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 چكيده

 ود.شعنوان توجه آگاهانه به لحظه حال و تجربیات درونی و بیرونی فرد تعریف میص بودا گرفته شده است که بههای شرقی و بخصوبهشیاری از آیینزمينه: 

ای نقش واسطه های دلبستگی و بهشیاریهای دلبستگی دارند اما آیا استحکام من در رابطه بین سبكمطالعات پژوهشی حکایت از وجود رابطه بهشیاری با سبك

های دلبستگی و بهشیاری در دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی ای استحکام من در رابطه بین سبكحاضر با هدف تعیین نقش واسطه پژوهش هدف: دارد؟

گیری در دسترس در این زن( بصورت نمونه 32مرد،  230نفر دانشجو ) 228تعداد  توصیفی و همبستگی است. این پژوهش یك مطالعهروش:  تهران انجام شد.

( و مقیاس توجه آگاهانه 0372(، مقیاس استحکام من )بشارت، 0372کنندگان خواسته شد تا مقیاس دلبستگی بزرگسال )بشارت، پژوهش شرکت کردند. از شرکت

اوانی، درصد، میانگین، انحراف های آماری شامل فرهای پژوهش از رويبرای تحلیل داده ها:يافته ( را تکمیل کنند.2117بهشیارانه )قربانی، واتسون و ویتینگتون، 

(، >10/1p؛ =21/1rاستاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دلبستگی ایمن با بهشیاری رابطه مثبت معنادار )

های بهشیاری های استحکام من باال با نمره( و نمره>10/1p؛ -=63/1r و -=28/1rدلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با بهشیاری به ترتیب رابطه منفی معنادار )

( و دلبستگی ناایمن با استحکام من رابطه منفی >26/1p؛ =26/1r( دارد. دلبستگی ایمن با استحکام من رابطه مثبت معنادار )>10/1p؛ =36/1rرابطه مثبت معنادار )

رود و با با افزایش سطح بهنجاری سبك دلبستگی، استحکام من و بهشیاری نیز باال می بدان معنی استاین  گيری:نتيجه ( داشت.>10/1p؛ -=36/1rمعنادار )

های دلبستگی و ای استحکام من در رابطه بین سبكرود. نتایج همچنین نشان داد که نقش واسطهافزایش سطوح استحکام من در افراد میزان بهشیاری نیز باال می

             اری است.های دلبستگی و بهشیای بین سبكتوان نتیجه گرفت استحکام من دارای نقش واسطههای پژوهش می. براساس یافتهیید استت بهشیاری قابل 

 دلبستگی، هیجان، استحکام من، بهشیاری، توجهواژه 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 و   r=-

p<0/01؛ 0/43  ( 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

دارد  هشیر یامراقبه یهانییآ گریبودا و د نییکه در آ یاریبهش

 یبرا یعنوان روشبه ی( در حوزه روانشناس2113، انی)براون و را

و  شاپیبه کار گرفته شده است )ب یصورت تجربکاهش استرس به

ائه ار یژگین ویرا از ا یمختلف یهافی(. محققان تعر2116همکاران، 

را توجه کردن به هدف در  یاری( بهش2113) نیزاند. کباتکرده

. داندیم یلحظه زندگلحظه حال و توجه باز و بدون قضاوت به لحظه

 ترویر دقطواست که به یاریاز هش یتیفیک یاریو معتقد است بهشا

هدفمند، در لحظه حاضر و  یعنیخاص  وهیتوجه کردن به ش

 طرفیبر ب یاریاست. بهش یدرون و برون روان یایبه دن یرقضاوتیغ

از  یکه واکنش خوگرفته و ناش کندیم دیک بودن ت تعصبیو ب

. کندیم بیو ترغ تیرا تقو رانهایو پاسخ هش دهدیم لیعادت را تقل

برخورد  اتیبا تجرب طرفیب یتا با ذهن کندیم بیفرد را ترغ یاریبهش

 ن،یزات)کب کندیبار تجربه م نیولا یکه حادثه را برا ییگو .کند

2113.) 

