JPS

1311 ) بهار(فروردين33-72  ص/12  شمارۀ/ دورۀ نوزدهم/مجلۀ علوم روانشناختی
Journal of Psychological Science, Vol. 19, Issue 85, p 33-45, Spring(April) 2020

مقاله
پژوهشی

 بررسی نقش واسطهای بهوشياری مادر:الگوی ساختاری رابطه دلبستگی مادرانه و تنيدگی والدگری
7

 هوشنگ طالبی،3 مهرداد كالنتری،5 شعله اميری،1مريم قسّامی

Structural model of the relationship between maternal attachment and parenting
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چكيده
 آیا بین دلبست ی مادرانه و، اما مس له اصلی اینست. دلبست ی مادران از عواملی است که می تواند تنیدگی را در مادران به وجود بیاورد:زمينه
 بررسی رابطه دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری با نقش:تنیدگی والدگری با نقش واسطهای بهوشیاری مادر رابطه وجود دارد؟ هدف
 سالهای بود که از9  تا3  شامل مادران کودکان، جامعه آماری. همبست ی بود-  پژوهش از نوع توصیفی: روش.واسطهای بهوشیاری مادر بود
 نفر به روش نمونهگیری خوشهای به211 . در مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی شهر جیرفت حضور داشتند19  تا خرداد18 بهمن ماه
 مقیاس دلبست ی بزرگساالن کولینز و رید،)0118 ، فرم کوتاه (آبیدین-  مقیاس تنیدگی والدینی: بزار عبارتند از.عنوان نمونه انتخاب شدند
. تحلیل دادهها با استفاده از روش بوت استراپ انجام شد.)2119 ،) و پرسشنامه پنج وجهی بهوشیاری (بائر و همکاران0119(
 رابطه دلبست ی اضطرابی و، نتایج نشان داد. بهوشیاری در رابطه بین دلبست ی ناایمن و تنیدگی والدگری نقش واسطهای داشت:يافتهها
 دلبست ی اضطرابی بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تنیدگی والدگری اثر، در مدل واسطهای.)p>1/1110( اجتنابی با تنیدگی معنیدار بود
 اما بصورت غیرمستقیم (با واسطهگری بهوشیاری) بر تنیدگی اثرگذار،) و دلبست ی اجتنابی اثر مستقیمِی بر تنیدگی نداشتp>1/1110( داشت
. میتوان با استفاده از بهوشیاری مادر دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری را کاهش داد: نتيجهگيری.)p>1/1110( بود
 بهوشیاری، تنیدگی والدگری، دلبست ی:واژه كليدها
Background: Maternal attachment is one of the factors that can cause stress in mothers. But the key question
is, is there a relationship between maternal attachment and parental stress and the mediating role of maternal
anger? Aims: To investigate the relationship between maternal attachment and parenting stress with the
mediating role of maternal anesthesia. Method: The research method was descriptive-correlation. The
statistical population consisted of mothers of 3 to 6 year old children who attended kindergartens under the
supervision of Welfare of Jiroft from February 95 to June 96. 290 individuals were selected by cluster sampling
method. Parents include the Parental Stress Scale-Short Form (Abidin, 1995), the Collins and Reed Adult
Attachment Scale (1996), and the five-dimensional self-report questionnaire (Bauer et al., 12006). Data were
analyzed using Bootstrap method. Results: Self-care mediated the relationship between insecure attachment
and parenting stress. The results showed that there was a significant relationship between anxiety and avoidance
attachment with stress (p<0/0001). In the intermediate model, anxiety attachment had a direct and indirect effect
on parental stress (p<0/0001) and avoidant attachment had no direct effect on stress, but indirectly (via
mediation) had an effect on stress (p>0/0001). Conclusions: Maternal anesthesia can reduce maternal
attachment and parenting stress. Key Words: Attachment, parental stress, awareness
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هر چند ،به نظر میرسد تنیدگی بخشاجتناب ناپذیری در تجربه

