

0/03

**0/57

<0/001

پسر

-0/06

0/640

0/02

0/881

**0/46

<0/001

دختر

0/ 1

0/449

**0/38

0/002

**0/66

<0/001

کل

0/13

0/14

0/16

0/07

**0/27

<0/001

پسر

0/ 1

0/540

0/06

0/643

0/ 1

0/378

دختر

0/ 1

0/152

0/ 2

0/058

**0/39

0/002
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سید داود محمدی و همکاران

و

در حوزه گوشبهزنگی و بازداری بیش از حد نیز بین

خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی از حوزه محدودیتهای مختل

طرحوارههای بازداری هیجانی و معیارهای سختگیرانه با سبک

در پسران و طرحواره خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی در

دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی در دختران ،همبستگی مثبت و

دختران و سبک دلبستگی دوسوگرا ،همبستگی مثبت و معنیداری

معنیداری یافت شد؛ درحالیکه تنها معیارهای سختگیرانه با

وجود داشت .همچنین بین طرحواره استحقاق/بزرگمنشی در

سبک دلبستگی اجتنابی در پسران ،همبستگی مثبت و معنیدار

مردان و خویشتنداری/خودانضباطی در دختران با سبک دلبستگی

داشت .معیارهای سختگیرانه در دختران ،همبستگی مثبت

اجتنابی ،همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد.

معنیدار با سبک دلبستگی ایمن داشت (جدول شماره .)5

جدول شماره  :5نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهای دلبستگی و طرحوارههای دو حوزه محدودیتهای مختل و گوش بهزنگی بیش از حد /بازداری
طرحوارهها

نمونه

استحقاق/بزرگمنشی

خویشتنداری

بازداری هیجانی

معیارهای سختگیرانه

دلبستگی ایمن

دلبستگی اجتنابی

دلبستگی دوسوگرا

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

کل

0/04

0/65

**0/30

<0/001

**0/29

<0/001

پسر

-0/07

0/572

**0/35

0/005

**0/37

0/003

دختر

0/18

0/150

**0/28

0/028

0/ 2

0/09

کل

0/08

0/37

**0/25

<0/001

**0/37

<0/001

پسر

0/02

0/860

0/14

0/281

**0/43

>0/001

دختر

0/ 1

0/283

**0/49

>0/001

**0/34

>0/001

کل

-0/16

0/07

0/17

0/06

**0/33

<0/001

پسر

- 0/ 1

0/196

0/05

0/656

*0/26

0/04

دختر

- 0/ 1

0/242

**0/30

0/01

**0/40

0/001

کل

0/05

0/55

**0/31

<0/001

**0/30

<0/001

پسر

- 0/ 1

0/351

**0/39

0/002

**0/30

0/02

*0/27

0/031

*0/29

0/023

**0/33

0/008

دختر

بحث

 Simardو همکاران نیز نشان دادند در مقایسه با بزرگساالن دارای

بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سبک

سبک دلبستگی ایمن در کودکی و بزرگسالی ،بین سبک

دلبستگی دوسوگرا ،بیشترین فراوانی را در بین دانشجویان دختر و

دلبستگی ناایمن/دوسوگرا در کودکی ،دلمشغولی و طرحوارهای

پسر دانشگاه علوم پزشکی قم داشته و هیچ تفاوتی بین دو جنس از

ناسازگار اولیه ،ارتباط وجود دارد (.)14

نظر سبکهای دلبستگی نبوده است .طرحوارههای ناسازگار ایثار

در مطالعه حاضر در دختران بین تمامی طرحوارههای ناساگاز بجز

در پسران و معیارهای سختگیرانه/عیبجویی در دختران ،بیشترین

انزوای اجتماعی (از حوزه بریدگی/طرد) و استحقاق/بزرگمنشی

نمره را در بین سایر طرحوارهها به دست آوردند .طرحواره

(از حوزه محدودیتهای مختل) و سبک دلبستگی دوسوگرا،

خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی نیز تنها طرحواره دارای

همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت ،درحالیکه در پسران،

تفاوت معنیدار بین دو جنس بود .از سوی دیگر ،بین اکثر

طرحوارههای انزوای اجتماعی و ایثار از حوزه دیگر جهتمندی،

طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و

فاقد همبستگی با دلبستگی دوسوگرا بودند و بین سایر طرحوارهها

اجتنابی) ،همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد .این یافتهها با

