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چكيده
. بهشیاری از آیینهای شرقی و بخصوص بودا گرفته شده است که به عنوان توجه آگاهانه به لحظه حال و تجربیات درونی و بیرونی فرد تعریف میشود:زمينه
مطالعات پژوهشی حکایت از وجود رابطه بهشیاری با سبكهای دلبستگی دارند اما آیا استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری نقش واسطهای
 پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری در دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی:دارد؟ هدف
 زن) بصورت نمونهگیری در دسترس در این32 ، مرد230(  نفر دانشجو228  تعداد. این پژوهش یك مطالعه توصیفی و همبستگی است: روش.تهران انجام شد
) و مقیاس توجه آگاهانه0372 ، مقیاس استحکام من (بشارت،)0372 ، از شرکتکنندگان خواسته شد تا مقیاس دلبستگی بزرگسال (بشارت.پژوهش شرکت کردند
 انحراف، میانگین، درصد، برای تحلیل دادههای پژوهش از رويهای آماری شامل فراوانی: يافتهها.) را تکمیل کنند2117 ، واتسون و ویتینگتون،بهشیارانه (قربانی
،)p<1/10 ؛r=1/21(  نتایج پژوهش نشان داد که دلبستگی ایمن با بهشیاری رابطه مثبت معنادار. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد،استاندارد
) و نمرههای استحکام من باال با نمرههای بهشیاریp<1/10 ؛r=-1/63  وr=-1/28( دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با بهشیاری به ترتیب رابطه منفی معنادار
) و دلبستگی ناایمن با استحکام من رابطه منفیp<1/26 ؛r=1/26(  دلبستگی ایمن با استحکام من رابطه مثبت معنادار.) داردp<1/10 ؛r=1/36( رابطه مثبت معنادار
 استحکام من و بهشیاری نیز باال میرود و با، این بدان معنی است با افزایش سطح بهنجاری سبك دلبستگی: نتيجهگيری.) داشتp<1/10 ؛r=-1/36( معنادار
 نتایج همچنین نشان داد که نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و.افزایش سطوح استحکام من در افراد میزان بهشیاری نیز باال میرود
. براساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت استحکام من دارای نقش واسطهای بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری است.بهشیاری قابل ت یید است
 توجه، بهشیاری، استحکام من، هیجان، دلبستگی:واژه كليدها
Background: Mindfulness which comes from eastern traditions, especially Buddhism, is defined by conscious
attention to current moment and internal/external personal experiences. Researches showed that mindfulness has
relationships with the attachment styles but does ego strength can mediate the relationship between attachment styles
and mindfulness? Aims: The present study was performed to examine the mediating role of ego strength on the
relationship between attachment styles and mindfulness in the University of Tehran and Medical University of
Tehran students. Method: current study is a descriptive-correlational research Two hundred and sixty eight students
(231 make, 36 female) participated in the study. All the students were asked to complete the Adult Attachment
Inventory (Besharat, 1392), Ego Strength Scale (Besharat, 1395) and Mindfulness Awareness Attention Scale
(Ghasemipour and Ghorbani, 2008). Results: Analysis of data involves descriptive and inferential statistics
including frequency, percentage, mean standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and path analysis. The
results demonstrated that secure attachment had a significant positive association with mindfulness (r=0/50 ؛p<0/01),
insecure attachment (avoidance/ambivalence) had a significant negative association with mindfulness )r=-0/28  وr=0/43 ؛p<0/01( and ego strength had a significant positive association with mindfulness (r=0/34 ؛p<0/01). Secure
attachment had a significant positive association with ego strength (r=0/24 ؛p<0/01). Insecure attachment had
negative correlation with ego strength (r=-0/34 ؛p<0/01). Conclusions: The mediating role of ego strength on the
relationship between attachment styles and mindfulness had been confirmed. Based on the results the higher
attachment style score, the higher mindfulness and ego strength scores. And with higher ego strength score,
mindfulness was higher too. According to the results of the present study, there is not a linear association on the
relationship between attachment and mindfulness. Ego strength plays a mediating role on the relationship between
them. Key words: Attachment, Emotion, Ego strength, Mindfulness, Attention
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مقدمه

عاطفی و رفتاری کودک هستند .طبو نظر بالبی نوزادان هنگام تولد

بهشیاری که در آیین بودا و دیگر آیینهای مراقبهای ریشه دارد

به یك سیستم رفتاری و انگیزشی با مبنای زیستی مجهزند که برای

(براون و رایان )2113 ،در حوزه روانشناسی بهعنوان روشی برای

ت مین مجاورت به مادر شکل گرفته است .وی معتقد بود که میزان

کاهش استرس بهصورت تجربی به کار گرفته شده است (بیشاپ و

دسترسیپذیری و پاسخدهی مستمر به تاليهای کودک برای

همکاران .)2116 ،محققان تعریفهای مختلفی را از این ویژگی ارائه

رسیدن به آرامش و امنیت ،کیفیت و سبك دلبستگی کودک به مادر

کردهاند .کباتزین ( )2113بهشیاری را توجه کردن به هدف در

را تعیین میکند .وی معتقد بود که رفتار دلبستگی در کودک و رفتار

لحظه حال و توجه باز و بدون قضاوت به لحظهلحظه زندگی میداند.