مقدمه
انتقال به والدگری یک تغییر مهم در زندگی است و مستلزم

والدگری باشد ،اما پژوهشها نشان دادهاند مادران با دلبست ی ناایمن

سازگاری جدّی در ابعاد جسمی ،روانشناختی و اجتماعی است که

مستعد تجربه سطوح باالتری از تنیدگی در بافت رابطه کودک  -والد

میتواند با تنیدگی قابل مالحظه همراه باشد (پارفیت و آیرز.)210۱ ،

هستند (میلس-کونس و همکاران ،2100 ،نیجسنس و همکاران،

تنیدگی والدگری 0نوعی اضطراب و تنش افراطی است که به نقش

 ،2105واسکویس ،دوریک و هید.)2112 ،

والدین و تعامالت والد  -کودک وابسته است (آبیدین .)0118 ،به

بالبی معتقد بود دلبست ی به عنوان یک سازه "گستره زندگی،"2

نظر میرسد تنیدگی والدگری به ویژه زمانی ایجاد میشود که میان

افکار ،احساسات و رفتارهای فرد را در روابط با دی ران "از گهواره

ادراک والدین از منابع موجود برای مواجهه با نیازهای والدگری و

تا گور" تحت ت ثیر قرار میدهد (بالبی .)01۳1 ،او پیشبینی کرد

نیازهای ادراک شده از نقش والدگری ،ناهماهن ی وجود داشته باشد

احساس امنیت  /ناایمنی ناشی از رابطه با مراقب ،به آرامی و در طول

و والد احساس کند منابع و توانایی کافی برای مواجهه و سازگاری

سالهای تحول به شکلگیری بازنماییها 3و انتظارات ذهنی از خود

موفو با این نقش را ندارند (دیتر -دکارد.)0115 ،

و دی ران یا مدلهای درونکاری ۱منجر میشود .ال وی این روابط،

احساس تنیدگی توانایی والدین را در شناسایی و درک صحیح

یعنی سبکهای دلبست ی ،8به گستره وسیع روابط بینفردی او در

پیامهای کودک کاهش میدهد و منجر به ناتوانی در پاس دهی

آینده تعمیم مییابند که در سراسر زندگی نسبتاً بدون تغییر خواهند

حسّاس و اثربخش به نیازهای کودک میشود (نیجسنس ،بلیز،

ماند (برترتون0110 ،؛ کسیدی و شیور.)0111 ،

کاسالین ،ولیجن و لوتین ،2105 ،میلس  -کونس ،اپلیارد ،بارنت،

طبو دیدگاه دلبست ی (بالبی )0155 ،به هن ام رویارویی با

دنج ،پوتاالز و کس .)2100 ،تنیدگی با ت ثیر بالقوهای که بر سالمت

تنیدگی ،سیستم دلبست ی فرد فعال میشود و در پویاییهای فرآیند

والد و کودک دارد ،بهزیستی آنها را تحت ت ثیر قرار میدهد

مقابله مشارکت میکند .سبکهای دلبست ی تعیینکننده قواعد

(برگدور  ،سابو و ابوت .)2101 ،والدین تنیده ،عواطف مثبت کمتر

عاطفی و شناختی و راهبردهایی هستند که واکنشهای هیجانی را در

و عواطف منفی بیشتری را تجربه میکنند (دیتر  -دکارد ،لی و بل،

افراد و روابط بینفردی هدایت میکنند .سبکهای

ایمن ،9اجتنابی۳

 )2109و رضایت زناشویی پایینتری گزارش میکنند (رابینسون و

و دوسوگرا  -اضطرابی 5برای پردازش اطالعات هیجانی 1و تنظیم

نیس .)2108 ،تنیدگی نه تنها میتواند کارایی و صالحیت والدین را

هیجانی01

کاهش دهد (چی و هو )2105 ،بلکه ممکن است به عواقب جدّیتری

کالرک ،0119 ،میکولینسر و فلورین .)0115 ،افراد ایمن از

مانند تضعیف سبکهای والدگری ،انضباط سخت ،بیثبات و حتی

راهبردهای سازشیافتهای 00سود میجویند که تنیدگی را به حداقل

آزارگری نسبت به کودک منجر شود (جکسون و چویی ،2105 ،ونتا،

برسانند و هیجانهای مثبت را فعال کنند در مقابل ،افراد ناایمن

ولز و الئو )2109 ،پژوهشها نشان دادهاند تنیدگی والدگری باالتر با

(اضطرابی و اجتنابی) راهبردهای سازش نایافتهای 02مانند توجه اندک

مشکالت بیشتر در کیفیت ارتباط و مراقبت از کودک (مک ماهون

به اطالعات هیجانی مثبت ،سرکوب هیجانات منفی و پردازش افراطی

و مینز2102 ،؛ لئو ،لین ،هت ،زو ،دینگ و کین )2105 ،و در نتیجه

هیجانها را بکار میگیرند که تنیدگی بیشتر را به دنبال خواهد داشت

مشکالت رفتاری بیشتر در کودکان همراه است (کاسالین ،لویتن،

(میکولینسر و فلورین .)2110 ،بنابراین ،هرچند که دلبست ی ناایمن به

بزر ،وترز و ولیجن ،210۱ ،تسوتسی و همکاران ،2101 ،دکک و

خودی خود ،به عنوان پاتولوژی مطرح نیست ،اما نشان ر آسیب-

همکاران ،210۳ ،فالوکو ،آلدرج ،گرکو و بلکمور.)2109 ،

پذیری نسبت به تنیدگی و مدیریت تنیدگی در فرد است (ویلهلم و

راهبردهای متفاوتی بکار میگیرند (شیور ،کالینز و

1.

7.

2.

8.

avoidant
ambivalent- anxious
9. emotion information processing
10. emotion regulation
11. adaptive strategies
12. maladaptive strategies

parenting stress
lifespan
3. representations
4. internal working model
5. attachment styles
6. secure
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ال وی ساختاری رابطه دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری...:

حفظ فاصله عاطفی خود با دی ران هستند (دلبسته اجتنابی) ،در بافت

همکاران.)2109 ،
بر اساس دیدگاه دلبست ی (بالبی ،)0155 ،داشتن یک کودک،

ارتباطی با کودک نیز ،با بهوشیاری پایین حاضرند و در نتیجه،

تجربه قدرتمندی است که سیستم دلبست ی مادر و به طبع آن سیستم

حسّاسیت و پاس دهی پایینی نسبت به نیازهای او نشان میدهند

رفتاری مرتبط با آن را فعال میکند و به این ترتیب ،مادران مطابو با

(موریرا و کاناوارو ،2108 ،آدام ،گونارو و تاناکا ،211۱ ،پپینگ و

سازمان دلبست ی خود با کودک تعامل میکنند و با تنیدگیها و

دونج ،2109 ،کالدول و شیور ،2103 ،ملن ،پپینگ و ادونووان،

دشواریهای ناگزیر والدگری مواجهه میشوند (میکولینسر و شیور،

.)210۳

 .)211۳پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه نیز ،از نقش ال وی

بهوشیاری پایین مادر ،از یکسو با اثرگذاری منفی بر کیفیت

دلبست ی مادر در توانایی مواجهه او با تنیدگی و سازگاری با وظایف

تعامل مادر  -کودک زمینهساز مشکالت هیجانی و رفتاری در

والدگری حمایت کردهاند (نیجسنس و همکاران ،2105 ،لیونتی،

کودک میشود که به نوبه خود میتواند والدگری را با چالشهای

 ،2108واسکویس و همکاران .)2112 ،برای نمونه نتایج پژوهش رلز،

دشوارتر و در نتیجه تنیدگی بیشتر همراه کند (بوگلس ،هلمنز،

سیمسون و فریدمن ( )2119نشان داد مادران با سبک دلبست ی

دندرنسن ،رومرز و وندرمولن ،2103 ،نیس ،210۱ ،دانکن،

اجتنابی در مقایسه با مادران ایمن ،سطح تنیدگی والدگری باالتر و

کاستورث و گرینبرگ ،)2111 ،از سوی دی ر ،خود ،میتواند به

رضایت والدگری پایینتری گزارش کردند .نتایج پژوهش نیجسنس

عنوان یک عامل بالقوه در شکلگیری مشکالت هیجانی از جمله

و همکاران ( )2105نیز ،نشان داد والدین با دلبست ی ناایمن تنیدگی

تنیدگی در مادر نقش داشته باشد (موریرا و کاناوارو.)2105 ،

والدگری بیشتری نشان میدهند و به احتمال بیشتری در درک

شواهد تجربی قابل توجهی از بهوشیاری به عنوان یک عامل مؤثر

کودکشان با شکست مواجهه میشوند .میلس  -کونس و همکاران

در سالمتروان مادر  -کودک حمایت کردهاند (بوگلس.)210۱ ،

( )2100گزارش کردند مادران با دلبست ی اضطرابی و اجتنابی در

نتایج این پژوهشها ،سودمندیهای بالقوه بهوشیاری والدین بر

ارتباط با فرزندشان تنیدگی باالتری تجربه میکنند و کمتر میتوانند

کاهش تنیدگی ،اضطراب ،پرخاش ری و دی ر هیجانات منفی

به صورت حساس در فرآیند والدگری حاضر باشند.

