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چكيده
 کشف روابط. روانسازههای ناسازگار اولیه و مکانیسمهای دفاعی از عوامل تعیینکننده اصلی مشکالت روانشناختی هستند، سبکهای دلبستگی:زمينه
 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین: هدف.بین این متغیرها از اهمیت نظری و بالینی برخوردارند
 نفر از111  تعداد. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روي پژوهش همبستگی و بود: روش.سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی بود
 از شرکتکنندگان خواسته شد که مقیاس دلبستگی. پسر) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند202 ، دختر001( دانشجویان دانشگاه تهران
) و فرم کوتاه پرسشنامه روانسازه یانگ0339 ، سینگ و باند،؛ اندروزDSQ(  پرسشنامه سبکهای دفاعی،)2100 ،0901 ،؛ بشارتAAI( بزرگسال
 نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با مکانسیمهای دفاعی رشدیافته رابطه مثبت: يافتهها.) را تکمیل کنند0333 ،؛ یانگ و براونYSQ-SF(
 سبکهای دلبستگی ناایمن با مکانیسمهای دفاعی رشدیافته رابطه.)p<1/110( و با مکانیسمهای دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه منفی معنادار دارد
 همچنین بین سبک دلبستگی ایمن و روانسازههای ناسازگار.) داشتندp<1/110( منفی و با مکانیسمهای دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه مثبت معنادار
 روانسازههای.)p<1/110( اولیه رابطه منفی معنادار و بین سبکهای دلبستگی ناایمن و روانسازههای ناسازگار اولیه رابطه مثبت معنادار وجود داشت
.)p<1/110( ناسازگار اولیه با مکانیسمهای دفاعی رشدیافته رابطه منفی معنادار و با مکانیسمهای دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه مثبت معنادار داشتند
.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی نقش واسطهای ایفا نمیکنند
 مکانیسمهای دفاعی را، بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سبکهای دلبستگی و روانسازههای ناسازگار اولیه:نتيجهگيری
 مکانیسم دفاعی، دلبستگی، روانسازه: واژه كليدها.پیشبینی میکنند
Background: Attachment styles, early maladaptive schemas and defense mechanisms are the major determinants of
psychological problems. Discovering the relationships of these variables has theoretical and clinical importance.
Aims: The aim of the present study was to investigate the mediating role of early maladaptive schemas on the
relationship between attachment styles and defense mechanisms. Method: Method of the present descriptive study was
correlational. A total of 400 students (184 females, 216 males) from University of Tehran participated in this study.
Participants were asked to complete the Adult Attachment Inventory (AAI; Besharat, 2005, 2011), Defense Styles
Questionnaire (DSQ; Andrews, Singh, & Bond, 1993), and Young Schema Questionnaire-Short form (YSQ-SF; Young
& Brown, 1999). Reults: The results demonstrated that secure attachment style had a significant positive association
with mature defense style and significant negative association with neurotic and immature defense styles (p<0/001).
Insecure attachment styles had significant negative association with mature defense style and significant positive
association with neurotic and immature defense styles (p<0/001). There was a negative association between secure
attachment style and early maladaptive schemas and positive association between insecure attachment styles and early
maladaptive schemas (p<0/001). There was a significant negative association between early maladaptive schemas and
mature defense style and significant positive association between early maladaptive schemas and neurotic and immature
defense styles (p<0/01). Results also showed that early maladaptive schemas did not play a mediating role on the
relationship between attachment styles and defense mechanisms. Conclusions: According to the results of the present
study, it can be concluded that attachment styles and early maladaptive schemas can predict defense styles.
Key words: schema, attachment, defense mechanism
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مقدمه