ر سطوح د ییهاکه تفاوت نیبا توجه به ا کنندیم انیب هاپژوهش

 یژگیهمچون و ییرهایمتغ رسدیافراد وجود دارد، به نظر م یاریبهش

( و است تیشخص ییکننده بعد نورزگرا)که منعکس یاضطراب

( 2117 ،فریدریکسون و مدسون ایاسمولور نت،ی)والش، بال یدلبستگ

و  زادهحیذب ،ی)مظاهر تیپنج عامل بزرگ شخص نیو همچن

 یاندهکننییهستند که نقش تع ییرهای( از جمله متغ0373زاده، ملك

و  ینیالدو تیترب ،یریپذافراد دارند. تجربه یاریبهش یهادر تفاوت

والش و اند )اثرگذار مطرح شده یرهایمتغ گریاز د زین یکنترل توجه

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

 یاریوانستند بهشنت ینیوالد تیو ترب یریپذ، تجربهیاجتناب یدلبستگ

ش از نق یو دلبستگ یاضطراب یژگیاما وکنند  ینیبشیرا پ

 و همکاران مظاهریبرخوردار بود.  یداریمعن یکنندگینیبشیپ

 که پنج عامل بزرگ دندیرس جهینت نیبه ا یدر پژوهش زی( ن0373)

سطوح  یدر پراکندگ یمعنادار یکنندگینیبشیاز نقش پ تیصشخ

 برخوردارند. یاریبهش

 نیکه ب است یداریبتاً پانس یجانیو ه یعاطف وندیپ یدلبستگ

که کودک در تعامل با آنها  یافراد ایکودک و مراقب )مادر( و 

( بر اساس مشاهده 0781، 0793، 0727) ی. بالبشودیم جادیاست، ا

 نیمختلف به ا هایتیکودک در موقع - روابط مادر هاییژگیو

 هایجربهت میمسئول تنظ دککو - مراقب یوندهایکه پ دیرس جهینت

ام تولد نوزادان هنگ یکودک هستند. طبو نظر بالب یو رفتار یفعاط

 یزند که برامجه یستیز یبا مبنا یزشیو انگ یرفتار ستمیس كیبه 

 زانیمعتقد بود که م یمجاورت به مادر شکل گرفته است. و نیت م

 یکودک برا هایمستمر به تالي یدهو پاسخ یرپذییدسترس

ودک به مادر ک یو سبك دلبستگ تیفیک ت،یبه آرامش و امن دنیسر

ودک و رفتار در ک یمعتقد بود که رفتار دلبستگ ی. وکندیم نییرا تع

 هایگونه نیر بد یرفتار هایستمیس نتریمتقابل والد، باثبات یمراقبت

د از: عبارتن یدر طول زندگ یمختلف هستند. اهداف عمده دلبستگ

تقد . او معیاعفاصله و شرکت در تعامل اجتم هشکا ،یکیحفظ نزد

 ییوارجوج تیاست که با هر موقع یزیغر یژگیو یبود که دلبستگ

 یاط براارتب ینوزاد با مراقب نمونه اصل هیرابطه اول نیو ا شودیفعال م

خواهد شد و اختالل در آن منجر به  ندهیآ یتمام روابط اجتماع

 (.0727 ،ی)بالب شودیم یجد ندیعواقب ناخوشا

 یاریهشو ب یدلبستگ یهاسبك نیمعنادار ب بر وجود رابطه عالوه

؛ 2109، کاردی؛ پ2109، یچیباروغلو، کوزان و کس ،ی)آرپاچ

، نچامیو ف یدورسچ مز،ی؛ ک2109، یو احمد ثابتنیحس ،یشکار

ت اس پژوهش نشان داده ،یفرد یهاآن بر تفاوت ی( و اثرگذار2109

بر  یااسطهو یرهایمتغ ویو از طر میرمستقیصورت غبه یکه دلبستگ

(. 2109، نگزیلیامرسون و م ونسون،یاثرگذار است )است یاریبهش

 نیدر رابطه ب جانیه می( نشان دادند که تنظ2103) وریکادول و ش

ان همراستا محقق نی. اکندیم فایا یانقش واسطه یاریو بهش یدلبستگ

 یاریبهش ،یگدلبست ضطرابِکه ا دندیرس جهینت نیبه ا یبا مطالعات قبل

کنترل توجه  و یرابطه نشخوار فکر نیو در ا کندیم ینبیشیرا پ نییپا

 یاریبا بهش زین یاجتناب یبودند. دلبستگ اینقش واسطه یدارا فیضع

 نیدر ا فیفکر و کنترل توجه ضع یدر ارتباط بود که فرونشان نییپا

و اودونووان  سیودا نگ،یبودند. پپ یانقش واسطه یرابطه دارا

 یکه انواع دلبستگ دندیرس جهینت نیبه ا ایمطالعه در زی( ن2103)