مراقبتی متقابل والد ،باثباتترین سیستمهای رفتاری در بین گونههای

او معتقد است بهشیاری کیفیتی از هشیاری است که بهطور دقیوتر

مختلف هستند .اهداف عمده دلبستگی در طول زندگی عبارتند از:

توجه کردن به شیوه خاص یعنی هدفمند ،در لحظه حاضر و

حفظ نزدیکی ،کاهش فاصله و شرکت در تعامل اجتماعی .او معتقد

غیرقضاوتی به دنیای درون و برون روانی است .بهشیاری بر بیطرف

بود که دلبستگی ویژگی غریزی است که با هر موقعیت جوارجویی

و بیتعصب بودن ت کید میکند که واکنش خوگرفته و ناشی از

فعال میشود و این رابطه اولیه نوزاد با مراقب نمونه اصلی ارتباط برای

عادت را تقلیل میدهد و پاسخ هشیارانه را تقویت و ترغیب میکند.

تمام روابط اجتماعی آینده خواهد شد و اختالل در آن منجر به

بهشیاری فرد را ترغیب میکند تا با ذهنی بیطرف با تجربیات برخورد

عواقب ناخوشایند جدی میشود (بالبی.)0727 ،
عالوه بر وجود رابطه معنادار بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری

کند .گویی که حادثه را برای اولین بار تجربه میکند (کباتزین،

(آرپاچی ،باروغلو ،کوزان و کسیچی2109 ،؛ پیکارد2109 ،؛

.)2113
پژوهشها بیان میکنند با توجه به این که تفاوتهایی در سطوح

شکاری ،حسینثابت و احمدی2109 ،؛ کیمز ،دورسچی و فینچام،

بهشیاری افراد وجود دارد ،به نظر میرسد متغیرهایی همچون ویژگی

 )2109و اثرگذاری آن بر تفاوتهای فردی ،پژوهش نشان داده است

اضطرابی (که منعکسکننده بعد نورزگرایی شخصیت است) و

که دلبستگی بهصورت غیرمستقیم و از طریو متغیرهای واسطهای بر

دلبستگی (والش ،بالینت ،اسمولوریا فریدریکسون و مدسون)2117 ،

بهشیاری اثرگذار است (استیونسون ،امرسون و میلینگز.)2109 ،

و همچنین پنج عامل بزرگ شخصیت (مظاهری ،ذبیحزاده و

کادول و شیور ( )2103نشان دادند که تنظیم هیجان در رابطه بین

ملكزاده )0373 ،از جمله متغیرهایی هستند که نقش تعیینکنندهای

دلبستگی و بهشیاری نقش واسطهای ایفا میکند .این محققان همراستا

در تفاوتهای بهشیاری افراد دارند .تجربهپذیری ،تربیت والدینی و

با مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدند که اضطرابِ دلبستگی ،بهشیاری

کنترل توجهی نیز از دیگر متغیرهای اثرگذار مطرح شدهاند (والش و

پایین را پیشبینی میکند و در این رابطه نشخوار فکری و کنترل توجه

همکاران .)2117 ،والش و همکاران ( )2117نشان دادند هر چند که

ضعیف دارای نقش واسطهای بودند .دلبستگی اجتنابی نیز با بهشیاری

دلبستگی اجتنابی ،تجربهپذیری و تربیت والدینی نتوانستند بهشیاری

پایین در ارتباط بود که فرونشانی فکر و کنترل توجه ضعیف در این

را پیشبینی کنند اما ویژگی اضطرابی و دلبستگی از نقش

رابطه دارای نقش واسطهای بودند .پپینگ ،داویس و اودونووان

پیشبینیکنندگی معنیداری برخوردار بود .مظاهری و همکاران

( )2103نیز در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که انواع دلبستگی

( )0373نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که پنج عامل بزرگ

ناایمن سطوح پایین بهشیاری را پیشبینی میکند که تنظیم هیجانی

شخصیت از نقش پیشبینیکنندگی معناداری در پراکندگی سطوح

بهصورت معناداری در این رابطه نقش واسطهای ایفا میکرد .ملن،

بهشیاری برخوردارند.

پپینگ و اودونوان ( )2109نیز به یافتههایی همراستا با نتایج این

دلبستگی پیوند عاطفی و هیجانی نسبتاً پایداری است که بین

محققان دست یافتند .بشارت ،اسدی و توالئیان ( )0376در مطالعهای

کودک و مراقب (مادر) و یا افرادی که کودک در تعامل با آنها

نشان دادند که استحکام من در رابطه بین دلبستگی و تنظیم هیجان

است ،ایجاد میشود .بالبی ( )0781 ،0793 ،0727بر اساس مشاهده

دارای نقش واسطهای است .نتایج تحلیل رگرسیون در این مطالعه

ویژگیهای روابط مادر  -کودک در موقعیتهای مختلف به این

نشان داد که سبكهای دلبستگی ایمن و ناایمن از طریو استحکام من

نتیجه رسید که پیوندهای مراقب  -کودک مسئول تنظیم تجربههای

در دو جهت متضاد ،تغییرات مربوط به راهبردهای سازيیافته و
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نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری

سازينایافته تنظیم شناختی هیجان را پیشبینی میکنند .از طرف

ویژگیهای من با استحکام باال است ،سؤال پژوهش به این صورت

دیگر ،یافتهها نشان دادهاند که بهشیاری نیز با خودتنظیمگری،

مطرح شد که آیا استحکام من به عنوان متغیر واسطهای در رابطه بین

تهیسازی خود و استحکام خودمهارگری رابطه دارد (استاکر،

سبكهای دلبستگی و بهشیاری میتواند دارای نقس واسطهای باشد؟
روش

انگلرت و سیلر.)2107 ،2109 ،
استحکام من اشاره به توانایی شخص برای مدیریت موفقیتآمیز

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است .جامعه آماری

نیازهای غریزی ،بازداریهای درونی و واقعیت اجتماعی دارد که از

دانشجویان رشتههای تحصیلی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

سازههای مرکزی شخصیت است و به فهم ما از هیجان ،انگیزي و

بودند .روي نمونهگیری به صورت در دسترس بود .تعداد  228نفر

رفتار کمك میکند و با عملکرد سازيیافته رابطه دارد (مكکرا و

دانشجو شامل  230مرد ( )%82/2با میانگین سنی  26/21و انحراف

کاستا2112 ،؛ به نقل از بشارت و همکاران .)0376 ،مفهوم استحکام

استاندارد  3/29و  39زن ( )%03/06با میانگین سنی  23/71و انحراف

من بیانگر عملکرد روانی افراد در ارتباط با خود و محیط است.