شخصیت افراد در نظر گرفته میشوند (بالیا ،کیپر ،هلدت ،ایزوین،

مکانیسمهای دفاعی 0منابع ناهشیاری هستند که ذهن برای

سیتلین و همکاران .)2111 ،اندروز ،سینگ و باند ( ،)0339سه نوع

حفاظت فرد از احساسات ناهشیاری که توسط منابع بیرونی و درونی

سبک دفاعی رشدیافته ،2نوروتیک 0و رشدنایافته 3را بر اساس بیست

ایجاد میشود ،استفاده میکند (فروید0302 ،2؛ به نقل از میراندا و

مکانیسم دفاعی مطرح شده توسط وایالنت ( )0322طبقهبندی کرده

لوزا .)2100 ،انجمن روانپزشکی آمریکا )2109( 9نیز مکانیسمهای

اند .سبک دفاعی رشدیافته به مکانیسمهای بهنجار و انطباقی اشاره

دفاعی را فرآیندهایی میداند که بین واکنشهای افراد به تعارضات

دارد ،در مقابل سبکهای دفاعی رشدنایافته و نوروتیک ،مکانیسم

هیجانی و منابع تنیدگیزای بیرونی واسطه میشوند .مکانیسمهای

های ناکارآمد و غیرانطباقیاند که با بسیاری از مشکالت جسمی و

دفاعی تکانههای انگیزشی و نیازها را تنظیم میکنند و هدف آنها

روانشناختی مرتبط هستند (وایالنت .)2111 ،مکانیسمها زمانی

حفظ احساس امنیت روانی به وسیله ایجاد تحریف شناختی و محدود

ناهنجار هستند که به شکلی غیرمنعطف در ارتباط با بسیاری از افراد

کردن تجارب هشیار هیجانهای منفی است (هارت .)2101 ،با وجود

یا موقعیتها رخ دهند و ادراک واقعیت را شدیدا تحریف کنند و در

اینکه دفاعها ممکن است با آسیبشناسی روانی همراه باشند ،یک

سایر عملکردهای من تداخل ایجاد کنند (فروید0392 ،؛ به نقل از

بخش ضروری از رشد طبیعی افراد هستند (کرامر .)2100 ،طبو نظر

پورسرلی ،کرامر ،پورسرلی و آرتربری .)2102 ،به نظر وایالنت

فروید (0392؛ به نقل از کوتلر )2102 ،من 1بدون مکانیسمهای دفاعی

( )2102استفاده انعطافناپذیر از دفاعها منجر به بروز افسردگی،

نمیتواند عملکرد مناسبی داشته باشد .زمانی که من کودک هنوز

اضطراب یا رفتارهای تکانشی میشود .یافتههای تجربی نیز ارتباط بین

ضعیف است ،مکانیسمهای دفاعی از آن در برابر عواطف دردناکی

استفاده از مکانیسمهای دفاعی مختلف و میزان سالمت روان شناختی

که میتوانند در رشد و عملکردي خلل ایجاد کنند ،محافظت می-

و جسمانی را نشان میدهند (بشارت و خجوی2109 ،؛ بشارت و

کنند .بسیاری از مکانیسمهای دفاعی با ترتیب مشخص و طی مراحل

شهیدی2100 ،؛ پوهای ،مک کلوسکی ،بریکمن ،فوبر و کوکارو،

رشد کودک شکل میگیرند و در هر مرحله مکانیسم متفاوتی غالب

 2102؛ جون ،لی ،لی ،یو ،سانگ و همکاران2100 ،؛ لیندبلوم،

است .این تغییرات در مکانیسمهای دفاعی به این دلیل رخ میدهد که

پوناماکی ،فالیکت ،وانسکا ،نومی و همکاران2102 ،؛ مالون ،کوهن،

با افزایش سن کودک عملکردهای شناختی وی پیچیدهتر میشوند و

لیو ،وایالنت و والدینگر2109 ،؛ نوارز ،موریل و والدینگر2100 ،؛

باعث جایگزینی دفاعهایی که از لحاظ شناختی سادهتر هستند مانند

هالووی ،بولهار و اسشوته2102 ،؛ هیفانتیس ،گولیا ،کاروالهو.)2109 ،

انکار 0با دفاعهای پیچیدهتر مانند فرافکنی 2میشوند .دفاعها با توجه

پژوهشها نشان دادهاند که استفاده از مکانیسمهای دفاعی

به سن فرد میتوانند متناسب یا نامتناسب باشند .در واقع زمانی که

نوروتیک و رشدنایافته در مقابله با تجارب ناگوار دوران کودکی

رشد من کامل میشود استفاده از مکانیسمهای دفاعی میتواند

(فینزی -دوتون و کارو ،)2112 ،باور به رهاشدگی (والبرگ و

عواقب منفی در پی داشته باشد و سازيیافته نباشد (کرامر.)2100 ،

چیاراملو ،)2100 ،عدم پذیري هیجانهای فرد توسط دیگران (سای،

با این حال ،در این موارد تالي برای به حداقل رساندن هیجانهای

تستا ،پونز و مولینا )2100 ،و دلبستگی ناایمن( 01بشارت و خجوی،

منفی با استفاده از مکانیسمهای دفاعی و رفتارهای دلبستگی جویانه

 )2109شدت مییابد .شکلگیری مکانیسمهای دفاعی تحت ت ویر

سازيیافته به نظر میرسد (داینر ،منگلسدورف ،مکهال و فروي،

دلبستگی مادر -فرزند صورت میگیرد (بشارت ،شریفی و ایروانی،

2112؛ سگال ،کولیج و میزونو.)2112 ،

0901؛ سادوک و سادوک2100 ،؛ گلدبرگ2101 ،؛ مک ماهون،

سبکهای دفاعی یعنی فراوانی استفاده از مکانیسمهای دفاعی

بارننت ،کوالنکو و دنانت .)2110 ،دلبستگی پیوند عاطفی پایدار بین

متفاوت در مقایسه با یکدیگر ،به عنوان بخش مهمی از ساختار

کودک و مراقب است و طبو نظریه دلبستگی شکلگیری دلبستگی

1.
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محمدعلی بشارت ،فرزانه رنجبر شیرازی ،فاطمه دهقانیآرانی

در فرآیند رشد و تحول کودک یک نیاز اولیه و اساسی و پدیدهای

غیرپاسخگو و طردکننده باعث نقص در رشد شناختی کودک،

اجتنابناپذیر است (بالبی0329 ،؛ بشارت .)0930 ،سبکهای

اختالل تنظیم هیجان ،تشدید و یا سرکوب درماندگیهای هیجانی،

دلبستگی به مدلهای درونکاری 0معینی از دلبستگی اشاره دارد که

ناسازگاری در موقعیتهای اجتماعی ،ناتوانی در کسب حمایت

شکل پاسخهای رفتاری افراد را به جدایی از نگارههای دلبستگی 2و

اجتماعی ،مشکالت سالمتروان و شکل گیری سبکهای دلبستگی

پیوند مجدد تعیین میکند (بشارت .)0930 ،از نظر بالبی (به نقل از

ناایمن در کودک میشود (برنیر و همکاران2102 ،؛ دوروخر

ایکاس ،برونگارت  -ریکر ،لیکنبروک ،زنتال و مکسول2100 ،؛

شودلیخ ،وایت ،فلیشهور و فیتزگرالد2100 ،؛ فینی و تراي2101 ،؛

فیتون )2102 ،یزم است مادر به هماهنگی مناسبی با کودک دست

لیندبلوم و همکاران .)2102 ،در این شرایط است که افراد با سبک

یابد و حساس و پاسخگو باشد تا دلبستگی ایمنی را شکل دهد.

دلبستگی ناایمن جهان پیرامون خود را تهدیدآمیز و پراسترس درک

است که خودتنظیمی9

میکنند (بروماریو و کرنز )2110 ،و برای رهایی از تجربه هیجانهای

کودک و مبانی هیجانی و شناختی و راهبردهای مقابلهای وی را شکل

به شدت منفی دست به دامان استفاده از مکانیسمهای دفاعی با

میدهد (شیور ،شاخنر و میکولینسر .)2110 ،در دوران کودکی،

تحریفآمیزی بیشتر میشوند (بیب ،یچمن ،مارکس و باهریک،

کودکان شدیدا به والدین خود متکی هستند تا بتوانند برانگیختگی و

2102؛ دیکاس و کسیدی .)2100 ،با استناد به شواهد گفته شده ،یکی

درماندگیهایشان را تنظیم کنند (پورتر .)2119 ،بر اساس نظر بالبی

از اهداف مقدماتی پژوهش حاضر ،تعین رابطه سبکهای دلبستگی با

( ،)0323هنگام تهدید ،نظام دلبستگی ،افراد را به سمت نگاره

مکانیسمهای دفاعی بود.

هماهنگی مادر با کودک در شرایط استرسزا

دلبستگی آنها هدایت میکند تا از پریشانی و رنج روانی آنها کاسته
شود.

یکی از مسائل و دغدغههای پژوهشگران ،موضوع ت ویرگذاری
احتمالی متغیرهای واسطهای در رابطه بین دو یا چند متغیر روان

در صورتی که مراقب حساس و پاسخگو باشد دستیابی به رشد

شناختی دیگر است .به همین دلیل ،مس له و هدف اصلی پژوهش

شناختی بهتر مانند توجه و مهارتهای اجرایی ،تنظیم هیجان و

حاضر تعیین نقش واسطهای یکی از متغیرهای مهم روانشناختی،

دلبستگی ایمن را در کودک تسهیل میکند و اورات مثبت بر رشد

یعنی روانسازههای ناسازگار اولیه 2در رابطه بین سبکهای دلبستگی

بعدی وی دارد (ایزنبرگ ،اسپینراد و ایگیوم2101 ،؛ برنیر ،کارلسون،

و مکانیسمهای دفاعی بود .بررسی این موضوع از آن جهت اهمیت

دشنس و مت گاگن2102 ،؛ تامپسون و میر2112 ،؛ دیکاس و

دارد که اوی سبکهای دلبستگی بر شکلگیری روانسازههای

کسیدی2100 ،؛ موتسیانا ،جان استوک ،کورای ،فیرون ،کوپر و

ناسازگار اولیه ت ویرگذارند و وانیا شکلگیری این روانسازهها ،می-

همکاران .)2100 ،پیوند با مراقب از کودک در مقابل ترس ،اضطراب

تواند منجر به استفاده فرد از مکانیسمهای دفاعی ناکارآمد شود

و آسیب محافظت میکند و باعث میشود مراقب به عنوان پایگاه

(پرایس2112 ،؛ والبرگ و چیاراملو .)2100 ،روانسازهها از

امن 1در نظر گرفته شود که از طریو آن کودک در حال رشد میتواند

خاطرات ،هیجانها ،شناختها و حسهای بدنی تشکیل میشوند ،در

به اکتشاف 0دنیا بپردازد و به توانایی حل مس له ،قابلیت شناختی و

دوران کودکی و نوجوانی فرد شکل میگیرند و در طول عمر وی

برقراری روابط اجتماعی با دیگران و سالمت جسمی و روانی دست

گستري مییابند و به میزان زیادی ناکارآمد هستند (یانگ و کلوسکو

یابد (دویواردانی ،هیل ،بولینگر ،لشلی ،مارکس و همکاران2101 ،؛

و ویشار .)2119 ،از نظر شناختی ،روانسازهها به عنوان ساختار یا

دیویس و مارتین2109 ،؛ فیتون2102 ،؛ کسیدی و برلین0331 ،؛

الگوی شناختی و یا پیشفرضی که بر تجربه فرد تحمیل میشود تا

گیالت ،کارانتزاس ،فریلی2102 ،؛ گلدبرگ2101 ،؛ ؛ میراندا و لوزا،

بتواند تجربهاي را توصیف کند و پاسخهایش را هدایت کند ،شناخته

2100؛ میکولینسر و شیور2112 ،؛ ویدوم ،زاجا ،کوزاکوفسکی و

میشوند (کوکرام ،دروموند و لی .)2101 ،طبو نظر یانگ و همکاران

شوهان2100 ،؛ هارت .)2110 ،از سوی دیگر مراقبت غیرحساس،

( ،)2119روانسازههای ناسازگار اولیه در پاسخ به تعامالت منفی

1.
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internal working models
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3. self-regulation

secure base
explore
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والدین و عدم ارضای نیازهای روانشناختی فرد ،به وجود میآیند (به