والدین ،افزایش خوداثرمندی آنها و افزایش هیجانات مثبت در رابطه

از سوی دی ر ،پژوهش ران دلبست ی نشان دادهاند سبک

والد  -فرزندی و در نهایت کاهش مشکالت رفتاری کودکان را نشان

دلبست ی مادر نقش محوری در بهوشیاری 0او به هن ام تعامل با

دادهاند (دانکن و همکاران ،2111 ،دیویس .)2102 ،همچنین

کودک دارد (موریرا و کاناوا .)2108 ،بهوشیاری به عنوان توجه

پژوهشهایی که به منظور بررسی ت ثیر برنامههای مبتنی بر بهوشیاری

کردن به زمان حال به شیوهای خاص ،هدفمند و خالی از قضاوت

انجام شده ،نشان داده است که این برنامهها میتواند در بهبود روابط

تعریف میشود (کابات  -زین .)0111 ،به عبارت دی ر ،بهوشیاری

بینفردی و مقابله کارآمد با تنیدگی در والدین کودکان مبتال به

اتخاذ ن رشی غیرقضاوتی نسبت به تجربههای شخصی است که لحظه

مشکالت رفتاری مؤثر باشد (بوگلس.)210۱ ،

به لحظه در جریان است و به فرد اجازه میدهد تا واکنشی کمتر و

مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد رابطه بین دلبست ی با تنیدگی

پذیرشی بیشتر نسبت به این تجارب داشته باشد (شاپیرو ،کارلسون،

والدگری به طور مستقیم و بیواسطه مورد مطالعه قرار گرفته است اما

آستین و فریدمن .)2119 ،افراد ذهنآگاه تجربههای درونی و بیرونی

نقش سازوکارهای واسطهای مؤثر بر این رابطه مورد بررسی قرار

را آزادانه و بدون تحریف ادراک میکنند و توانایی مواجهه

ن رفته است .نتایج پژوهشهای گذشته در مورد نقش پیشبینی کننده

سازگارانه با دامنه گستردهای از شناختها ،هیجانات و تجارب

دلبست ی مادر در تنیدگی والدگری و بهوشیاری او و همچنین ،رابطه

خوشایند یا ناخوشایند را دارند (براون و رایان.)2113 ،

بین بهوشیاری با تنیدگی ،این فرض را مطرح میکند که بهوشیاری

مادران دلبسته ناایمن که در تعامل با دی ران ،با نیازها و

می تواند به عنوان یک سازه مهم در ارتباط بین دلبست ی مادر و

ن رانیهای خود دلمشغولند (دلبسته اضطرابی) و یا در حال تقال برای

تنیدگی والدگری مطرح باشد .مس له اصلی این پژوهش پاس به این

mindfulness

1.
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ابتدا اطالعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل توصیفی

پرسش است که آیا بین دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری با نقش

(میان ین ،انحرا معیار و همبست ی میان متغیرها) قرار گرفتند ،سپس

واسطهای بهوشیاری مادر رابطه وجود دارد؟
فرضيههای پژوهش

برازش ال وی پیشنهادی با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری

بهوشیاری واسطهگر رابطه میان دلبست ی مادر و تنیدگی

مورد وارسی قرار گرفت .پیش از انجام تحلیل ساختاری ،پیش
فرضهای های این روش شامل :فقدان دادههای از دست رفته ،0فقدان

والدگری است.

دادههای پرت چند متغیره 2و برقراری بهنجاری چند

روش

متغیره3

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی بود که در چارچوب

(تباچنیک و فیدل )2103 ،مورد بررسی قرار گرفت .وجود دادههای

یک طرح همبست ی از نوع معادالت ساختاری انجام گرفت .جامعه

پرت با استفاده از فاصلة ماهاالنوبیس ۱بررسی شد و نقطة دور

آماری پژوهش ،شامل تمامی مادران کودکان  3تا  9سالهای بود که

افتادهای در دادهها مشاهده ن ردید .همچنین ،داده از دست رفته نیز،

از بهمن ماه  18تا خرداد  19در مهدهای کودک تحت نظارت

مشاهده نشد .برقراری بهنجاری چند متغیره ،که شرط اساسی برای

بهزیستی شهر جیرفت حضور داشتند .نمونهگیری به شیوه خوشهای

کاربرد روش حداکثر درستنمایی است ،با محاسبه ضریب مردیا 8و

انجام شد و حجم نمونه در جامعه مورد نظر و در سطح اطمینان %18

نسبت بحرانی مرتبط با آن بررسی شد .بر اساس مقادیر نسبت بحرانی

براساس فرمول کوکران حدود  311نفر تعیین شد.

گزارش شده در جدول  ،0پیش فرض بهنجاری چندمتغیره برای
ال وی پیشنهادی ت یید گردید .جدول  0نتایج پیشفرض بهنجاری

)(Z=0/9۱ ،q=1/8 ، p=1/8 ،d=1/18 ، N=0۱11

𝑞𝑝 𝑧 2
𝑑2
=𝑛
𝑞𝑝 1 𝑧 2
)1 + 𝑁 ( 2 − 1
𝑑

چندمتغیره را نشان میدهد.
از آنجا که پیش فرضهای آماری مربوط به کاربرد  SEMبرقرار
بود ،دادهها برای تحلیل  SEMمناسب تشخی

برای بررسی اثرات غیرمستقیم (تحلیل میانجی) از روش بوت

از آنجا که حداقل تعداد نمونه برای پژوهشهای معادالت

استراپ( 9پریچر و هیز )2115 ،استفاده شد .در این روش میزان

ساختاری 211 ،تا  ۱11نفر پیشنهاد شده (کالین ،)2100 ،این تعداد
مناسب به نظر میرسد .از میان گروه نمونه 01 ،نفر به دلیل ناق

بازتولید نمونه  8111بار و فاصله اطمینان  %18تعیین شد .تمامی

بودن

تحلیلها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Amosنسخههای 23

پرسشنامه ها از تحلیل کنار گذاشته شدند و در نهایت اطالعات 211

انجام شد.

نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مالکهای ورود به پژوهش

ابزار

عبارت بودند از .0 :مادر حداقل تحصیالت دیپلم داشته باشد و  .2مادر

مقیاس تنیدگی والدینی  -فرم کوتاه ۳توسط آبیدین ()0118

وکودک به دلیل مشکالت روانشناختی تحت درمان دارویی یا روان

طراحی و ساخته شد .این مقیاس دارای  39ماده است کته بر اساس

درمانی نباشند .به منظور رعایت اصول اخالقی در مورد محرمانه بودن

فرم بلند شاخ

اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد.

تنیدگی والدگری بترای انتدازهگیتری تنیدگی در

رابطته کودک  -والد و شناستایی منتابع تنیدگی روانشتناختی آنهتا

با هماهن ی مربیان مراکز ،به مادران این کودکان ،توضیحاتی
راجع به اهدا

داده شدند.

طراحی شده استت .توصیف رفتارهای قابل مشاهده کودک و

پژوهش داده شد و پس از کسب رضایت ،از آنها

تعامالت والد  -کودک را بر اساس یک مقیاس لیکرت  8درجهای

درخواست شد که مجموعهای پرسشنامهها شامل :مقیاس تنیدگی

از ( 0کامالً مخالف) تا ( 8کامالً موافو) ،در سه خرده مقیاس آشفت ی

والدینی  -فرم کوتاه ،مقیاس دلبست ی بزرگساالن کولینز و رید و

والدین ،تعامالت والد  -کودک و ویژگیهای کودک مشکل آفرین

پرسشنامه پنج وجهی ذه آگاهی را تکمیل کنند.
1.

5.

2.

6.

Mardia`s Coefficient
Bootstrap
)7. Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF

missing data
multivariate Outliers
3. multivariate normality
4. mahalanobis distance
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ال وی ساختاری رابطه دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری...:

ارزیابی میشوند .دامنه نمرات از  39تا  051است و نمرات بیشتر نشان

مطلوبی گزارش کردهاند .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در

دهنده تنیدگی باالتر است SPI-SF .همسانی درونی باال ( 1/۳5تا

این پژوهش  1/۳8بدست آمد.

 )1/51و همبست ی باالیی با فرم بلند مقیاس تنیدگی والدین نشان داد

پرسشنامه پنج وجهی ذهنآگاهی ( ۱)FFMQتوسط بائر،

(آبیدین .)0118 ،در ایران ،فدایی ،دهقانی ،طهماسیان و فرهادی

اسمیت ،هاپکینز ،کریتمیر و تونی ( )2119طراحی و ساخته شد و

( )0351ویژگیهای روانسنجی  SPI- SFرا مورد بررسی قرار دادند.

شامل  31ماده و پنج خرده مقیاس است :مشاهده ،عمل توأم با

در این مطالعه ،پایایی به دو روش بازآزمایی و محاسبه همسانی درونی

هوشیاری ،غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی ،توصیف و غیر

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بازآزمایی به فاصله  05روز ( 1/51تا

واکنشی بودن FFMQ .بهوشیاری فرد را در یک مقیاس لیکرت 8

 )1/11و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر سه خرده مقیاس

درجهای از ( 0هرگز) تا ( 8همیشه) ارزیابی میکند .نمرهگذاری

( 1/۳0تا  ،)1/52از پایایی آن حمایت کرد .همچنین در تحلیل عاملی

گویههای ،31 ،25 ،2۳ ،28 ،22 ،05 ،0۳ ،0۱ ،03 ،02 ،01 ،5 ،8 ،3

تاییدی ال وی  3عاملی پرسشنامه مورد ت یید قرار گرفت .اعتبار

 35 ،38 ،3۱و  31به صورت معکوس انجام میشود .دامنه نمرات از

هم رای مقیاس از طریو محاسبه همبست ی میان پرسشنامه اضطراب،

 31تا  018است و نمرات بیشتر سطح بهوشیاری باالتر را نشان میدهد.

استرس و افسردگی )DASS( 0و چک لیست مشکالت رفتاری

ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس بتین  1/۳8تتا  1/10گتزارش شتده

کودکان )CBCL( 2بررسی شد که نتایج حاکی از اعتبار ابزار بود.

استت .همبست ی بین عاملها متوسط و در همه موارد معنیدار و در

ضریب همسانی درونی مقیاس کل مقیاس در این پژوهش 1/11

دامنه  1/08تا  1/3۱بود (بائر و همکاران .)2119 ،در ایران ،احمدوند،

محاسبه شد.

شعیری و حیدرینسب ( )0312اعتبار و پایایی این مقیاس را در

مقیاس دلبست ی بزرگساالن ( ،3)RAASیک ابزار خود ارزیابی

نمونهای از دانشجویان مورد بررسی قرار دادند .نتایج بازآزمایی

از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکلدهی روابط

( 1/8۳تا  )1/5۱و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر پنج خرده

دلبست ی نسبت به چهرههای دلبست ی نزدیک است که توسط کولینز

مقیاس ( 1/88تا  )1/53از پایایی مقیاس حمایت کرد .همچنین ،نتایج

و رید ( )0111ساخته و در سال  0119مورد بازن ری قرار گرفت .این

اعتبار هم را و واگرای مقیاس را مورد ت یید قرار داد .ضریب همسانی

مقیاس دارای  05ماده است که هر گویه بر اساس یک مقیاس لیکرت

درونی کل مقیاس در این پژوهش  1/۳1بدست آمد.
يافتهها

 8درجهای از ( 0کامالً مخالف) تا ( 8کامالً موافو) ،ارزیابی میشود
و شامل سه خرده مقیاس وابست ی ،نزدیکی و اضطراب است .هر یک