استاندارد  3/07در پژوهش شرکت کردند .پس از مصاحبه اولیه با

عناصری که با هم توانمندی کلی من را میسازند مواردی همچون

افراد ،توضیح هدف پژوهش و کسب رضایت آنها ،پرسشنامهها در

توانایی افراد برای تحمل اضطراب ،ظرفیت فرد برای تعدیل فشارهای

اختیار شرکتکنندگان قرار میگرفت .مالکهای ورود به پژوهش

غریزی و مطالبات فرامن است (موره و فاین .)0771 ،استحکام من

رضایت شرکت در پژوهش و مالکهای خروج عدم رضایت افراد

بهعنوان یك عنصر مهم در رشد و پختگی شخصیت برای برقراری

در پژوهش بود .پس از تشریح هدف پژوهش پرسشنامههای مقیاس

روابط صمیمی مطرح میشود .داشتن یك شخصیت رشدیافته برای

دلبستگی بزرگسال (بشارت )0372 ،مقیاس استحکام من (بشارت،

برقراری روابط صمیمانه به حل بحرانهای مراحل مختلف زندگی و

 )0372و توجه آگاهی بهشیارانه (قربانی ،واتسون و ویتینگتون،

اکتساب استحکام من وابسته است .افراد با استحکام من باالتر روابط

 )2117در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت .زمان تقریبی الزم برای

صمیمی بیشتری با دیگران دارند ،در روابط متعهدترند و مسئولیت

تکمیل پرسشنامهها  02تا  21دقیقه بود .برای تحلیلهای آماری دادهها

بیشتری در قبال دیگران دارند و در به اشتراک گذاشتن عقایدشان با

از رويهای همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.

دیگران بهترند (مواردی که با سبك دلبستگی ایمن یکسان هستند).

ابزار

فهم و درک طرف مقابل و ابراز عواطف از دیگر ویژگیهای آنها

مقیاس دلبستگی بزرگساالن :مقیاس دلبستگی بزرگسال یك

است .از طرف دیگر افراد با استحکام من باال از آگاهی به خود

آزمون  02سؤالی است و سه سبك دلبستگی ایمن ،اجتنابی و

باالتری برخوردارند (از ویژگیهای مرتبط با بهشیاری) ،به این معنی

دوسوگرا را در مقیاس  2درجهای لیکرت (خیلی کم=  ،0کم= ،2

که این افراد بیشتر میتوانند در روابط با دیگران نیازهای خود را

متوسط=  ،3زیاد=  ،6خیلی زیاد=  )2میسنجد .حداقل و حداکثر

بهگونه مناسب بیان کنند و به نیازهای فرد مقابل هم توجه داشته باشند

نمره آزمودنی در زیرمقیاسهای آزمون به ترتیب  2و  22خواهد بود.

(کچویی و فتحیآشتیانی.)0372 ،

ضرایب آلفای کرونباخ پرسشهای زیر مقیاسهای ایمن ،اجتنابی و

با مشاهده پژوهشهای ذکر شده در بررسی رابطه بین دلبستگی

دوسوگرا در مورد یك نمونه (n=0681؛  861زن 221 ،مرد) برای

و بهشیاری ،مالحظه میشود که این دو متغیر از رابطهای غیرمستقیم

کل آزمودنیها به ترتیب 1/88 ،1/87 ،1/70؛ برای زنان ،1/71 ،1/70

برخوردارند و از طریو متغیرهای دیگری واسطه میشوند .در پژوهش

 1/89و برای مردان  1/87 ،1/71و  1/89محاسبه شد که نشانه همسانی

حاضر با توجه به نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین دلبستگی

درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است .ضرایب همبستگی بین

و تنظیم شناختی هیجان از یك طرف (بشارت ،اسدی و توالئیان،

نمرههای یك نمونة  311نفری از آزمودنیها در دو نوبت با فاصلة

 ،)0373نقش واسطهای تنظیم هیجان در رابطه بین دلبستگی و

چهار هفته برای سنجش پایایی بازآزمایی محاسبه شد .این ضرایب در

بهشیاری از طرف دیگر (پپینگ و همکاران2106 ،2103 ،؛ ملن،

مورد سبكهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا برای کل

پپینگ و اودونوان )2109 ،و وجود رابطه مثبت بین سطوح باالی

آزمودنیها به ترتیب 1/96 ،1/83 ،1/89؛ برای زنان ،1/82 ،1/82

بهشیاری و خودتنظیمگری (کباتزین ،لیپورث و برنی )0782 ،که از

 1/92و برای مردان  1/80 ،1/82و  1/93محاسبه شد که نشانه پایایی
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بازآزمایی رضایتبخش مقیاس است .روایی محتوایی مقیاس

تابآوری من ،مکانیزمهای دفاعی رشدیافته ،راهبردهای مقابله

دلبستگی بزرگسال با سنجش ضرایب همبستگی بین نمرههای پانزده

مسئلهمحور و راهبردهای مقابلهای هیجانمحور مثبت) ،روایی سازه

نفر از متخصصان روانشناسی مورد برسی قرار گرفت .ضرایب توافو

مقیاس استحکام من را مورد ت یید قرار داد (بشارت.)0372 ،

کندال برای سبكهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب

مقیاس توجه آگاهانه بهشیارانه :این مقیاس توسط براون و رایان

 1/20 ،1/81و  1/29محاسبه شد .روایی همزمان مقیاس دلبستگی

( )2113ساخته شده است و برای سنجش بهشیاری به کار میرود.