کودکی تکاندهندهای داشتهاند ،از برقراری روابط بینفردی نزدیک

نقل از بشارت ،دهقانی و تویئیان .)0939 ،این روانسازهها در عمیو-

اجتناب میکنند و تجارب ناگوار کودکی خود را به روابط بزرگسالی

ترین سطوح شناختی فرد فعال میشوند و خارج از حیطه هشیاری

تعمیم میدهند (گی ،هاردینگ ،جکسون ،برنز و بیکر.)2109 ،

عمل میکنند و فرد را از لحاظ روانی در برابر افسردگی ،اضطراب،

یانگ ( )2119نشان داد که روانسازهها نقش تعیینکنندهای در

روابط ناکارآمد ،اعتیاد و اختالیت روانی آسیبپذیر میکنند

فکر ،احساس ،رفتار و تعامالت اجتماعی افراد دارند .از لحاظ نظری،

(وانگ ،هالوورسن ،آیسمن و واترلو .)2101 ،یانگ و همکاران

قرار گرفتن در معرض تجارب بدرفتاری هیجانی والدین و بیتفاوتی

( ،)2119پانزده روانسازه ناسازگار اولیه را مطرح میکنند که در پنج

هیجانی در کودکی ،ایمنی دلبستگی را تهدید میکند و منجر به

حیطه سازماندهی میشوند :گروه اول رهاشدگی و طرد 0را شامل

شکلگیری مدلهای ناسازگار در ارتباط با خود و دیگران میشود

میشود که دربرگیرنده زیرمجموعههای محرومیت هیجانی،2

(رایت ،کرافورد و دل کاستیلو2113 ،؛ سد2102 ،؛ کالوت و اورو،

رهاشدگی و بیوباتی ،9بی اعتمادی /بدرفتاری ،1انزوای اجتماعی/

2109؛ کروتر و مولتنر2101 ،؛ مک کارتی و لومی .)2102 ،کاهش

بیگانگی ،0و نقص /شرم 2است .گروه دوم خودپیروی و عملکرد

شدت روانسازهها منجر به کاهش شدت نشانههای آسیب شناسی

مختل 2را دربر میگیرد که شامل شکست ،0وابستگی /بیکفایتی،3

میشود (نوردهال ،هلت و هاگوم2110 ،؛ وگنر ،آلفر ،گیسر ،لیتک

آسیبپذیری نسبت به زیان یا بیماری 01و خود تحولنیافته و گرفتار00

و کنراد.)2109 ،

میشود .گروه سوم که گروه حد نارسایی 02است که در برگیرنده

با توجه به آنچه گفته شد هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه-

و خویشتنداری /خودانضباطی

ای روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و

موارد استحقاق /بزرگ

منشی09

ناکافی 01است .گروه چهارم ،روانسازههای دیگرمحوری 00هستند و

مکانیسمهای دفاعی بود.

عبارتند از اطاعت ،02ایثار و ازخودگذشتگی .02گروه پنجم روان

فرضيهها

سازهها نیز گروه بیش گوي بزنگی و بازداری 00است که بازداری

با توجه به هدف پژوهش و مالحظات نظری و یافتههای پژوهشی

هیجانی 03و معیارهای سرسختانه /عیبجویی افراطی ،21در زیر گروه

موجود فرضیههای پژوهش به این شرح آزمون شدند :فرضیه اول :بین

این روانسازهها قرار میگیرند .روانسازهها تحت ت ویر تجارب

سبک دلبستگی ایمن و مکانیسمهای دفاعی رشدیافته رابطه مثبت

ارتباطی اولیه کودک با نگارههای دلبستگی شکل میگیرند،

وجود دارد؛ فرضیه دوم :بین سبک دلبستگی ایمن و مکانیسمهای

مخصوصا تجاربی که جلوی ارضای نیازهای هیجانی کودک را می

دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه منفی وجود دارد؛ فرضیه سوم:

گیرند (باسمن ،بریت و ون ولیربرگ2101 ،؛ تیم2101 ،؛ ماسون،

بین سبکهای دلبستگی ناایمن و مکانیسم های دفاعی رشدیافته رابطه

پالتس و تیسون2110 ،؛ یانگ و همکاران .)2119 ،یافتههای پژوهش

منفی وجود دارد؛ فرضیه چهارم :بین سبکهای دلبستگی ناایمن و

رولف ،لی ،روییجتن و لوبستال ( )2100نشان داد که روانسازههای

مکانیسمهای دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه مثبت وجود دارد؛

حوزه طرد و بریدگی و دیگرجهتمندی بین نشانههای افسردگی و

فرضیه پنجم :بین سبک دلبستگی ایمن و روانسازههای ناسازگار اولیه

سبکهای دلبستگی در یک نمونه  222نفری از نوجوانان نقش

رابطه منفی وجود دارد؛ فرضیه ششم :بین سبکهای دلبستگی ناایمن

واسطهای دارد .بسیاری از کسانی که روانسازههای ناسازگار دوران

و روانسازههای ناسازگار اولیه رابطه مثبت وجود دارد؛ فرضیه هفتم:

1.

11.

2.

12.

disconnection and rejrection
emotional deprivation
3. abondonment/ Instability
4. mistrust/ abuse
5. social isolation/ alienation
6. defectiveness/ shame
7. impaired autonomy and performance
8. failure
9. dependence/ incompetence
10. vulnerability to harm and illness

enmeshment/ undeveloped self
impaired limits
13. entitlement/ grandiosity
14. ensufficient self-control/ self-descipline
15. other-directedness
16. subjugation
17. self-sacrifice
18. over vigilance and inhibition
19. emotional inhibition
20. unrelenting standard / hypocriticalness
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بین روانسازه های ناسازگار اولیه و مکانیسمهای دفاعی رشدیافته

حداکثر نمره آزمودنی در زیرمقیاسهای آزمون به ترتیب  0و 20

رابطه منفی وجود دارد؛ فرضیه هشتم :بین روانسازههای ناسازگار

خواهد بود .ضرایب آلفای کرونباخ پرسشهای زیر مقیاس های

اولیه و مکانیسمهای دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه مثبت وجود

ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک نمونه ( 021 ;n= 0101زن،

دارد؛ فرضیه نهم :روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک-

 221مرد) برای کل آزمودنیها به ترتیب 1/00 ،1/01 ،1/00؛ برای

های دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی نقش واسطهای دارند.

زنان  1/01 ،1/09 ، 1/02و برای مردان  1/00 ،1/01و  1/02محاسبه
شد که نشانه همسانی درونی 1خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است.