میان ین سنی مادران شرکتکننده در این پژوهش  32/12سال (با

از زیر مقیاسها دارای  9عبارت است .ضریب پایایی بازآزمایی این

انحرا

معیار  )8/۱۳بود 8۱/5 .درصد از آنها دارای تحصیالت

آزمون برای هر یک از سه زیر مقیاس نزدیکی ،وابست ی و اضطراب

لیسانس 3۱/8 ،درصد دیپلم 9/1 ،درصد فوق لیسانس و  3/5درصد

به ترتیب 1/۳0 ،1/95 ،و  1/82گزارش شده است .در شیوه دی ری

دکتری بودند .میان ین سنی کودکان این مادران  ۱/8سال (با انحرا

از نمرهگذاری ،این پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس اضطراب (با 9

معیار  )0/15بود که  ۱5/9درصد از آنها دختر و  80/۱درصد پسر

ماده) و اجتناب (با  02ماده) است .در این پژوهش از شیوه نمره-

بودند.

گذاری دوم استفاده شد .در این شیوه ،گویههای  02 ،9 ،8 ،0و  0۱به

در برای بررسی فرضیه پژوهش درگام نخست ،ویژگیهای

صورت معکوس نمرهگذاری میشوند و نمرات باالتر نشان دهنده

توصیفی متغیرهای پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفتند .جدول 2

سطح دلبست ی اضطرابی و اجتنابی باالتر است .در ایتتران نیتتز،

یافتههای توصیفی (میان ین ،انحرا

معیار و همبست ی میان متغیرها)

پاکتتدامن ( ،)0351زیبا کردار ( )0312و سعیدیان ،خانزاده ،حسنی و

مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهند .همان طور که مشاهده

ادریسی ( )0310روایی و پایایی نسخة فارسی این مقیاس را در حد

میشود همبست ی میان همه متغیرهای پژوهش معنیدار و در جهت
مورد انتظار است.

Depression Anxiety Stress Scales
The Child Behavior Checklist

1.

)State Adult Attachment Scale(SAAS
)Five fact mindfulness questionaair (FFMQ

2.
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3.
4.

دوره  ،01شماره ، 58بهار(فروردین) 0311

مجله علوم روانشناختی

در گام بعدی ،بررسی مدل ساختاری مد نظر قرار گرفت .برای
بررسی برازش مدل ساختاری از شاخ
( ،)2/dfشاخ
( ،)GFIشاخ

شده0

هوشیاری و غیر قضاوتی بودن با هم همبسته شدند .همچنین مسیر

برازش3

دلبست ی اجتنابی به تنیدگی والدگری که معنیدار نبود ،از مدل

های مجذور کای نرم

برازش تطبیقی ،)CFI( 2شاخ

نکویی

گرفت :خطاهای متغیرهای مشاهده و غیر واکنشی بودن و متغیرهای

نیکویی برازش تعدیل شده )AGFI( ۱و ریشة دوم

حذ شد .بعد از اعمال تغییرات ،مدل اصالح شده مورد آزمون قرار

مربعات خطای برآورد )RMSEA( 8استفاده شد.
یک شاخ

گرفت .شاخ

های برازندگی مدل اصالح شده نیز در جدول 2

سنتی و رایج در ارزیابی برازش مدل ،خیدو است

آمده است .همانطور که مشاهده میشود مدل اصالح شده نسبت به

که عدم معناداری آن در سطح  1/18نشان دهنده برازش مدل است

های برازش

(بارت .)211۳ ،از آنجا که این شاخ

مدل پیشنهادی برازش مناسبتری دارد و مقادیر شاخ

به حجم نمونه حساس است،

مدل ،از برازش خوب مدل اصالح شده یا نهایی حکایت دارد .شکل

مجذور کای نرم شده )2/df( 9برای حل این مشکل و

 2مدل نهایی پژوهش را نشان میدهد .ضرایب مسیر استاندارد همه

کاهش اثر حجم نمونه معرفی شده (ویتون )011۳ ،در منابع مختلف

مسیرها بر روی شکل درج شده است .همانطور که مشاهده میشود

مقادیر کمتر از ( 2تباچنیک و فیدل )2103 ،و کمتر از ( 8ویتون،

همه مسیرها به جز مسیر دلبست ی اجتنابی به تنیدگی والدگری،

معرفی شده است.

معنیدار هستند و دلبست ی ناایمن مادر در مجموع  %۱9از واریانس

شاخ

 )011۳به عنوان نسبت قابل قبول برای این شاخ

 AGFI ،GFIمقادیر  1/11و باالتر به عنوان شاخ

در شاخ

تنیدگی والدگری را تبیین میکند.

یک

مدل مطلوب و مقادیر  1/15تا  1/11به عنوان مقادیر قابل قبول معرفی

جدول  ۱برآورد اثرات استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل را به

 RMSEAمقادیر 1/18

روش بوت استرپ ،نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود نتایج

تا  1/15برازش مطلوب و مقادیر  1/15تا  1/11برازش قابل قبول ال و

بدست آمده از اثر غیر مستقیم دلبست ی اضطرابی و اجتنابی مادر بر

با دادهها را نشان میدهد (براون و کادک.)0113 ،

تنیدگی والدگری با میانجیگری بهوشیاری حمایت کرد .بنابراین

شدهاند (براون و کادک .)0113 ،در شاخ

مقادیر شاخ

یافتهها ،فرضیه پژوهش را ت یید میکنند.

های برازش مدل پیشنهادی در جدول  3نشان داده

شده است .برای بهبود برازش مدل پیشنهادی  3اصالح صورت
جدول .0نتایج پیش فرض بهنجاری چندمتغیره ال وی پیشنهادی پژوهش
ال و

ضریب کشیدگی مردیا

مقدار نسبت بحرانی ()cr

مقدار نسبت بحرانی قابل پذیرش برای بهنجاری چند متغیری

نتیجه در پژوهش حاضر

0/819

1/818

cr >2/85

قابل قبول

آشفتگی والد

تعامالت والد-
کودک

دلبستگی اجتنابی

بهوشیاری

تنیدگی
والدگری

ویژگیهای
کودک

دلبستگی اضطرابی

آگاهی

عدم قضاوت

مشاهده

توصیف

عدم واکنش

شکل .0مدل مفهومی پژوهشی

1.