و سبکهای دلبستگی دوسوگرا ،همبستگی مثبت و معنیداری

نتایج بهدستآمده از مطالعه  Roelofsو همکاران که در پژوهش

وجود داشت .نتایج فوق با پژوهش رفیعی و همکاران همخوانی

خود بین طرحوارههای حوزه بریدگی ،طرد و دیگر جهتمندی

داشت .در مطالعه مذکور رفیعی و همکاران دریافتند بین سبک

بیاعتمادی به والدین و بیگانگی از دوستان (بهعنوان سبکهای

دلبستگی دوسوگرا با طرحواره حوزه بریدگی و طرد،

ناایمن دلبستگی) ارتباط نشان دادند ،همخوانی داشت (.)13

خـودگـردانـی و عملکـرد مختـل ،گـوش بهزنگی بیـش از حـد و
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بازداری در زنان ،همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد (.)15

بهخصوص دانشجویان موفق از لحاظ تحصیلی یا اجتماعی احتماالً

در دختران نیز همبستگی مثبت و معنیداری بین تمامی طرحوارهها

از معیارهای سختگیرانهتری در تحصیل و زندگی فردی خود

بجز انزوای اجتماعی ،محرومیت هیجانی ،معیارهای سختگیرانه

برخوردارند که بیشتر باعث رشد شخصی آنها در حوزههای

و بازداری هیجانی با سبک دلبستگی اجتنابی مشاهده شد،

مختلف زندگی فردی و اجتماعی آنها میشود.

طرحواره

این پژوهش محدود به جامعه دانشجویان و دوره جوانی بود ،لذا

درحالیکه

در

پسران

دانشجو

تنها

خودتکاملنیافته/گرفتار ،استحقاق/بزرگمنشی و معیارهای

پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت دورانهای مختلف رشدی در

سرسختانه ،دارای همبستگی مثبت با سبک دلبستگی اجتنابی

رشد روانی افراد ،این پژوهش در دورههای زمانی مختلف و با

بودند .یافتههای فوق با نتایج حاصل از مطالعه رفیعی و همکاران

متغیرهای متعدد دیگر نیز انجام گیرد.

که نشان دادند بین طرحوارههای حوزه بریدگی و طرد ،عملکرد
مختل ،محدودیت مختل و گوش بهزنگی با سبک دلبستگی

نتیجهگیری

اجتنابی ،همبستگی وجود دارد همسو بود ( .)15تشابه بیشتر نتایج

با توجه به نتایج بهدستآمده در مطالعه حاضر و همسویی آن با

حاصل از مطالعه رفیعی و همکاران و یافتههای حاصل از مطالعه

اکثر مطالعات قبلی میتوان چنین گفت که سبک دلبستگی

حاضر در جنس زن و تشابه کمتر با نتایج گروه مردان میتواند

بهعنوان یکی از ابعاد بنیادین شخصیت افراد که براساس تجارب

ناشی از این امر باشد که نمونه آماری مطالعه رفیعی تنها مشتمل بر

دوران کودکی و ارتباط با مراقبین شکل میگیرد ،میتواند در

زنان دارای خیانت زناشویی بوده است .همچنانکه در مطالعه

طول زندگی به شکل طرحوارههای شناختی بازنمایی شود.

 Bosmanو همکاران نیز نتایج نشان داد بین طرحوارههای حوزه

سبکهای دلبستگی ایمن که در ارتباط مناسب و مطلوب با مادر و

بریدگی/طرد ،خودگردانی ،عملکرد مختل ،سبک دلبستگی

جانشینان مادر شکل میگیرند ،الگوهای ذهنی و عاطفی

اجتنابی و طرحوارههای حوزه دیگر جهتمندی ،بریدگی/طرد و

سازگارانهای را ایجاد خواهند کرد که در نهایت ،منجر به انطباق

سبک دلبستگی اضطرابی ،همبستگی مثبت و معنیداری وجود

بیشتر فرد با شرایط متغیر محیطی میشود .همچنین دلبستگی

دارد (.)16

ناایمن ،طرحوارههای ناسازگارانهای را بازنمایی میکند که اغلب

در دختران دانشجو بین طرحوارههای معیارهای سختگیرانه و

ناشی از برآورده نشدن نیازهای هیجانی کودک در طی فرآیند

سبک دلبستگی ایمن ،همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد،

تحول روانی است.

درحالیکه چنین همبستگی بین هیچیک از طرحوارهها و سبک
دلبستگی ایمن در پسران دیده نشد .در مطالعه رفیعی ()15

تشکر و قدردانی

و  )17( Roelofsنیز بین سبک دلبستگی ایمن و طرحوارهای

بدین وسیله از تمامی دانشجویان و همکارانیکه به ما در

ناسازگار اولیه ،همبستگی منفی و معنیداری وجود داشت .یک

جمعآوری دادههای این پژوهش یاری نمودند ،نهایت تشکر و

توجیه برای چنین نتیجهای میتواند این باشد که دختران دانشجو،

قدرانی را داریم.
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