 یجانیه میکه تنظ کندیم ینبیشیرا پ یاریبهش نییسطوح پا منیناا

، . ملنکردیم فایا یارابطه نقش واسطه نیدر ا یصورت معناداربه

 نیا جیاهمراستا با نت ییهاافتهیبه  زی( ن2109و اودونوان ) نگیپپ

 یا( در مطالعه0376) انیو توالئ یت، اسد. بشارافتندیمحققان دست 

 جانیه میو تنظ یدلبستگ نینشان دادند که استحکام من در رابطه ب

لعه مطا نیدر ا ونیرگرس لیتحل جیاست. نتا یانقش واسطه یدارا

حکام من است ویاز طر منیو ناا منیا یدلبستگ هاینشان داد که سبك

 و افتهیسازي یردهامربوط به راهب راتییمتضاد، تغ جهتدر دو 
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. از طرف دکننیم ینبیشیرا پ جانیه یشناخت میتنظ افتهنایسازي

 ،یگرمیبا خودتنظ زین یاریاند که بهشنشان داده هاافتهی گر،ید

رابطه دارد )استاکر،  یخود و استحکام خودمهارگر سازییته

 (.2107، 2109، لریانگلرت و س

 زآمیتیموفق تیریمد یاشخص بر ییمن اشاره به توانا استحکام

دارد که از  یاجتماع تیو واقع یدرون هاییبازدار ،یزیغر یازهاین

 و زيیانگ جان،یاست و به فهم ما از ه تیشخص یمرکز یهاسازه

کرا و رابطه دارد )مك افتهیو با عملکرد سازي کندیرفتار کمك م

حکام (. مفهوم است0376بشارت و همکاران،  از؛ به نقل 2112کاستا، 

. است طیافراد در ارتباط با خود و مح یعملکرد روان انگریمن ب

همچون  یموارد سازندیمن را م یکل یکه با هم توانمند یعناصر

 یفشارها لیتعد یفرد برا تیتحمل اضطراب، ظرف یافراد برا ییتوانا

(. استحکام من 0771، نیو مطالبات فرامن است )موره و فا یزیغر

 یقراربر یبرا تیشخص یمهم در رشد و پختگعنصر  كی عنوانبه

 یبرا هافتیرشد تیشخص كی. داشتن شودیمطرح م یمیروابط صم

و  یمراحل مختلف زندگ هایبه حل بحران مانهیروابط صم یبرقرار

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

 تیولدترند و مسئدارند، در روابط متعه گرانیبا د یشتریب یمیصم

با  دشانیدارند و در به اشتراک گذاشتن عقا گرانیدر قبال د یشتریب

هستند(.  انکسی منیا یکه با سبك دلبستگ یبهترند )موارد گرانید

آنها  هاییژگیو گریفهم و درک طرف مقابل و ابراز عواطف از د

به خود  یاستحکام من باال از آگاه اافراد ب گریاست. از طرف د

 یمعن نی(، به ایاریمرتبط با بهش هاییژگیبرخوردارند )از و یترباال

ود را خ یازهاین گرانیدر روابط با د توانندیم شتریافراد ب نیکه ا

باشند  فرد مقابل هم توجه داشته یازهایکنند و به ن انبی مناسب گونهبه

 (.0372 ،یانآشتییو فتح یی)کچو

 یتگدلبس نیرابطه ب یذکر شده در بررس یهامشاهده پژوهش با

 میتقرمسیغ یااز رابطه ریدو متغ نیکه ا شودیمالحظه م ،یاریو بهش

ش . در پژوهشوندیواسطه م یگرید یرهایمتغ ویو از طر برخوردارند

 یلبستگد نیاستحکام من در رابطه ب ایحاضر با توجه به نقش واسطه

 ن،ایو توالئ یطرف )بشارت، اسد كیاز  جانیه یناختش میو تنظ