4.

2.

5.

Adjusted Goodness of fit index
Root Mean Square Error of Approximation
6. Normed chi Square

Normed chi Square
Comparative fit index
3. Goodness of fit index
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ال وی ساختاری رابطه دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری...:

جدول .2یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (همبست ی میان متغیرها ،میان ین و انحرا
متغیرهای مدل

0

2

 .0دلبست ی اضطرابی

0

 .2دلبست ی اجتنابی

**1/۱1

0

 .3آشفت یهای والد

** 1/۱۱

**1/35

0

 .۱تعامالت والد  -کودک

**1/۱1

**1/31

۱

3

9

8

استاندارد)

۳

**1/8۱

0

 .8ویژگیهای کودک مشکل آفرین

**1/33

**1/33

**1/81

**1/98

0

 .9مشاهده

**-1/01

-**1/0۳

**-1/05

**-1/29

**-1/21

0

 .۳هوشیاری

**-1/33

**-1/21

**-1/33

**-1/32

**-1/38

**1/29

0

 .5غیر قضاوتی بودن

**-1/31

**-1/22

**-1/32

**-1/2۳

**-1/28

**1/03

5

01

1

**1/۱9

0

 .1توصبف

**-1/35

**-1/3۳

**-1/32

**-1/35

**-1/33

**1/۱8

**1/31

**1/3۱

0

 .01غیر واکنشی بودن

**-1/2۳

** -1/22

**

**

**-1/21

**1/8۳

**1/28

**1/09

**1/۱۳

0

میان ین

2/5۳

2/۳1

31/3۱

2۱/۱۱

30/5۳

2۱/80

2۳/25

23/۳1

22/9۳

21/5۳

1/53

1/۱9

۳/11

۳/99

5/10

8/۱9

۱/۳3

3/28

3/31

۱/13

انحرا

استاندارد

-1/22

-1/32

*p<1/18, **p<1/10
های برازش مدل پیشنهادی و اصالح شده

جدول .3شاخ
2/df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

مدل پیشنهادی

3/۳3

1/11

1/10

1/58

1/1۳

مدل اصالح شده

0/۳۳

1/1۳

1/19

1/13

1/18

جدول .۱برآورد اثرات استاندارد مستقیم ،غیر مستقیم و کل در مدل ساختاری به روش بوت استراپ
مسیرها

اثر مستقیم

معنی داری

اثر غیرمستقیم

معنی داری

اثر کل

معنی داری

دلبست ی اضطرابی ← تنیدگی والدگری

1/22

1/10

1/21

1/1110

1/۱2

1/1110

دلبست ی اجتنابی ← تنیدگی والدگری

-

-

1/09

1/1110

1/09

1/1110

دلبست ی اضطرابی ← بهوشیاری

-1/39

1/1110

-

-

-

-

دلبست ی اجتنابی ← بهوشیاری

-1/21

1/1110

-

-

-

-

بهوشیاری ← تنیدگی والدگری

-1/83

1/1110

-

-

-

-

آشفتگی والد

تعامالت والد-
کودک

دلبستگی اجتنابی
0/67

0/46

0/83

تنیدگی

0/76

والدگری

-0/27
-0/49

بهوشیاری

0/20

ویژگیهای
کودک

-0/37
0/53

آگاهی

دلبستگی اضطرابی
0/51

مشاهده

0/43

عدم قضاوت

0/78

توصیف

0/56

عدم واکنش

شکل .2ال وی نهایی پژوهش

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش با هد

دلبست ی ناایمن مادر (دلبست ی اضطرابی و اجتنابی) در تنیدگی

بررسی نقش واسطهای بهوشیاری در ارتباط

والدگری حمایت کرد و نشان داد بهوشیاری مادر واسطهگر این

بین دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری انجام شد .نتایج از نقش

ارتباط است .به این معنی که بهوشیاری پایین در مادران دلبستة ناایمن
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یکی از مکانیسمهایی است که میتواند سبب ساز تنیدگی والدگری

داد هر چند اثر کل دلبست ی اضطرابی و اجتنابی بر تنیدگی معنیدار

باالتر در این مادران باشد .نتایج معادالت ساختاری نیز ،نشان داد که

است اما ابعاد دلبست ی ناایمن از مسیرهای متفاوتی بر تنیدگی

ال وی پیشنهادی با دادههای این پژوهش برازش مطلوبی دارند و

والدگری اثر میگذارند .در مدل واسطهای ،دلبست ی اضطرابی هم

میتواند  ۱9درصد از واریانس تنیدگی مادر را تبیین کند .در اینجا،

به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر تنیدگی والدگری اثر داشت اما

یافتههای این مطالعه در پرتو یافتههای مطالعات پیشین مورد بحث قرار

دلبست ی اجتنابی اثر مستقیم معنیداری بر تنیدگی والدگری نشان

میگیرد.

نداد و تنها به صورت غیرمستقیم و با واسطهگری بهوشیاری بر تنیدگی

یافتههای این مطالعه همسو با مطالعات پیشینی است که از ارتباط میان

والدگری (میانجی کامل) اثرگذار بود .همسو با این نتایج ،پژوهشها

دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری حمایت کردهاند (به عنوان مثال