روش
جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر و پسر

ضرایب همبستگی بین نمرههای یک نمونة  911نفری از آزمودنیها

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران بودند .روي

در دو نوبت با فاصلة چهار هفته برای سنجش پایایی

بازآزمایی0

پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود .تعداد

محاسبه شد .این ضرایب در مورد سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی

 111دانشجو ( 202پسر 001 ،دختر) به روي نمونهگیری در دسترس

و دوسوگرا برای کل آزمودنیها به ترتیب 1/01 ،1/09 ،1/02؛ برای

انتخاب شدند و مقیاس دلبستگی بزرگسال ،)AAI( 0پرسشنامه سبک-

زنان  1/00 ،1/02 ، 1/02و برای مردان  1/09 ،1/00و  1/09محاسبه

کوتاه9

شد که نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است .روایی

( )YSQ-SFرا تکمیل کردند .شرایط شرکت در پژوهش ،نداشتن

محتوایی 2مقیاس دلبستگی بزرگسال با سنجش ضرایب همبستگی

سابقه بیماری روانی یا بستری در بیمارستان و استفاده نکردن از

بین نمره های پانزده نفر از متخصصان روانشناسی مورد برسی قرار

داروهای روانپزشکی هنگام اجرای پژوهش بود .برای کنترل اور

گرفت .ضرایب توافو کندال برای سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی

خستگی و ترتیب ،پرسشنامهها با ترتیب های متفاوت تنظیمو توزیع

و دوسوگرا به ترتیب  1/20 ،1/01و  1/02محاسبه شد .روایی همزمان2

شدند .میانگین سنی کل نمونه  21/91سال ،با انحراف استاندارد 9/29

مقیاس دلبستگی بزرگسال از طریو اجرای همزمان مقیاس های

و دامنه سنی بین  00تا  10سال بود؛ میانگین سن دختران  20/21سال

"مشکالت بین شخصی" و "حرمت خود کوپر اسمیت" در مورد

با انحراف استاندارد  9/10و میانگین سن پسران  29/21سال با انحراف

یک نمونة  911نفری از آزمودنیها ارزیابی شد .نتایج ضرایب

استاندارد  9/19بود .ابزار مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر

همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنیها در سبک

معرفی می شوند.

دلبستگی ایمن و زیر مقیاسهای مشکالت بین شخص همبستگی

های دفاعی )DSQ( 2و پرسشنامه روانسازه یانگ  -فرم

ابزار

منفی معنادار (از  r= -1/20تا  )r= -1/09و با زیر مقیاس های حرمت

پرسشنامههای پژوهش به شرح زیر در اختیار شرکتکنندگان

خود همبستگی مثبت معنادار (از  r =1/93تا  )r =1/10وجود دارد.

قرار گرفت.

بین نمره آزمودنیها در سبکهای دلبستگی ناایمن و زیر مقیاسهای

مقیاس دلبستگی بزرگسال :مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI؛

مشکالت بین شخص همبستگی مثبت معنادار (از  r= 1/22تا 1/10

بشارت )2100 ،0901 ،که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و

= )rو با زیر مقیاسهای حرمت خود همبستگی منفی و اما غیرمعنادار

شیور ( )0302ساخته و در مورد نمونههای دانشجویی ،دانش آموزی

به دست آمد .این نتایج نشان دهندة روایی کافی مقیاس دلبستگی

و جمعیت عمومی ایرانی هنجاریابی شده است (بشارت،0901 ،

بزرگسال است .نتایج تحلیل عوامل نیز با تعیین سه عامل سبک

 ،)2100یک آزمون  00سؤالی است و سه سبک دلبستگی ایمن،

دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا،

اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس  0درجهای لیکرت (خیلی کم= ،0

روایی سازة 0مقیاس دلبستگی بزرگسال را مورد ت یید قرار داد

کم=  ،2متوسط=  ،9زیاد=  ،1خیلی زیاد=  )0میسنجد .حداقل و

(بشارت.)2100 ،0932 ،0901 ،

1.

5.

2.

6.

)Adult Attachment Inventory (AAI
)Defense Styles Questionnaire (DSQ
)3. Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF
4. internal consistency

test-retest reliability
content validity
7. concurrent validity
8. construct validity
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نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین...

پرسشنامه سبکهای دفاعی :پرسشنامة سبکهای دفاعی (DSQ؛

پرسشنامه توسط اشمیت ،جوینر ،یانگ و تلچ )0330( 22انجام شد.

اندروز و همکاران ،)0339 ،یک ابزار  11سؤالی است که در مقیاس

نتایج این پژوهشها نشان داد که برای هر روانسازه ناسازگار اولیه

 3درجهای لیکرت (از کامالً موافو تا کامالً مخالف) بیست مکانیسم

ضریب آلفا از ( 1/09برای روانسازه خود تحول نیافته/گرفتار) تا

دفاعی را بر حسب سه سبک دفاعی رشد یافته ،نوروتیک و رشد

( 1/32برای روان سازه نقص /شرم) به دست آمد و ضریب پایایی

نایافته میسنجد .سبک دفاعی رشد یافته شامل مکانیسمهای

بازآزمایی در جمعیت غیربالینی بین  1/01تا  1/02محاسبه شد.

واییش ،0شوخ طبعی ،2پیشبینی 9و فرونشانی 1است .مکانیسمهای

همچنین این پرسشنامه با مقیاسهای ناراحتی روانشناختی ،احساس

مربوط به سبک دفاعی نورتیک عبارتند از :ابطال ،0نوعدوستی

ارزشمندی ،آسیبپذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانههای

کاذب ،2آرمانیسازی 2و واکنش متضاد .0سبک دفاعی رشد نایافته

اختالیت شخصیت ،روایی و همگرا 29و افتراقی 21خوبی نشان داده

نیز از دوازده مکانیسم دفاعی به این شرح تشکیل شده است:

است .در بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی فرم فارسی این

فرافکنی ،3پرخاشگری نافعال ،01عملیسازی ،00مجزاسازی،02

مقیاس در نمونهای از جمعیت دانشجویی ( 202 ،n=902دختر و 090

ناارزندهسازی ،09خیالپردازی اوتیستیک ،01انکار ،00جابجایی،02

پسر) ،ضریب آلفای کرونباخ برای همسانی درونی هر یک از روان-

تفرق ،02دوپارگی ،00دلیل تراشی03و بدنیسازی .21ضریب آلفای

سازهها در دامنهای بین ( 1/23برای ایثار) تا  ( 1/09برای وابستگی/

کرونباخ برای پرسشهای هر یک از سبکهای دفاعی رضایتبخش

بیکفایتی) به دست آمد .برای نپذیرفتن و اجتناب از بالتکلیفی ،1/02

توصیف شدهاند (اندروز و همکاران .)0339 ،ویژگیهای روانسنجی

برای بالتکلیفی بازدارنده از عمل  1/02و برای نمره کل تحمل

نسخه فارسی پرسشنامه سبکهای دفاعی در چندین پژوهش ،که در

ناپذیری بالتکلیفی  1/03محاسبه شد (آهی ،محمدیفر و بشارت،

خالل سالهای  0920تا  0900در نمونههای بیمار ( )n= 129و بهنجار

 .)0902روایی سازه ،همگرا و تشخیصی(افتراقی) پرسشنامه روانسازه

( )n=0932انجام شدهاند ،مورد بررسی و ت یید قرار گرفتهاند (بشارت،

یانگ از طریو اجرای همزمان مقیاس اضطراب ،افسردگی و اضطراب

 ;0902بشارت و همکاران .)0901 ،

پارانویا ( ،SCL-25بک و اپستین )0339 ،محاسبه شد .نتایج ضرایب

فرم کوتاه پرسشنامه روانسازه یانگ :فرم کوتاه پرسشنامه روان-

همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنیها در هریک از

سازه یانگ (YSQ-SF؛ یانگ و براون )0333 ،20یک پرسشنامه 20

زیرمقیاسهای پرسشنامه روانسازه یانگ با مقیاس اضطراب،

سؤالی است که  00روانسازه ناسازگار اولیه را می سنجد .هر یک از

افسردگی و اضطراب پارانویا همبستگی مثبت معنادار ()P<1/110

 20عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت  2درجهای از کامال

وجود دارد .نتایج مقدماتی تحلیل عامل با استفاده از روي مؤلفههای

نادرست (نمره  )0تا کامال درست (نمره  )2نمره گذاری میشود .نمره

اصلی نشان داد که  00عامل از پرسشنامه روانسازه یانگ استخراج

هر فرد در هر روانسازه با جمع نمرات  0سؤال مربوط به آن روانسازه

میشود که مجموعا  20/00درصد از کل واریانس آن را تبیین میکند

حاصل میشود که دامنه آن در هر روانسازه از  0تا  91است .نمرات

(آهی و همکارن.)0902 ،

بای نشاندهنده وجود روانسازه های ناسازگار اولیه بیشتر در فرد
است .اولین پژوهش جامع برای سنجش ویژگیهای روانسنجی این
1.