بزرگسال از طریو اجرای همزمان مقیاسهای "مشکالت بین

مقیاس بهشیاری  02ماده دارد که افراد پاسخ خود را به هر عبارت با

شخصی" و "حرمت خود کوپر اسمیت" در مورد یك نمونة 311

استفاده از مقیاس شش درجهای لیکرت از «تقریباً هینوقت» (با نمره

نفری از آزمودنیها ارزیابی شد .نتایج ضرایب همبستگی پیرسون

یك) تا «تقریباً همیشه» (با نمره شش) درجهبندی میکنند .این ابزار

نشان داد که بین نمره آزمودنیها در سبك دلبستگی ایمن و زیر

از روایی درونی خوبی برخوردار است به طوری که روی هفت گروه

مقیاسهای مشکالت بین شخص همبستگی منفی معنادار (از -1/20

نمونه مختلف اجرا شده و آلفای کرونباخ بین  1/82تا  1/89گزاري

= rتا  )r= -1/83و با زیر مقیاسهای حرمت خود همبستگی مثبت

شده است (براون و رایان .)2113 ،روایی این مقیاس نیز درجه باالیی

معنادار (از  r= 1/37تا  )r= 1/60وجود دارد .بین نمره آزمودنیها در

گزاري شده است به طوری که همبستگی بسیار باالیی ()p>1/1110

سبكهای دلبستگی ناایمن و زیر مقیاسهای مشکالت بین شخصی

را با تعدادی از متغیرهای سالمتروان داشته است (براون و رایان،

همبستگی مثبت معنادار (از  r= 1/22تا  )r= 1/62و با زیر مقیاسهای

 .)2113همچنین روایی سازه و مالک این مقیاس در بیماران سرطانی

حرمت خود همبستگی منفی و اما غیرمعنادار به دست آمد .این نتایج

سنجیده شده است (کارلسون و براون .)2112 ،این مقیاس در جامعه

نشاندهندة روایی کافی مقیاس دلبستگی بزرگسال است .نتایج تحلیل

ایران اجرا شد و آلفای کرونباخ آن  1/82است و با متغیرهای مربوط

عوامل نیز با تعیین سه عامل سبك دلبستگی ایمن ،سبك دلبستگی

از جمله خودشناسی و سالمتروان در نمونههای مختلف مرتبط بوده

اجتنابی و سبك دلبستگی دوسوگرا ،روایی سازة مقیاس دلبستگی

است (قاسمیپور و قربانی.)2118 ،
يافتهها

بزرگسال را مورد ت یید قرار داد (بشارت.)0372 ،
مقیاس استحکام من :این مقیاس ابزاری  22مادهای است که برای

جدول  0میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را

اندازهگیری میزان توانمندی من در مهار و مدیریت موقعیتها و

برحسب جنس و میانگین و انحراف استاندارد کل ،در نمونه مورد

شرایط دشوار زندگی ساخته و هنجاریابی شده است (بشارت.)0372 ،

بررسی را نشان میدهد .بیشترین نمره در سبكهای دلبستگی مربوط

این مقیاس واکنشهای فرد به موقعیتهای دشوار زندگی را در

به سبك ایمن ( )02/38است ،از نظر تفاوتهای جنس نیز زنان در

اندازههای پنج درجهای لیکرت ( =0خیلی کم تا  =2خیلی زیاد) بر

سبك دلبستگی ایمن ( )02/38و اجتنابی ( )03/82نمره باالتر و مردان

حسب پنج زیرمقیاس مهار من ،تابآوری من ،مکانیسمهای دفاعی

در سبك دلبستگی دوسوگرا ( )06/06نمره بیشتری را کسب کردند.

رشدیافته ،راهبردهای مقابلهای مسئلهمحور و راهبردهای مقابلهای

میانگین نمرات استحکام من در زنان ( )83/02بیشتر از مردان ()80/22

هیجانمحور مثبت میسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در هر

است .میانگین بهشیاری در مردان ( )21/76بیشتر از زنان ()28/28

یك از زیر مقیاسهای استحکام من به ترتیب  2و  22است .از مجموع

است.

نمره پنج زیر مقیاس آزمون ،نمره کل فرد برای استحکام من از  22تا
 022محاسبه میشود .ویژگیهای روانسنجی مقیاس استحکام من در
چندین پژوهش که در خالل سالهای  0386تا  0372در نمونههای
بیمار ( 392نفر) و بهنجار ( 0292نفر) انجام شدهاند و مورد ت یید قرار
گرفتهاند (بشارت .)0372 ،در این پژوهشها ضریب آلفای کرونباخ
برای نمره کل مقیاس استحکام من از  1/80تا  1/73به دست آمد.
نتایج تحقیو عاملی اکتشافی و ت ییدی نیز با تعیین پنج عامل (مهار من،
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نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری

جدول .0میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
دختر

متغیر

کل

پسر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

دلبستگی ایمن

02/22

3/21

02/38

3/29

02/38

3/30

دلبستگی اجتنابی

03/27

3/21

03/82

2/72

03/92

3/02

دلبستگی دوسوگرا

06/06

3/32

06/03

3/32

06/08

3/63

استحکام من

83/02

00/28

80/22

01/01

82/83

00/38

بهشیاری

28/28

01/62

21/76

7/90

28/82

01/63

به منظور تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل

سبك دلبستگی اجتنابی و بهشیاری رابطه منفی ( )r=-1/28وجود

مسیر استفاده شد .در ابتدا مفروضههای تحلیل مسیر بررسی و گزاري

دارد که در سطح ( )p>1/10معنادار است .یعنی افزایش سبك

گردید.