و  یدلبستگ نیدر رابطه ب جانیه میتنظ ای(، نقش واسطه0373

؛ ملن، 2106، 2103و همکاران،  نگی)پپ گریاز طرف د یاریبهش

 یسطوح باال نی( و وجود رابطه مثبت ب2109و اودونوان،  نگیپپ

( که از 0782، یو برن پورثیل ن،یز)کبات گریمیو خودتنظ یاریبهش

رت صو نیاال است، سؤال پژوهش به امن با استحکام ب هاییژگیو

 نیه بدر رابط یاواسطه ریاستحکام من به عنوان متغ ایمطرح شد که آ

 باشد؟ یانقس واسطه یدارا تواندیم یاریو بهش یدلبستگ یهاسبك

 روش

 یاست. جامعه آمار یو همبستگ یفیپژوهش حاضر از نوع توص

تهران  یم پزشکدانشگاه تهران و علو یلیتحص یهارشته انیدانشجو

نفر  228به صورت در دسترس بود. تعداد  یریگبودند. روي نمونه

و انحراف  21/26 یسن نیانگی( با م%2/82) مرد 230دانشجو شامل 

و انحراف  71/23 یسن نیانگی( با م%06/03) زن 39و  29/3استاندارد 

ا ب هیدر پژوهش شرکت کردند. پس از مصاحبه اول 07/3استاندارد 

ا در هآنها، پرسشنامه تیهدف پژوهش و کسب رضا حیتوض افراد،

 ورود به پژوهش یها. مالکگرفتیکنندگان قرار مشرکت اریاخت

افراد  تیخروج عدم رضا یهاشرکت در پژوهش و مالک تیرضا

 سایمق یهاهدف پژوهش پرسشنامه حیبود. پس از تشر پژوهشدر 

م من )بشارت، استحکا اسی( مق0372بزرگسال )بشارت،  یدلبستگ

، نو ویتینگتو واتسون ی،)قربان ارانهیبهش ی( و توجه آگاه0372

 یالزم برا یبیکنندگان قرار گرفت. زمان تقرشرکت اری( در اخت2117

 اهداده یآمار هایلیتحل یبود. برا قهیدق 21تا  02ها پرسشنامه لیتکم

 استفاده شد. ریمس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ هایروي از

 ابزار

یك  مقیاس دلبستگی بزرگسال :مقیاس دلبستگی بزرگساالن

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

، 2 =، کم0 =ای لیکرت )خیلی کمدرجه 2دوسوگرا را در مقیاس 

سنجد. حداقل و حداکثر ( می2 =، خیلی زیاد6 =، زیاد3 =متوسط

خواهد بود.  22و  2تیب های آزمون به ترنمره آزمودنی در زیرمقیاس

و  های ایمن، اجتنابیهای زیر مقیاسضرایب آلفای کرونباخ پرسش

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

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

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

درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است. ضرایب همبستگی بین 

ها در دو نوبت با فاصلة نفری از آزمودنی 311های یك نمونة نمره

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

های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا برای کل مورد سبك

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

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

های پانزده دلبستگی بزرگسال با سنجش ضرایب همبستگی بین نمره

توافو  ضرایب نفر از متخصصان روانشناسی مورد برسی قرار گرفت.