13.

2.

14.

sublimation
humor
3. anticipation
4. suppression
5. undoing
6. psedu-altruism
7. idealisation
8. reaction formation
9. projection
10. passive-aggresive
11. acting-out
12. isolation

devaluation
autistic fantasy
15. denial
16. dispalcement
17. dissociation
18. splitting
19. rationalization
20. somatization
21. Young, J. E., & Brown, G.
22. Schmidt, N. B., Joiner, T. E., Young, J. E., & Telch, M. J.
23. convergent validity
24. discriminant
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دادهها و يافتهها

نوروتیک و رشدنایافته رابطه منفی معنادار و سبکهای دلبستگی

یافتههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد اعضای

ناایمن با مکانیسمهای دفاعی رشدیافته رابطه منفی معنادار داشتند.

نمونه در متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک جنس در جدول  0گزاري

نتایج همچنین نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با روانسازههای

شده است.

ناسازگار اولیه رابطه منفی معنادار و سبکهای دلبستگی ناایمن با

ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها در جدول  2نشان داده شده

روانسازههای ناسازگار اولیه رابطه مثبت معنادار داشتند .همچنین

است .نتایج آزمون همبستگی نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با

روانسازههای ناسازگار اولیه با مکانیسمهای دفاعی رشدیافته رابطه

مکانیسمهای دفاعی رشدیافته و سبکهای دلبستگی ناایمن با

منفی معنادار و با مکانیسمهای دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه

مکانیسمهای دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه مثبت معنادار

مثبت معنادار داشتند .بر اساس این نتایج ،هشت فرضیه اول پژوهش

داشتند .همچنین سبک دلبستگی ایمن با مکانیسمهای دفاعی

ت یید میشوند.

جدول .0میانگین و انحراف استاندارد سبکهای دلبستگی ،سبکهای دفاعی و روانسازههای ناسازگار اولیه
پسر
متغیر /شاخص

کل

دختر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

سن
دلبسستگی ایمن

29/29
09/39

9/19
9/20

20/03
01/01

9/10
9/11

21/92
01/10

9/29
9/12

دلبستگی اجتنابی
دلبستگی دوسوگرا
مکانیسمهای دفاعی رشدیافته

01/32
00/12
92/90

1/90
1/21
01/92

09/32
010/00
11/09

09/23
09/01
02/01

01/19
01/23
90/32

1/02
1/02
09/22

مکانیسمهای دفاعی رشدنایافته
مکانیسمهای دفاعی نوروتیک

001/11
90/22

91/11
01/00

012/00
11/01

21/22
3/13

013/00
93/01

23/00
01/01

رهاشدگی و طرد
خودمحوری و عملکرد مختل

20/92
02/01

20/20
20/92

00/00
93/03

21/90
20/00

22/20
13/11

22/22
22/30

حدنارسایی
دیگر محوری
بیش گوي به زنگی و بازداری

99/01
91/02
21

02/00
00/31
91/02

91/01
20/90
90/20

01/02
3/02
00/01

92/02
90/02
92/01

00/22
00/12
00/32

جدول .2ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
0

2

متغیر
 -0دلبستگی ایمن

0

 -2دلبستگی اجتنابی

** -1/22

0

 -9دلبستگی دوسوگرا

** -1/10

** 1/01

 -1مکانیسمهای رشدیافته

**

 -0مکانیسمهای رشدنایافته

**

 -2مکانیسمهای نوروتیک

1/02

-1/01

**
**

-1/09
1/01

1

9

2

0

0

2

3

01

0
**
**

-1/10
1/09

0
**

0

1/09

**-1/22

** 1/00

**1/21

** 1/02

** -1/22

 -2رهاشدگی و طرد

**

-1/02

**

1/22

**

1/20

**-1/22

**

1/20

 -0خودپیروی مختل

**-1/00

**

1/03

**-1/22

**

1/20

0
**

0

1/20

**

1/29

** 1/20

**

 -3حدنارسایی

**-1/01

**

1/23

**1/92

**-1/12

** 1/01

**

1/02

** 1/20

**

0

1/0

1/20

0

 -01دیگرمحوری

**-1/12

** 1/00

** 1/02

**-1/02

** 1/20

**1/10

** 1/23

** 1/22

** 1/21

0

 -00بیش گوي به زنگی و بازداری

**-1/92

** 1/02

** 1/01

**-1/01

** 1/22

**1/00

** 1/21

** 1/22

** 1/23

** 1/21

به منظور بررسی نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در

فرضی پژوهش از ماتریس واریانس -کوواریانس به عنوان دادههای

رابطه بین سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی ،پس از ت یید

ورودی و با توجه به نرمال بودن داده ها ،از روي حداکثر درست

پیشفرضهای یزم برای تحلیل مسیر (نرمال بودن توزیع داده ها ،نبود

نمایی ( )MLاستفاده شد .جدول  9ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و

دادههای پرت و خطی بودن روابط بین متغیرها) برای آزمون مدل

میزان معناداری مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی نقش واسطهای

022

نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین...

روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و

جدول  0شاخصهای برازي مدل فرضی را نشان میدهد .همان-

مکانیسمهای دفاعی را نشان میدهد .همانطور که جدول  9و  1نشان

طور که مشاهده میشود مدل فرضی برازي مناسب را ندارد .بنابراین،

میدهند تمامی مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم درباره مدل فرضی

فرضیه نهم مبنی بر نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در

پژوهش معنادار است.

رابطه بین سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی با توجه به این
که مدل مورد نظر برازي مناسب نداشته است ،ت یید نمیشود.
جدول . 9ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای مستقیم مدل فرضی نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه
در رابطه بین سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی
B

β

t

اور سبک دلسبتگی ایمن بر روان سازههای ناسازگار اولیه

-1/10

**1/03

-1/93

اور سبک دلبستگی اجتنابی بر روانسازههای ناسازگار اولیه

1/13

**1/90

2/30

اور سبک دلبستگی دوسوگرا بر روانسازههای ناسازگار اولیه

1/00

**1/10

02/01

مسیرها

**

-09/00

1/02

اور روانسازههای ناسازگار اولیه بر مکانیسمهای دفاعی

-1/02

اور سبک دلبستگی ایمن بر مکانیسمهای دفاعی

1/12

**1/21

1/02

اور سبک دلبستگی اجتنابی بر مکانیسمهای دفاعی

1/110

1/10

1/20

اور سبک دلبستگی دوسوگرا بر مکانیسمهای دفاعی

1/110

1/10

1/00

جدول .1ضرایب استاندارد مسیرهای غیرمستقیم مدل فرضی نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین
سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی
β

مسیرها
اور سبک دلبستگی ایمن بر مکانیسمهای دفاعی به واسطه روانسازههای ناسازگار اولیه

1/920

اور سبک دلبستگی اجتنابی بر مکانیسمهای دفاعی به واسطه روانسازههای ناسازگار اولیه

-1/231

اور سبک دلبستگی دوسوگرا بر مکانیسمهای دفاعی به واسطه روانسازههای ناسازگار اولیه

-1/900

جدول .0شاخصهای نیکویی برازي برای مدل فرضی نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی
PMR