دلبستگی اجتنابی با کاهش بهشیاری همراه است .طبو یافتههای

با استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نرمال بودن

پژوهش ،بین سبك دلبستگی دوسوگرا و بهشیاری رابطه منفی

دادهها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از این بود که مفروضه

( )r=-1/63وجود دارد که این رابطه در سطح ( )p>1/10معنادار

نرمالیتی برای همه متغیرها برقرار است.

است؛ یعنی با افزایش سبك دلبستگی دوسوگرا بهشیاری کاهش

جدول .2نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف

مییابد .نتایج همچنین نشان داد که بین سبك دلبستگی ایمن و

متغیر

0

2

3

 .0دلبستگی ایمن

1/26

262

1/00

 .2دلبستگی اجتنابی

1/07

262

1/17

 .3دلبستگی دوسوگرا

1/32

262

1/09

استحکام من نیز افزایش مییابد .سبك دلبستگی اجتنابی و استحکام

 .6استحکام من

1/03

262

1/19

 .2بهشیاری

1/08

262

1/17

من نیز دارای رابطه منفی ( )r=-1/36و معنادار ( )p>1/10بودند .این

استحکام من رابطه مثبت ( )r=1/26وجود دارد که در سطح
( )p>1/10معنادار است؛ یعنی با افزایش در سبك دلبستگی ایمن

یافته نشان میدهد افزایش سبك دلبستگی اجتنابی با کاهش استحکام
من همراه است .بین سبك دلبستگی دوسوگرا و استحکام من رابطه

مفروضه خطی بودن رابطه بین متغیرهای پیشبین با متغیرهای

منفی ( )r=-1/36و معنادار در سطح ( )p>1/10وجود دارد؛ یعنی به

میانجی و مالک در شکل  0گزاري گردید .ضرایب خطی بودن برای
همه نمودارها باالتر از  1/12بود و مفروضه خطی بودن دادهها برای

همراه افزایش در سبك دلبستگی دوسوگرا ،استحکام من نیز افزایش

متغیرهای پیشبین و مالک برقرار بود.

مییابد .نتایج پژوهش نشان داد که بین استحکام من و بهشیاری نیز

مفروضه همخطی بین متغیرهای پیشبین نیز با استفاده از ضریب

رابطه مثبت ( )r=1/36وجود دارد که در سطح ( )p>1/10معنادار

همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از این بود

است؛ یعنی درواقع با افزایش استحکام من ،بهشیاری نیز افزایش

که بین متغیرهای پیشبین همبستگی بیشتر از  1/21وجود ندارد

مییابد.

بنابراین مفروضه همخطی بین متغیرهای پیشبین برقرار است.
همچنین درجه آزادی برای مدل نیز صفر نمیباشد که تاییدی بر
مفروضه غیرصفر بودن و مثبت بودن درجه آزادی مدل است.
جدول  2ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش را
نشان میدهد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبك
دلبستگی ایمن و بهشیاری رابطه مثبت ( )r=1/21وجود دارد که در
سطح ( )p>1/10معنادار است .این نتایج بدین معنی است که با
افزایش سبك دلبستگی ایمن میزان بهشیاری نیز افزایش مییابد .بین
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شکل .0نمودار خطی بین متغیرهای پیشبین با متغیرهای میانجی و مالک
جدول .3ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیر

0

 .0دلبستگی ایمن

0

3

2

6

 .2دلبستگی اجتنابی

**-1/38

0

 .3دلبستگی دوسوگرا

**-1/31

**1/22

0

 .6استحکام من

**1/26

**-1/36

**-1/36

0

 .2بهشیاری

**1/21

**-1/28

**-1/63

**1/36

2

0

**ضرایب در سطح  p>1/10معنادار هستند * .ضرایب در سطح  p>1/12معنادار هستند.

بهمنظور آزمون مدل فرضی پژوهش از روي تحلیل مسیر استفاده

کوواریانس بهعنوان دادههای ورودی و با توجه به نرمال بودن دادهها،

شد .با توجه به این مدل ،فرض میشود که سبكهای دلبستگی

از روي حداکثر درستنمایی 0استفاده شد .شکل  0ضرایب استاندارد

(ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا) با واسطهگری استحکام من بر بهشیاری

مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی نقش واسطهای استحکام من در

ت ثیر میگذارد .برای آزمون مدل پژوهش یعنی ت ثیر سبكهای

رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری را نشان میدهد .در این

دلبستگی بر بهشیاری بهواسطه استحکام من ،از ماتریس واریانس -

مدل ،ت ثیر مستقیم متغیرها در شکل مستطیلی در مسیر پیکان نشان داده

Maximum likelihood

1.
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نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری

استحکام من با ضریب  -1/86در سطح  p<1/10معنادار است .در این

شده است .همانطور که در شکل  0و جدول  3مشاهده میشود ،اثر
p>1/12

استحکام من بر بهشیاری با ضریب مسیر  1/39در سطح

مدل اثر سبك دلبستگی ایمن بر استحکام من و اثر دلبستگی اجتنابی

معنادار است .همچنین اثر دلبستگی ایمن بر بهشیاری با ضریب ،1/08

بر بهشیاری معنادار نشد .در این پژوهش میزان ضریب تعیین برای

اثر دلبستگی دوسوگرا بر استحکام من با ضریب  ،-1/70اثر دلبستگی

بهشیاری برابر  1/30است؛ یعنی کل مدل میتواند به میزان 1/30

دوسوگرا بر بهشیاری با ضریب  -1/82و اثر دلبستگی اجتنابی بر

تغییرات بهشیاری را تبیین کند.
0/94

ایمن
/32
0

دوسوگرا

سبکهای

-0/08

دلبستگی

استحکام من

0/48

0/92

0/19

اجتنابی

بهشیاری
7/77
-

-

شکل .2ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری
جدول .6ضرایب غیراستاندارد و استاندارد و میزان معناداری مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی
نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری
مسیرها

B

β

اثر دلبستگی ایمن بر استحکام من

1/19

1/23

0/18

اثر دلبستگی ایمن بر بهشیاری

1/38

**1/08

2/81

اثر دلبستگی دوسوگرا بر استحکام من

-1/28

**-1/70

-6/88

اثر دلبستگی دوسوگرا بر بهشیاری

-1/29

**-1/82

-6/23

اثر دلبستگی اجتنابی بر استحکام من

-1/23

**-1/86

-3/98

اثر دلبستگی اجتنابی بر بهشیاری

-1/10

-1/16

-1/23

اثر استحکام من بر بهشیاری

1/02

*1/39

2/29

**ضرایب در سطح  p>1/10معنادار هستند.

t

* ضرایب در سطح  p>1/12معنادار هستند.

جدول . 2ضرایب استاندارد مسیرهای غیرمستقیم برای مدل فرضی نقش واسطهای استحکام من در
رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری
β

مسیرها
اثر سبك دلبستگی ایمن بر بهشیاری بهواسطه استحکام من

1/17

اثر سبك دلبستگی دوسوگرا بر بهشیاری بهواسطه استحکام من

-1/18

اثر سبك دلبستگی اجتنابی بر بهشیاری بهواسطه استحکام من

-1/12

جدول .2شاخصهای برازي مدل
RMR

NFI

CFI

AGFI

GFI

RMSEA

df

P-value

2χ

./16

1/71

1/77

1/72

1/76

1/1101

2

1/81

1/62

از آنجا که یکی از اهداف مدلیابی معادالت ساختاری ،ارائه میزان

وابسته (متغیرهای درونزاد) است ،اثر غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر

اثر غیرمستقیم متغیرهای مستقل (متغیرهای برونزاد) بر متغیرهای

وابسته در جدول  6نشان داده شده است .همانطور که در این جدول
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مشاهده میشود ،اثر غیرمستقیم متغیر برونزاد سبك دلبستگی ایمن

لح ظه حاضعععر متمرکز کن ند (را یان ،براون و کرسعععول،)2119 ،

بر بهشیاری بهواسطه استحکام من به میزان  ،1/17اثر غیرمستقیم متغیر

ویژگی هایی که با بهشععع یاری رابطه دارند (براون و را یان.)2113 ،

برونزاد سبك دلبستگی دوسوگرا بر بهشیاری بهواسطه استحکام من

بهجای احتیاط شدید در جهت اجتناب از طرد شدن یا آسیب دیدن،

به میزان  -1/18و اثر غیرمستقیم متغیر برونزاد سبك دلبستگی

افراد با دلبسعععتگی ایمن میتوانند توجه خود را بر لحظه حاضعععر به

اجتنابی بر بهشیاری بهواسطه استحکام من به میزان  -1/12به دست

رو شی گ شوده و غیرقضاوتمندانه متمرکز کنند که در این صورت

آمد که این ضرایب در سطح  p>1/10معنادار هستند .با توجه به

ظرف یت بیشعععتری برای بهشععع یاری فراهم آمده و بنابراین گسعععتري

شاخصهای برازي که در جدول  2مشاهده میشود ،مدل فرضی

تواناییهای بهشععیاری تسععهیل میگردند (رایان و همکاران.)2119 ،

𝑋2

بنابراین ،ممکن اسعععت افراد دارای سعععبك دلبسعععتگی ایمن فضع عای

پژوهش از برازي کامالً مطلوب برخوردار است .نسبت

𝑓𝑑

بیشعتری برای بهشعیار بودن داشعته باشعند به این دلیل که آن (فضعای

کوچكتر از  2است .همینطور خطای مجذور میانگین ریشه تخمین0

( )RMSEAجهت برازي مطلوب باید کمتر از  1/12باشد که در این

روانشناختی) را در جهت ترس از ترک شدن و طرد احتمالی استفاده

مدل تقریباً نزدیك به صفر است .میزان مؤلفههای شاخص برازي،2

نمیکن ند و انرژی خود را در ج هت اجت ناب از نزدیکی هی جانی یا

شاخص تعدیلشده برازي ،3شاخص برازي هنجار شده ،6و شاخص

هیجانهای دشعععوار مصعععرف نمیکنند (پپینگ و همکاران.)2103 ،

برازي تطبیقی 2نیز باید بیشتر از  1/7باشد که در مدل تحت بررسی

رایان و همکاران ( )2119خاطر نشعععان کردهاند که وقتی سعععیسعععتم

تمام این شاخصها بزرگتر از  1/7است و نشان از برازي مطلوب

رفتاری دلبسعععتگی فعال میشعععود افراد سعععوگیریهای شعععناختی یا

مدل دارد .همچنین مقدار ریشه میانگین باقیمانده 2نیز باید کوچكتر

مدلهای درونکاری از خود و دیگری را فرامیخوانند که بر اسعععاس

از  1/12باشد که در مدل تحت بررسی این مقدار  1/16است .همچنین

تجارب گذشععته اسععت .البته ،بهشععیاری به افراد اجازه میدهد از این

در این مدلها میزان  p-valueنباید معنادار باشد تا با فرض تطبیو مدل

روانسازهها که بر اساس تجارب گذشته است فراتر رفته و در عوض

فرضی با مدل تجربی ،هماهنگ باشد یعنی درواقع فرض صفر ت یید

توجه غیرقضاوتمندانه خود را بر لحظه حاضر بدون ت ثیر غیرضروری

شود (ابارشی و حسینی.)0370 ،

این تجارب گذشعععته متمرکز کنند .رایان و همکاران ( )2119اظهار
کردهاند افرادی که از مراقبت ح ساس و پا سخگو بهرهمند بودهاند با