 های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیبکندال برای سبك

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

مشکالت بین "های بزرگسال از طریو اجرای همزمان مقیاس

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

ی شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون ها ارزیابنفری از آزمودنی

ها در سبك دلبستگی ایمن و زیر نشان داد که بین نمره آزمودنی

 -20/1های مشکالت بین شخص همبستگی منفی معنادار )از مقیاس

=r  83/1تا- =rهای حرمت خود همبستگی مثبت ( و با زیر مقیاس

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

 یهای مشکالت بین شخصهای دلبستگی ناایمن و زیر مقیاسسبك

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

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

تحلیل  جدهندة روایی کافی مقیاس دلبستگی بزرگسال است. نتاینشان

وامل نیز با تعیین سه عامل سبك دلبستگی ایمن، سبك دلبستگی ع

اجتنابی و سبك دلبستگی دوسوگرا، روایی سازة مقیاس دلبستگی 

 (.0372قرار داد )بشارت،  ییدبزرگسال را مورد ت 

 یاست که برا ایماده 22 یابزار اسیمق نیا :استحکام من اسیمق

و  هاتیموقع تیریمدمن در مهار و  یتوانمند زانیم یرگیاندازه

(. 0372شده است )بشارت،  یابیساخته و هنجار یدشوار زندگ طیشرا

را در  یدشوار زندگ هایتیفرد به موقع هایواکنش اسیمق نیا

( بر ادیز یلیخ =2کم تا  یلیخ =0) کرتیل ایپنج درجه هایاندازه

 یدفاع هایسمیمن، مکان آوریمهار من، تاب اسیرمقیحسب پنج ز

 ایمقابله یمحور و راهبردهامسئله ایمقابله یراهبردها افته،یرشد

 در هر ی. حداقل و حداکثر نمره آزمودنسنجدیمثبت م محورجانیه

است. از مجموع  22و  2 بیاستحکام من به ترت هایاسیمق ریاز ز كی

تا  22استحکام من از  یآزمون، نمره کل فرد برا اسیمق رینمره پنج ز

ر استحکام من د اسیمق سنجیروان هاییژگی. وشودیمحاسبه م 022

 هایدر نمونه 0372تا  0386 یهاپژوهش که در خالل سال نیچند

قرار  دت یی مورد و اندنفر( انجام شده 0292نفر( و بهنجار ) 392) ماریب

کرونباخ  یآلفا بضری هاپژوهش نای در(. 0372 بشارت،) اندگرفته

به دست آمد.  73/1تا  80/1من از  استحکام اسینمره کل مق یبرا

نج عامل )مهار من، پ نییبا تع زین یدییو ت  یاکتشاف یعامل ویتحق جینتا

مقابله  یراهبردها افته،یرشد یدفاع هایزمیمن، مکان آوریتاب

زه سا ییمثبت(، روا محورجانیه ایمقابله یو راهبردها محورمسئله

 (.0372داد )بشارت، قرار  د ییاستحکام من را مورد ت اسیمق

 انیتوسط براون و را اسیمق نیا :ارانهیتوجه آگاهانه بهش اسیمق

. درویبه کار م یاریسنجش بهش ی( ساخته شده است و برا2113)

ماده دارد که افراد پاسخ خود را به هر عبارت با  02 یاریبهش اسیمق

نمره با ) «وقتنیه باًیتقر»از  کرتیل ایشش درجه اسیاستفاده از مق

ابزار  نی. اکنندیم بندی)با نمره شش( درجه «شهیهم باًیتقر»( تا كی

ه هفت گرو یرو کهی طور برخوردار است به یخوب یدرون ییاز روا

گزاري  89/1تا  82/1 نیکرونباخ ب ینمونه مختلف اجرا شده و آلفا

 ییدرجه باال زین اسیمق نیا یی(. روا2113 ان،یشده است )براون و را

( p<1110/1) ییباال اریبس یتگهمبس کهی طور شده است بهگزاري 

 ،انیروان داشته است )براون و راسالمت یرهایاز متغ یرا با تعداد

 یسرطان مارانیدر ب اسیمق نیسازه و مالک ا ییروا نی(. همچن2113

در جامعه  اسیمق نی(. ا2112شده است )کارلسون و براون،  دهیسنج

مربوط  یرهایمتغ ااست و ب 82/1ونباخ آن کر یاجرا شد و آلفا رانیا

مختلف مرتبط بوده  هایروان در نمونهو سالمت یاز جمله خودشناس

 (.2118 ،یو قربان پوریاست )قاسم

 هايافته

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را  0جدول 

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

مربوط  های دلبستگیدهد. بیشترین نمره در سبكنشان میبررسی را 

های جنس نیز زنان در ( است، از نظر تفاوت38/02به سبك ایمن )