PGFI

PNFI

CFI

IFI

NNFI

NFI

AGFI

GFI

P-VALUE

Df

Chi-2

RMSEA

1/102

1/122

1/031

1/032

1/032

1/093

1/009

1/200

1/029

1/110

92

122/33

1/02

بحث و نتيجهگيری

ب نابراین ،چنین کودکی از همان اب تدا ج هان پیرامون خود را ت هدید

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن

آمیز و سرشار از اضطراب تلقی نمیکند و از این رو تجارب وی در

و مکانیسعععمهای دفاعی رشعععدیافته رابطه مثبت معنادار و بین سعععبک

موقع یت های مختلف مبتنی بر واقع یت بیرونی خوا هد بود .در چنین

دلب ستگی ایمن و مکانی سمهای دفاعی نوروتیک و ر شدنایافته رابطه

حالتی ،شکلگیری مکانی سمهای دفاعی ر شدیافته ،قابل انتظار ا ست

منفی مع نادار وجود دارد .این یاف ته با ن تایج پژوهش های پیشعععین

زیرا این مکانیسم ها با تحریف اساسی واقعیت همراه نیستند و به فرد

(بشارت و خجوی2109 ،؛ بشارت و همکاران0901 ،؛ مک ماهون و

برای مدیریت هیجان های منفی کمک میکنند .همچنین مطابو نظر

همکاران2110 ،؛ میراندا و لوزا2100 ،؛ هارت )2101 ،همسو است و

سادوک و سادوک ( )2100در دلب ستگی ایمن ،مادر آرامشبخ شی

بر حسب چند احتمال تبیین میشود .مطابو با نظر فیتون ( )2102یکی

و تسعععکیندهندگی اولیه را برای کودک فراهم میکند که مشعععابه

از مهمترین دسععتاوردهایی که دلبسععتگی ایمن برای کودک به همراه

عملکرد مکانیسععمهای دفاعی من اسععت و هیجانهای ناخوشععایند و

دارد این اسععععت که پیو ند با مرا قب از کودک در م قا بل ترس و

درماندگی را کاهش میدهد .هنگامی که هیجان های منفی توسعععط

اضعععطراب محافظت می کند و مراقب به پایگاه امن کودک تبدیل

فرد تجربه میشعععود ،وی تالي میکند تا این هیجانهای منفی را به

می شود که به وی قدرت اکتشافگری در جهان پیرامون را میدهد.

وسیله مکانیسمهای دفاعی یا رفتارهای دلبستگی جویانه کاهش دهد

محمدعلی بشارت ،فرزانه رنجبر شیرازی ،فاطمه دهقانیآرانی

022

(داینر و همکاران .)2112 ،اگرچه در سعععنین بایتر کودکان ظاهرا

دفاعی را به کار میگیرد که این مکانی سمها نوروتیک و ر شدنایافته

مستقل از نگارههای دلبستگی رفتار میکنند ،اما سبکهای دلبستگی

ه ستند .در واقع تکیه بر مکانی سمهای دفاعی نوروتیک و ر شدنایافته

اولیه آنها در تمامی موقعیت ها بر الگوهای رفتاری آن ها ت ویر می

به دلیل احسععاس ناایمنی اسععت که ناشععی از تجارب آسععیبپذیری و

گذارند (گلدبرگ .)2101 ،در واقع وقتی فرد بازنمایی مناسعععبی از

کمبود اعت ماد به توا نایی فرد در م قاب له با ت هد ید ها اسععععت .در

نگاره های دلبسعععتگی خود در دوران کودکی ندارد ،در زمان تجربه

دلبسعععتگیهای ناایمن ،شعععامل دوسعععوگرا و اجتنابی ،میتوان انتظار

هیجانهای منفی به اسعععتفاده از مکانیسعععمهای دفاعی تحریفآمیزی

مکانیسعععمهای دفاعی تحریفآمیزتری را داشعععت؛ زیرا هنگامی که

روی می آورد که درماندگی را کاهش دهند .همچنین افرادی که از

دلبسععتگی کودک از ابتدا به شععکلی ناایمن تحول مییابد ،وی جهان

دلبستگی ایمن برخوردار هستند ،از راهبردهای مقابلهای کارآمدتری

پیرامون خود را تهععدیععد آمیز تلقی میکنععد و دائم عاً انتظععار وقوع

مانند حل مسععع له و دریافت حمایت از دیگران (کسعععیدی و برلین،

پیامدهای ناگوار و اسعععترس آمیز را دارد (بروماریو و کرنز.)2110 ،

 )0331در شععرایط اسععترسزا اسععتفاده میکنند .دلبسععتگی ایمن ،این

در چنین شرایطی ،میزان تجربه هیجانهای منفی در سطو باییی قابل

امکان را به آنها داده اسعععت که از کودکی ،دامنه روابط بینفردی و

انتظار اسعععت (دوروخر شعععودلیخ و همکاران .)2100 ،از آنجا که

اجتماعی مناسععبی داشععته باشععند و راهبردهای مقابلهای بیشععتری را در

کودک نمیتواند با تکیه بر دلبسعععتگی ایمن با مراقب خود ،به حس

بافت اجتماعی ،آموخته باشععند .همچنین گسععتري شععبکه اجتماعی و

امنیت و اعتماد دست یابد ،به صورت ناهشیار به مکانیسمهای دفاعی

د ر نتیجه برخورداری از حمایت اجتماعی بایتر در هنگام مواجهه با

بی شتر تحریفآمیز شامل ر شد نایافته و نوروتیک روی میآورد .در

ا سترسهای روزمره ،برای افراد دارای دلب ستگی ایمن بی شتر محتمل

واقع ،این م کانیسعععم های د فاعی تحریفآمیز واکنشعععی طبیعی به

اسعععت .بنابراین در هنگام مواجهه با اسعععترس ها و هیجان های منفی

دلبسععتگی ناایمن در این شععرایط هسععتند .به عالوه ،سععبک دلبسععتگی

شعععدید ،افراد دارای دلبسعععتگی ایمن ،به احتمال زیاد از راهبردهای

افراد مبانی هیجانی و شعععناختی و راهبردهای مقابلهای آنها را شعععکل

کارآمد موجود در خزانه رفتاری خود و نیز جلب حمایت اجتماعی

میدهد (شععیور و همکاران )2110 ،و افراد با دلبسععتگی ناایمن رشععد

برای غلبه بر تجارب هیجانی منفی اسعععتفاده میکنند که نیاز آنها به

روانی ،هیجانی و شععناختی بهینهای را در دوران رشععد خود به دسععت

استفاده از مکانیسمهای ناکارآمد را از بین میبرد.

نیاوردهاند (برنیر و همکاران .)2102 ،عالوه بر این ،اعتماد به خود و

یافتههای پژوهش نشان داد که بین سبکهای دلبستگی ناایمن و

دیگران (بشععععارت ،)0900 ،روابط اجت ماعی (گیالت و هم کاران،

مکانیسععمهای دفاعی رشععدیافته رابطه منفی معنادار و بین سععبکهای

 ،)2102انعطاف پذیری (بشعععارت ،)0930 ،خودکارآمدی و حرمت

دلبستگی ناایمن و مکانیسمهای دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه

خود (میکولینسعععر و شعععیور ،)2112 ،جوارجویی ( بالبی )0323 ،و

مثبت معنادار وجود دارد .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای پیشین