بحث و نتيجهگيری
نتایج پژوهش نشععان داد که اسععتحکام من میتواند در رابطه بین

عشو و حمایت برای خودپیروی مشخص میشوند که میتواند منجر

سبكهای دلبستگی و بهشیاری نقش واسطهای داشته باشد .پژوهشی

به افزایش بهشععع یاری گردد :گسعععتري آگاهی بهشععع یار و ظرف یت

که بهطور اختصاصی این مسئله را بررسی کرده باشد وجود ندارد اما

خودمشععاهدهگری بهوسععیله فراهمکنندگانی که همسععاز ،آینهوار با

این یافته با پژوهشهایی که رابطه سععبكهای دلبسععتگی و اسععتحکام

تجارب کودکی هسعععتند ،تسعععهیل میگردد .از طرفی افرادی که در

من (بشعععارت و همکاران0372 ،0376 ،؛ تندر ،کامپوس ،شعععکیبا و

محیطی طردکننده و سوءا ستفادهگر ر شد میکنند ،برعکس ظرفیت

بالت2109 ،؛ کادول و شیور2103 ،؛ نادری ،اکبری و عبا سیا صل،

توجه به شیار آنها آ سیب میبیند (رایان و همکاران .)2119 ،مراقبت

 )2102و رابطه ا ستحکام من و به شیاری (پپینگ و همکاران،2103 ،

حسعععاس و پاسعععخدهنده همچنین توانایی های تنظیم هی جان و خود

 ،2102 ،2106پی کارد ،کاپوتی و گرن یار2102 ،؛ والش و همکاران،

آرام کن ندگی را پروري مید هد (میکولینسعععر و شعععیور)2116 ،؛

 )2117را نشععان دادهاند به شععکل غیرمسععتقیم همسععو اسععت .افراد با

تواناییهایی که هم با دلب ستگی و هم با به شیاری (مودینوس ،اورمل

سععبك دلبسععتگی ایمن میتوانند توجه بدون اضععطراب خود را بدون

و آلمان )2101 ،مرتبط هسععتند .بنابراین ،به نظر میرسععد که مراقبت

نگرانی از طرد یا ترک شدن (مانند دلب ستگی ا ضطرابی) ،فرون شانی،

حسععاس نه تنها ایجاد سععبك دلبسععتگی ایمن را تسععهیل میکند بلکه

اجتناب یا دفاع علیه تجارب تهدیدکننده (مانند دلبستگی اجتنابی) بر

ظرفیت به شیاری فرد را بهو سیله فراهم آوردن مهارتهای ضروری

1.

4.

2.

5.

Normed Fit Index (NFI
)Comparative Fit Index (CFI
)6. Root Mean square Residual (RMR

Root Mean Square Error of Approximation
)Goodness of Fit Index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
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نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین سبكهای دلبستگی و بهشیاری