نشان دادهاند سبک دلبسته اضطرابی در موقعیتهای تنیدگیزا

میلس  -کونس و همکاران ،2100 ،واسکویس و همکاران،2112 ،

راهبردهای همخوان با عاطفه را فعال میکند .افراد اضطرابی در

نیجسنس و همکاران ،2105 ،لیونتی ،2108 ،رلز و همکاران.)2119 ،

مواجهه با هیجان منفی درصدد مدیریت یا فاصله گرفتن از آن بر

بر اساس نظر بالبی ( 0155و  )0191نظام دلبست ی به منزلة یک نظام

نمیآیند ،بلکه بر اساس "راهبرد بیشفعالساز "3عمل میکنند که

ان یزشی در مواجهه با تنیدگیها فعال میشود و پاس های مقابلهای

با احساس آسیبپذیری در خود ،افزایش بران یخت ی و تشدید

ویژهای را راهاندازی میکند که بنابر کیفیت سیستم دلبست ی که

نشان ان هیجانی و جسمانی همراه است (میکولینسر و شیور،211۳ ،

میتواند کاهش یا افزایش تنیدگی را بهدنبال داشته باشد .در سبک

کاسیدی و شیور .)0111 ،در مقابل ،افراد اجتنابی با یک ال وی

دلبستة ایمن ،مدلهای درونکاری مثبت از خود و دی ران که بر

کمینهساز عاطفه شناسایی میشوند .بدینترتیب که در تنظیم هیجان،

اساس ویژگیهای "پاس گویی "0و "در دسترسپذیری "2تصویر

از "راهبردهای غیرفعالساز "۱مانند سرکوب یا انکار هیجانات و

دلبست ی شکل گرفتهاند ،سازماندهی و نظمجویی هیجانی را بر

افکار مرتبط با دلبست ی که احساس آسیبپذیری و وابست ی به

عهده دارند و به صورت مؤثر و سازنده در فرآیند مواجهه مداخله

دی ران را فعال میکند ،استفاده میکنند تا از خود در برابر هیجانات

میکنند (میکولینسر و فلورین .)2110 ،ویژگی "پاس گویی" که

منفی و تجربیاتی که برایشان تهدیدآمیز تلقی میشود ،حفاظت کنند

مسئولیت تنظیم شناختها را بر عهده دارد ،راهبردهای مسئله محور

(میکولینسر و میکولینسر و شیور ،211۳ ،کاسیدی و شیور ،)0111 ،از

را فعال میکند و "دسترسپذیری" نیز ،با نظمدهی به هیجانها و

اینرو ،آنها در توجه کردن به موضوعات دارای بار هیجانی و درک،

بهرهگیری از حمایتهای عاطفی و اجتماعی به مقابله هیجانمحور

بیان و گزارش حالتهای هیجانی درونی با دشواری روبهرو هستند

مثبت میپردازد تا تنیدگی را کاهش دهد .بدینترتیب ،دلبست ی

(میکولینسر و شیور .)211۳ ،مطالعه کالدول و شیور ( )2102نیز نشان

ایمن با مدیریت و مهار توجه به حوادث تنیدگیزا ،فرد را از غرق

داد دلبست ی اجتنابی  -در مقابل اضطرابی  -به صورت معنیدار با

شدن در توجه افراطی به تنیدگیها و پیامدهای درماندهساز آنها باز

سرکوب فعال و توجه کاهش یافته به هیجانات همبسته است و

میدارد .در مقابل ،سبک دلبسته ناایمن در مواجهه با تنیدگیها

همچنین نشان داد دلبست ی اجتنابی از طریو سطوح باالتر سرکوب

راهبردهای سازش نایافتهای را فعال میکند که افزایش تنیدگی را به

هیجانی و درک غیر واضحتر از حالتهای هیجانی ،اِشکال در تنظیم

دنبال خواهد داشت .افراد ناایمن تجربههای هیجانی را سرکوب و

هیجان و انعطا پذیری پایینتر را در این افراد پیشبینی میکند .هر

موقعیتها را تنیدگیزاتر تجربه میکنند (میکولینسر و فلورین،2110،

چند ،دلبست ی اجتنابی به واسطه گسست روانی  -هیجانی از موقعیت

میکولینسر و شیور )211۳ ،و مشکالت بین فردی بیشتر و توانایی

استرسزا ،به صورت موقت میتواند از وقوع پاس های فیزیولوژیک

کمتری در جلب حمایتهای عاطفی و اجتماعی دارند (فینی و

آشکار به تنیدگی ،جلوگیری نماید ،اما از آنجا که اجتناب معموالً

کیرک پاتریک0119 ،؛ بشارت ،هدایتی و کرد میرزا نیکوزاده،

با درونریزی و فرونشانی هیجانی همراه است ،در طوالنی مدت

 ،0313بشارت ،تاج دین و لواسانی .)0319 ،نتایج این پژوهش نشان

خطر آسیبهای جسمانی و روانشناختی را افزایش میدهد (سوادا،

responsiveness
availability
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مریم قسّامی و همکاران

ال وی ساختاری رابطه دلبست ی مادرانه و تنیدگی والدگری...:

بوسری ،مولنار و پرییر .)2111 ،همچنین ،نتایج این پژوهش از ارتباط

مانند کاهش تنیدگی والدینی ،شیوههای والدگری سازگارانهتر،

میان دلبست ی مادرانه و بهوشیاری حمایت کرد .نتایج نشان داد هم

بهبود کیفیت ارتباط با کودک و در نتیجه کاهش مشکالت رفتاری

دلبست ی اضطرابی و هم اجتنابی اثر مستقیم و منفی بر بهوشیاری مادر

کودکان همراه بوده است .مادران بهوشیار که میتوانند در "اینجا و

دارند .به این معنی که دلبست ی ناایمن در مادران با سطح بهوشیاری

اکنون" باشند ،به احتمال کمتری تجارب منفی را نشخوار میکنند

پایینتر در آنها همراه است .این یافتهها همسو با نتایج پژوهشهای

(دانکن .)2111 ،داماس ( )2118معتقد است این والدین میتوانند به

انجام شده توسط پپینگ و دونج ( ،)2109کالدول و شیور (،)2103

جای شخصیسازی تجربههای منفی والدگری یا سرزنش خود ،از

ملن و همکاران ( )210۳و منصوری و بشارت ( )0315است.

آنها فاصله ب یرند ،آنها را مشاهده و توصیف کنند .آنها قبل از

کالد و شیور ( 2102و  )2103معتقدند هر دو راهکار فزونکاری

واکنش منفی وقفهای ایجاد میکنند ،خود را از قید افکار خودآیند

و غیرفعالسازی در دلبستههای ناایمن ،با مفاهیم زیربنایی بهوشیاری

رها و بر لحظه اکنون تمرکز میکنند .این فاصله به آنها اجازه میدهد

که دلیل عمده رنج انسانی را تمایل  /چسبندگی و اجتناب  /نادیده

تا به صورت مؤثری تنیدگیها و عواطف منفیشان را کنترل و تنظیم

گرفتن میداند ،ارتباط نزدیک دارند .در همین راستا ،آنها چنین

کنند و یک روش منطقی برای رویارویی با موقعیت انتخاب کنند.