قدرت اکتشافگری (گلدبرگ )2101 ،از ویژگیهایی است که در

(بشارت و خجوی2109 ،؛ بشارت و همکاران0901 ،؛ مک ماهون و

افراد دلبسعععته ناایمن به صعععورت ناقص شعععکل گرفته اسعععت .رفتار

هم کاران2110 ،؛ میرا ندا و لوزا2100 ،؛ هارت )2101 ،اسعععت که

ج ستجوگرانه و اکت شافگری محدود افراد با دلب ستگی ناایمن باعث

ن شان دادهاند که سبکهای دلب ستگی ناایمن با دفاعهای ر شدنایافته

ناسععازگاری آنها در موقعیتهای اجتماعی میشععود و غیرقابل پیش

در حوزههای سععالمتروان و روابط اجتماعی ارتباط دارند .در تبیین

بینی بودن نگاره دلبستگی و عدم توانایی در کسب حمایت اجتماعی

این یافته میتوان گفت که سعبک دلبسعتگی ناایمن زمانی شعکل می

یزم (بروماریو و کرنز2110 ،؛ فینی و تراي )2101 ،اضععطرابشععان را

گیرد که مراق بان از کودک غف لت میکن ند ،در ما ندگی وی را

افزایش میدهد .از این رو در زمانهای اسعععترسزا هیجان های منفی

ناارزندهسازی میکنند و ن سبت به نیازهای وی حساس نیستند که این

شعععدیدی را تجربه میکنند که برای کاهش تجربه این هیجان های

شرایط منجر به شکلگیری مدلهای درونکاری ناایمن می شود .این

منفی و مقابله با احسععاس ناایمنی مجبور به اسععتفاده از مکانیسععمهای

مدل های ناایمن انعطاف ناپذیر هسعععتند و در موقعیت های مختلف به

دفاعی رشدنایافته و نوروتیک به عنوان سبکهای مقابلهای ناکارآمد

یک شعععکل بازنمایی میشعععوند (بالبی .)0323 ،بدین ترتیب فردی با

میشعععوند تا درد و رنج ناشعععی از طرد شعععدن و عدم پذیري هیجان

سععبک دلبسععتگی ناایمن در موقعیتهای مختلف یک نوع مکانیسععم

هایشعععان از جانب مراقبان را احسعععاس نکنند .مطابو نظر دیویس و
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نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین...

مارتین ( )2109کودکان با سعععبک دلبسعععتگی ناایمن در بیان حایت

مراحل بعدی زندگی ت ویرات شعععدیدی می گذارد (کروتر و مولتنر،

هی جانی خود یا اغراق میکن ند و یا آن ها را سعععرکوب میکن ند و

 .)2101در چنین شعععرایطی ،کودک ادراک منفی خود از راب طه با

راهبردهعای مقعابلعهای خود را بعا کیفیعت تععامعلهعای بینفردی و

نگاره دلب ستگی را به کل زندگی و ان سانهای دیگر در روابط بعدی

خانوادگی خود وفو میدهند تا اطمینان حاصعععل کنند که حمایت و

تعمیم میدهد که منجر به شکلگیری روان سازههای نا سازگار اولیه

مجاورت مراقب خود را از دسعععت نمیدهند (لیندبلوم و همکاران،

میشعععود .به عنوان مثال ،هنگامی که کودک در ارتباط با موضعععوع

 .)2102از این رو در تعامل های بینفردی از مکانیسعععم های دفاعی

دلب ستگی خود ،احساس طرد و رها شدگی ،احساس ناایمنی و انتظار

نوروتیک و رشدنایافته استفاده میکنند.

وقوع تجرب یات منفی را دارد ،این نگري را به کل ز ندگی خود و

یافتههای پژوهش نشعععان داد که بین سعععبک دلبسعععتگی ایمن و

ارت باط با افراد دیگر نیز تعمیم مید هد (گی و هم کاران.)2109 ،

روانسععازههای ناسععازگار اولیه رابطه منفی معنادار و بین سععبکهای

ب نابراین ،میتوان گفت دلبسعععتگی ایمن ،میتوا ند مانع مهمی برای

دلب ستگی ناایمن و روان سازههای نا سازگار اولیه رابطه مثبت معنادار

شعععکلگیری روان سعععازههای ناسعععازگار اولیه باشعععد ،در حالی که

وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین (باسمن و همکاران،

دلبسععتگی ناایمن در واقع منشععال اولیه شععکلگیری روانسععازههای

2101؛ رایت و همکاران2113 ،؛ رولف و همکاران2100 ،؛ سعععد،

ناسازگار اولیه است.

2102؛ کالوت و اورو2109 ،؛ مک کارتی و لومی )2102 ،همسعععو

یافتههای پژوهش حا ضر ن شان داد که روان سازههای نا سازگار

است .در تبیین رابطه سبکهای دلبستگی و روان سازههای ناسازگار

اولیه با مکانیسعععم های دفاعی رشعععدیافته رابطه منفی معنادار و با

اولیععه می توان گفععت کععه طبو نظر یععانععگ و همکععاران ()2119

مکانیسعععم های دفاعی نوروتیک و رشعععدنایافته رابطه مثبت معنادار

سععاختارهای ناکارآمد روانسععازهها در کودکی و در پاسععخ به ناکام

داشععتند .اگرچه تاکنون هیچ پژوهشععی دقیقا به بررسععی رابطه این دو

ماندن نیازهای هیجانی ا سا سی از جمله نیاز به دلب ستگی ایمن شکل

متغیر با یکدیگر نپرداخته ،اما میتوان این یافته ها را با نتایج پژوهش

میگیرند .در واقع روان سازههای نا سازگار اولیه نا شی از تعاملهای

های پیشعععین (برای مثال ،پرایس2112 ،؛ والبرگ و چیاراملو)2100 ،

منفی اولیه در زندگی هستند و حاصل تجاربی هستند که مانع ارضای

همسععو دانسععت .در تبیین این یافته میتوان گفت که روانسععازههای

نیازهای هیجانی کودک مخصعععوصعععا نیاز به دلبسعععتگی در تعامل با

ناسععازگار اولیه ،اگرچه دارای سععاختاری منسععجم در ادراک و تبیین

نگارههای دلبستگی میشوند (باسمن و همکاران2101 ،؛ تیم2101 ،؛

تجارب فرد در زندگی شخصی و بین فردی هستند و الگوی شناختی

رایت و همکاران .)2113 ،هنگامی که کودک از دلبسعععتگی ایمن

فرد را شعععکل میدهند و با پیش فرضعععی که به تجارب فرد میدهند

شامل نیاز به امنیت ،وبات ،محبت و پذیري برخوردار است ،نیازهای

باعث میشععوند فرد بتواند تجربهاي را توصععیف و پاسععخ هایش را

هیجانی وی به موقع و به اندازه ارضعععا میشعععوند .از این رو چنین

هدا یت ک ند (کوکرام ،) 2101 ،ا ما در ن ها یت ،به تداوم و افزایش

کودکی جهان پیرامون خود و روابط بینفردی خود در این جهان را

ناراحتی های هی جانی افراد و حفظ و عود ویژگی های ناسععععاز گار

ایمن و ار ضاکننده ،تلقی میکند .بنابراین ،در چنین شرایطی احتمال

شعخصعیتی ،ناراحتیهای روانشعناختی و مشعکالت سعالمت روان و

این که کودک به چارچوبهای ناکارآمد و تحریفآمیز برای تبیین

اختالیت هی جانی مختلف مان ند اضعععطراب و افسعععردگی ک مک

ج هان پیرامون خود و واکنش نشعععان دادن به این ج هان ،پ ناه ببرد،

میکنند (رولف و همکاران2100 ،؛ کالوت و اورو2109 ،؛ کروتر و

کمتر خواهد بود .به عبارت دیگر ،هنگامی که نیاز دلبستگی کودک

مولتنر .)2101 ،از این رو قابل انتظار اسعععت که فردی که از درجات

در بستر تعامل با نگارههای دلبستگی ارضا شود ،روان سازه وی برای

شدیدتر روانسازههای ناسازگار اولیه رنج میبرد ،دامنه وسیعتری از

ادراک زندگی خود و دیگران ،روان سازهای سازيیافته و مبتنی بر

هیجان های منفی و آزاردهنده را تجربه نماید .پس برای کاهش آنها

واقعیت خواهد بود .هنگامی که دلبسععتگی کودک به صععورت ایمن

د ست به دامان رويهای مقابله ناکارآمد که بتوانند واقعیت رنجآور

شععکل نمیگیرد و در قالب سععبکهای ناایمن همچون دوسععوگرا و

را تحریف کننععد ،میشعععود (یععانععگ .)2119 ،از سعععوی دیگر،

اجتنابی تحول مییابد ،روان سازه وی در مورد ادراک جهان پیرامون

مکانیسععمهای دفاعی با هدف کاهش اضععطراب و حفاظت از فرد در

و ان سانهای دیگر نیز سازينایافته و تحریف شده خواهد بود و در

م قا بل خطرات درونی و بیرونی به وسعععی له تحریف واقع یت ع مل
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محمدعلی بشارت ،فرزانه رنجبر شیرازی ،فاطمه دهقانیآرانی