تنظیم هیجععان و خود آرام کننععدگی افزایش میدهععد (پپینععگ و

مرحله از رشد درعینحال که تا حدی ناکامی را تجربه میکند بتواند

همکاران.)2103 ،

نیازهای تحولی خود را در حد معقولی ارضعععا کند و همچنین اعتماد

و قایع ات فاق اف تاده در طول دوران تحول و ت عامالت اول یه با

به خود و دیگری را پروري دهد که منجر به شعععکلگیری یك من

والدین ،به خصوص مادر ،روند شکلگیری تواناییهای من را تحت

مستحکم در فرد میگردد .افراد ایمن از راهبردهای دفاعی رشدیافته

ت ثیر قرار میدهد .وجود این مس له اهمیت دلبستگی را در تحول من

در هنگام روبرو شععدن با اضععطراب اسععتفاده میکنند و در مواجهه با

برجسته میکند .وجود مراقبی در دسترس ،حساس و پاسخگو باعث

نامالی مت ها تاب آوری بیشعععتری از خود نشععععان میده ند که از

می شود نیازهای پایه و ضروری من ت مین شود و مسیری هموار برای

مؤلفههای ا ستحکام من مح سوب می شوند .افرادی که از ا ستحکام

تحول مراحل بعدی و ک سب مهارتها و تواناییهای سازگار روانی

من باالیی برخوردارند توانایی بیشتری برای توجه کردن غیرواکنشی،

من به وجود آید .این فرآیند یك من م ستحکم و قوی را در توانایی

غیرقضاوتی و سخاوتمندانه به لحظه حال دارند .در واقع من مستحکم

برقراری تعععادل بین نی عازهععای دنی عای درون روانی و محیط ایجععاد

از آگاهی و خودشععناس عی بیشععتری برخوردار اسععت .دو مؤلفهای که

میکند .تعامل با مراقبی حسعععاس باعث میشعععود تا من کودک یاد

برای بهشععیاری ضععروری محسععوب میشععوند .بدین ترتیب میتوان

بگیرد که عملکردی کارآمد در برخورد با مسعائل داشعته باشعد و در

گفت که دلبسععتگی ایمن با پروري اسععتحکام من در افراد به شععکل

این تعامل کودک با این مطلب آ شنا می شود که نه تنها توانایی حل

غیرمسععتقیم بهشعیاری را تحت ت ثیر قرار میدهد .در پژوهش حاضعر

مشععکالت را دارد و احسععاس خودارزشععمندی میکند بلکه محیط و

هرچند دلبسععتگی اجتنابی از همبسععتگی منفی با بهشععیاری برخوردار

باالخص افراد دیگر نیز قا بل اطمی نان و اعت ماد هسعععت ند .این ه مان

بود اما در تحلیل رگرسعیون نتوانسععت سععطوح بهشعیاری را پیشبینی

چیزی اسععت که از آن در افراد با دلبسععتگی ایمن به احسععاس ایمنی

کند .نتایج پژوهش نتوانسعععت پیشبینیکنندگی بهشعععیاری از طریو

تعبیر میشعععود .این فرآیند باعث میشعععود تا کودک یا بزرگسعععال

دلبسععتگی اجتنابی را ت یید کند .این یافته همراسععتا با مطالعه والش و

رویکردی باز و گ شوده به م سائل زندگی دا شته با شد و در ف ضایی

همکاران ( )2117بود .افراد دلبسعععته اجتنابی در روابط از نزدیکی و

امن عملکردهای روانی خود را بروز دهد .تمام این عوامل از رشعععد

صععمیمیت میترسععند و از طریو نافعالسععازی نظام دلبسععتگی نیازهای

اسععتحکام من و سععازگاری بیشععتر در فرد حمایت میکند .در مقابل،

دلبسععتگی خود را سععرکوب ،آسععیبپذیری را پنهان و از نزدیکی و

تجر به ناایمنی که ناشعععی از الگوی رف تاری غیر قا بل دسعععترس و

صععمیمیت دوری میکنند (کادول و ش عیور .)2103 ،در رابطه با عدم

غیرپاسععخگو بودن مراقب اسععت ،باعث میشععود تا ارضععای نیازهای

پیشبینیکنندگی دلبستگی اجتنابی بر سطوح بهشیاری ،میکولینسر و

ضروری هر مرحله از تحول من با مشکل مواجه شود و یك من نابالغ

شععیور ( )2116و والش و همکاران ( )2117خاطر نشععان میکنند که

و با اسععتحکام ضعععیف در برقراری تعامل و تعادل بین دنیای درون و

هرچند برخی از م شخ صههای دلب ستگی اجتنابی (همچون فرون شانی

برون روانی شود .این مساله باعث می شود تا فرد هم نسبت به خود و

تفکر ،فرافکنی د فاعی و دری چه شععع ناختی) دارای راب طه منفی با

هم دیگران احساس رشدنایافتهای داشته باشد و نه تنها خود را فردی

بهشععیاری اسععت اما مشععخصععههای دیگری از آن (همچون پردازي

بیارزي بدا ند بلکه محیط و دیگران را نیز غیرقابل اعتماد بداند و

بازدارانه خطر و عدم انعطاف دامنه وسعععیعی از شعععناخت ها) ممکن

درنتیجه خودکارآمدی پایینی را در حل مس ع له در پی داشععته باش عد.

اسعععت که دارای رابطه مثبتی با بهشععع یاری باشعععد .این ترک یب از

افراد دلبسعععته ناایمن در این شعععرایط در برابر نامالی مات و مسعععائل

مشععخصععههای دلبسععتگی اجتنابی به نظر میرسععد که دارای اثرات

زندگی رویکردی بسعععته دارند و راهکارهای رشعععد یافتهای را که

متعارض متفاوت و احتمالی بر پیشبینیکنندگی بهشعععیاری داشعععته

ویژگی استحکام من پایین است ،به کار میبرند (اسوانبرگ0778 ،؛

باشد و مبنای نتایج نادرست مشاهده شده را مشخص کند .طراحی و

به نقل از بشارت و همکاران.)0372 ،

ا ستفاده از یك ابزار سنجشگر چند وجهی از دلب ستگی اجتنابی که

در تبیین یافتههای پژوهش و با توجه به مطالب ذکر شده میتوان

شععامل زیرمقیاسهای مسععتقل آن باشععد ،ممکن اسععت که بررسععی

گفت که مراقبت حسععاس و پاسععخگوی اولیه در دوران کودکی که

درسعععتتر فرضععع یه های مرتبط با بهشععع یاری را تسعععه یل کند .دل یل

منش ع دلبسععتگی ایمن اسععت این فرصععت را به فرد میدهد که در هر

جایگزین دیگر اینکه چرا دلبسععتگی اجتنابی نتوانسععت بهشععیاری را
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همبسعععتگی بود و در نتی جه با ید به م حدود یت های آن در زمی نه
 جععامعععه آمععاری پژوهش.نت یجععه گ یری ع لّی از آن احتی عاط کرد
دانشعععجو یان هسعععت ند که در تعمیم ن تایج به دیگر جوامع با ید به
 جهت بررسعععی دقیقتر.ویژگیهای مختلف جامعهها توجه داشعععت
راب طه متغیر های پژوهش می توان آن را در جام عه های پژوهشعععی
 اسعععتفاده از ابزارهایی که جنبه های مختلف.مختلف بررسعععی کرد
،دلبسعععتگی و بهشععع یاری را بصعععورت دقیوتر اندازهگیری میکنند
می توا ند در روشعععنتر کردن راب طه این دو متغیر به ویژه در راب طه
.دلبستگی اجتنابی با بهشیاری کمكکننده باشد
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