استالل کردند که ال وهای هیجانی و شناختی که در روابط دلبسته

عالوه این ،چنین والدینی ،میتوانند به کودکان خود نیز ،بیاموزند

ناایمن شکل میگیرند و تقویت میشوند در کاهش توانایی برای باز

چ ونه از عواطفشان آگاه باشند و آنها را تنظیم کنند ،که این به

بودن ،انعطا پذیر بودن ،عدم قضاوت و آگاهی از خود و دی ری

نوبه خود ،مهارتها و سازگاری کودکان را افزایش و مشکالت

مشارکت دارند (کالد و شیور .)2108 ،پژوهشگران معتقدند تجربه

رفتاری آنها را کاهش میدهد (دانکن ،2111 ،سو و همکاران،

تعامالت حمایت کننده و مراقبت کننده با تصاویر دلبست ی در

 .)2109کاهش مشکالت رفتاری کودکان نیز میتواند در کاهش

کودکی ،به شکلگیری دلبست ی ایمن کمک میکند این کودکان

تنیدگی والدگری مؤثر باشد (نیس و همکاران.(2102 ،

اطمینان دارند در مواقع نیاز ،میتوانند حمایت و پاس گویی الزم را

نتایج بررسی نقش واسطهای بهوشیاری در رابطه بین دلبست ی

دریافت کنند .احساس امنیت به آنها اجازه میدهد به جای ن رانی

ناایمن مادر و تنیدگی والدگری ،همجهت با پیشبینی پژوش ران ،از

درباره احتمال ترک یا رها شدن (دلبست ی اضطرابی) یا محتاط بودن

نقش واسطهای بهوشیاری حمایت کرد .این یافته از اهمیت بهوشیاری

برای نزدیکی و صمیمیت با دی ران (دلبست ی اجتنابی) ،بتوانند

مادر در تبیین تنیدگی والدگری حکایت دارد .بر اساس یافتههای این

توجهشان را به شیوهای باز و بدون قضاوت بر لحظه حاضر متمرکز

پژوهش و ادبیات پژوهشی ،میتوان گفت بهوشیاری پایین مادر

کنند و با محیط درگیر شوند .به عبارتی ،دریافت مراقبت حساس و

میتواند نوعی عامل آسیبپذیر برای تجربه تنیدگی در مادران باشد

پاس گو و شکلگیری دلبست ی ایمن در کودکی ،ظرفیت الزم برای

که میتواند با عوامل آسیبپذیر رده باالتر مثل دلبست ی ناایمن مادر

بهوشیاری را فراهم میکند (پپینگ و دونج2109 ،؛ کالدول و شیور،

تقویت شود .همسو با این نتایج ،اخوان عبیری ،شعیری و فشارکی

 .)2103در مقابل ،شواهد نشان میدهد دلبست ی ناایمن با سطح پایین

( )0315در بررسی نقش واسطهای بهوشیاری در رابطه بین سبک

بهوشیاری در فرد ،همبسته است (ملن و همکاران210۳ ،؛ منصوری و

دلبست ی و پریشانیهای روانشناختی نشان دادند بهوشیاری نقش

بشارت.)0315 ،

واسطهگر در رابطه بین دلبست ی اجتنابی و اضطرابی با پریشانیهای

یافتههای این مطالعه با یافتههای پژوهشهایی که نشان دادهاند

روانشناختی دارد .ان لیش ( )2102در مطالعه خود به منظور بررسی

بهوشیاری مادر نقش پیشبینیکننده در تنیدگی والدگری دارد،

نقش واسطهای بهوشیاری در رابطه بین اضطراب دلبست ی و

همسو است .نتایج مداخالت انجام شده توسط ب لس و همکاران،

نشانههای درونیسازی ،0دریافت سطح باالی بهوشیاری نقش

 ،210۱کاستورث و همکاران ،2108 ،سین و همکاران211۳ ،2119 ،

محافظتکننده در بروز نشانههای درونیسازی در افراد دلبسته

و  ،2101نشان داده است آموزش بهوشیاری به مادران با نتایج مثبتی

اضطرابی دارد .بولر ( )2108نیز ،در بررسی رابطه بین دلبست ی و

internalizing symptoms
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بالینی ایرانی .مجله علوم رفتاری.221-23۳ ،)3(۳ ،

پریشانی روانشناختی در قالب یک مدل واسطهای ،نقش بهوشیاری

اخوان عبیری ،فاطمه؛ شعیری ،محمدرضا و غالمی فشارکی ،محمد

در رابطة بین اضطراب دلبست ی و دشواری در تنظیم هیجان را ت یید

( .)0315رابطه سبک دلبست ی و پریشانی روانشناختی باتوجه به

کرد.

نقش واسطهای ذهنآگاهی .دوماهنامه علمی ت پژوهشی فیض23 ،

این پژوهش با محدودیتهایی نیز روبهرو بود که باید در تفسیر

(.010-51 ،)0

نتایج در نظر داشت :شرکتکنندگان در پژوهش از یک شهرستان

بشارت ،محمدعلی؛ تاج دین ،ساره و غالمعلی لواسانی ،مسعود (.)0319

نسبتاً کوچک انتخاب شده بودند بنابراین ،در تعمیم یافتههای آن باید

نقش میانجیگر دشواری نظمجویی هیجان در رابطه بین

احتیاط کرد .پیشنهاد میشود پژوهش مشابه در جامعه آماری

سبکهای دلبست ی و تعارضات زناشویی .فصلنامه علمی پژوهشی

بزرگتر ،تکرار شود .نظریهپردازان دلبست ی معتقدند سبک

علوم روانشناختی.21-۱۱ ،)90( 09 ،

دلبست ی را نمیتوان به خوبی از طریو پرسشنامههای مداد -کاغذی

بشارت ،محمدعلی؛ هدایتی ،م .و کرد میرزا نیکوزاده ،عزت اهلل (.)0313

ارزیابی کرد (براون و وایت ساید)2115 ،؛ چرا که پاس های مطلوب
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