میکنند .در نتیجه ،در چنین شرایطی ،احتمال استفاده از مکانیسمهای

رشدیافتگی و پیچیدگی شناختی کافی برخوردار نیستند (پورسرلی و

د فاعی تحریف آمیزتر مان ند سععع بک های د فاعی رشععععد نا یاف ته و

همکاران .)2102 ،این مسعع له نشععان میدهد که اوایل کودکی دوره

نوروتیک ،بسععیار بیشععتر خواهد بود .در واقع ،در مورد چنین افرادی،

ح ساس برای ر شد مکانی سمهای دفاعی ا ست و میزان ر شدیافتگی و

از یک سو روانسازههای ناسازگار اولیه ،امکان ادراک واقع بینانه از

انطباقی بودن دفاع ها مسعععتقیما تحت ت ویر تجارب اولیه اجتماعی و

مسائل و حل مسئله مبتنی بر جنبههای واقعبینانه را سلب میکنند و از

هیجانی دوران کودکی ا ست (لیندبلوم و همکاران .)2102 ،همچنین

سعععوی دیگر ،فرد تجارب هیجانی ناخوشعععایند شعععدیدی را تجربه

یکی از کارکردهای سعععبک دلبسعععتگی ایمن کاهش اضعععطراب و

میکند .بنابراین ،فرد به طور ناه شیار به ا ستفاده از سبکهای دفاعی

هیجانهای منفی اسععت زیرا کودک در زمان احسععاس تهدید از در

ر شدنایافته و نوروتیک روی میآورد .از سوی دیگر کاهش شدت

دسترس بودن نگاره دلبستگی و دریافت حمایت کافی اطمینان دارد،

روانسازههای ناسازگار اولیه با کاهش شدت نشانههای آسیبشناسی

اما سعبکهای دلبسعتگی اجتنابی و دوسعوگرا اسعترس و هیجان های

روانی و م شکالت سالمتروان مرتبط ا ست (نوردهال و همکاران،

منفی ت شدید شدهای را به فرد تحمیل میکنند و وی را به ا ستفاده از

2110؛ وگنر و همکاران )2109 ،که باعث افزایش ظرفیت انطباقی

مکانیسععمهای به شععدت تحریفآمیز و ناکارآمد مجبور میکنند .بر

فرد در مواجهه با شعععرایط اسعععترسزا میشعععود و فرد رنج هیجانی

این ا ساس ،سبکهای دفاعی تحت ت ویر م ستقیم و عمیو سبکهای

کمتری را تجربه میکند و احتمال اسعععتفاده از مکانیسعععمهای دفاعی

دلبستگی در طول زندگی هستند .از این رو میتوان نتیجه گرفت که

سازيیافتهتر یعنی مکانیسمهای دفاعی رشدیافته افزایش مییابد.

قدرت این رابطه خطی به حدی اسععت که میتواند ت ویر نقش عوامل

نقش واسعععطهای روانسعععازه های ناسعععازگار اولیه در رابطه بین

واسطهای را در این میان کمرنگ کند.

سععبکهای دلبسععتگی و مکانیسععمهای دفاعی در این پژوهش ت یید

یافته های این پژوهش پیامدهای نظری و عملی مهمی دارد .در

نشد .تاکنون پژوهشی که دقیقا به بررسی این موضوع پرداخته باشد،

سعععطو نظری ،نتایج پژوهش کنونی میتواند به افزایش دانش نظری

صععورت نگرفته اسععت .در تبیین این یافته میتوان گفت که پژوهش

در مورد اورات منفی و مث بت بل ند مدت سععع بک های دلبسعععتگی بر

های قبل به نقش پررنگ رابطه خطی بین سعععبکهای دلبسعععتگی و

سععالمتروانی کمک کند .در واقع ،این پژوهش در راسععتای پیشععینه

مکانی سمهای دفاعی ا شاره کردند .شواهد مختلف ن شان دادهاند که

نظری و پژوهشععی ،مبین نقش مهم کیفیت روابط دلبسععتگی در سععال

ر شد مکانی سمهای دفاعی تحت ت ویر م ستقیم سبکهای دلب ستگی

های اولیه ،در فرآیندهای بلندمدت شععناختی و ناهشععیار در سععراسععر

صععورت میگیرد (بشععارت و خجوی2109 ،؛ بشععارت و همکاران،

عمر اسععت .در سععطو پیامدهای عملی ،یافتههای پژوهش حاضععر می

0901؛ مک ماهون و همکاران2110 ،؛ میراندا و لوزا2100 ،؛ هارت،

توانند اهمیت مداخله در بهبود سعبکهای دلبسعتگی برای مداخالت

 .)2101سعععبکهای دلبسعععتگی در چهارچوب رابطه کودک  -مادر

پیشعععگیرانه را نشعععان میدهند .یافتههای این پژوهش به طور ضعععمنی

شکل گرفته و ا ستقرار مییابند (بالبی .)0329 ،این سبکها ب سته به

نشان میدهد که بسیاری از آسیبهای روانشناختی دوره بزرگسالی

میزان ایمنی خود رويهای مواجهه فرد با موقعیتهای اسععترسزا را

میتوانند با جلوگیری از ایجاد سععبکهای دلبسععتگی ناایمن در دوره

با به کار بسععتن مکانیسععمهای دفاعی مختلف مت ور میسععازند (فیتون،

کودکی ،پیشعععگیری شعععوند .بر این اسعععاس ،کمک به شعععکلگیری

 .)2102روابط اول یه خانوادگی بر رشعععد روي های تنظیم عواطف

دلبسععتگی ایمن در سععالهای کودکی ،میتواند در حکم نوعی ایمن

کودکان از جمله مکانیسعععم های دفاعی ت ویر مسعععتقیم می گذار ند

سععازی روانی در برابر بسععیاری از آسععیبها همچون روانسععازههای

(لیندبلوم و همکاران .)2102 ،بر این اساس ،اگر روابط اولیه مراقب-

ناسععازگار اولیه و سععبکهای دفاعی سععازينایافته باشععد .از این رو

کودک کارآمد باشعععد منجر به شعععکلگیری روي های مؤور تنظیم

یافتههای پژوهش حا ضر میتوانند مبنای تجربی منا سب برای تدوین

هیجان از جمله مکانیسععمهای دفاعی رشععدیافته میشععود و بالعکس

برنامههای آموزشی و بهداشتی در چهارچوب روابط مادر -کودک،

روابط ناکارآمد کودک با نگاره دلبسعععتگی غیرپاسعععخگو باعث

برنامه های مداخله و درمان مبتنی بر سعععبک های دلبسعععتگی و روان

می شود که کودک به ر شد شناختی و هیجانی متنا سب با سن خود

سازههای ناسازگار اولیه قرار گیرد.

نرسعععد و از مکانیسعععم های دفاعیای اسعععتفاده کند که از سعععطو

جام عه آ ماری پژوهش و نوع پژوهش ،م حدود یت هایی را در
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...نقش واسطهای روانسازههای ناسازگار اولیه در رابطه بین

 تفسعععیرها و اسعععنادهای علتشعععناختی متغیرهای،زمینه تعمیم یافتهها
 نمونه مورد.مورد برر سی مطرح میکند که باید در نظر گرفته شوند
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پژوهش های بیشعععتری در این حوزه و نیز انجام پژوهش های مداخله
. ضروری میسازد،محور را برای ت یید روابط به دست آمده
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