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

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

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

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

 است.
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 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش0جدول

 کل پسر دختر متغیر

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 30/3 38/02 29/3 38/02 21/3 22/02 لبستگی ایمند

 02/3 92/03 72/2 82/03 21/3 27/03 دلبستگی اجتنابی

 63/3 08/06 32/3 03/06 32/3 06/06 دلبستگی دوسوگرا

 38/00 83/82 01/01 22/80 28/00 02/83 استحکام من

 63/01 82/28 90/7 76/21 62/01 28/28 بهشیاری
 

 

 لیحلو ت رسونیپ یهمبستگ بیها از ضرداده لیمنظور تحلبه 

زاري های تحلیل مسیر بررسی و گدر ابتدا مفروضه استفاده شد. ریمس

 گردید. 

اسمیرنوف نرمال بودن  -با استفاده از آزمون کولموگروف 

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

 است. نرمالیتی برای همه متغیرها برقرار
 اسمیرنوف - کولموگروف آزمون نتایج. 2جدول

 3 2 0 متغیر

 00/1 262 26/1 . دلبستگی ایمن0

 17/1 262 07/1 . دلبستگی اجتنابی2

 09/1 262 32/1 . دلبستگی دوسوگرا3

 19/1 262 03/1 . استحکام من6

 17/1 262 08/1 . بهشیاری2

 
 

یرهای بین با متغمفروضه خطی بودن رابطه بین متغیرهای پیش

گزاري گردید. ضرایب خطی بودن برای  0میانجی و مالک در شکل 

ها برای بود و مفروضه خطی بودن داده 12/1همه نمودارها باالتر از 

 بین و مالک برقرار بود.متغیرهای پیش

ریب بین نیز با استفاده از ضخطی بین متغیرهای پیشمفروضه هم

ود رار گرفت. نتایج حاکی از این بهمبستگی پیرسون مورد بررسی ق

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

 .بین برقرار استخطی بین متغیرهای پیشبنابراین مفروضه هم

ر باشد که تاییدی بهمچنین درجه آزادی برای مدل نیز صفر نمی

  مفروضه غیرصفر بودن و مثبت بودن درجه آزادی مدل است.

هش را پژو یرهایمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ سیماتر 2ول جد

سبك  نینشان داد که ب رسونیپ یهمبستگ بیضر جی. نتادهدینشان م

 ر( وجود دارد که دr=21/1رابطه مثبت ) یاریو بهش منیا یدلبستگ

است که با  یمعن نیبد جینتا نی( معنادار است. اp<10/1سطح )

 نی. بابدییم شیافزا زین یاریبهش زانیم منیا یسبك دلبستگ شیافزا

( وجود r=-28/1) یرابطه منف یاریو بهش یاجتناب یسبك دلبستگ

سبك  شیافزا یعنی( معنادار است. p<10/1دارد که در سطح )

 یهافتهایهمراه است. طبو  یاریبهشبا کاهش  یاجتناب یدلبستگ

 ینفرابطه م یاریدوسوگرا و بهش یسبك دلبستگ نیپژوهش، ب

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

کاهش  یرایدوسوگرا بهش یسبك دلبستگ شیبا افزا یعنی ؛است

و  منیا یسبك دلبستگ نینشان داد که ب نیهمچن جی. نتاابدییم

( وجود دارد که در سطح =26/1rمن رابطه مثبت ) اماستحک

(10/1>p معنادار است؛ )منیا یستگدر سبك دلب شیبا افزا یعنی 

و استحکام  یاجتناب ی. سبك دلبستگابدییم شیافزا زیاستحکام من ن

 نی( بودند. اp<10/1و معنادار ) (=r-36/1) یرابطه منف یدارا زیمن ن

اهش استحکام با ک یاجتناب یدلبستگ بكس شیافزا دهدینشان م افتهی

ه دوسوگرا و استحکام من رابط یسبك دلبستگ نیمن همراه است. ب

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

 شیافزا زیدوسوگرا، استحکام من ن یدر سبك دلبستگ شیهمراه افزا

 زین یاریاستحکام من و بهش نیپژوهش نشان داد که ب جی. نتاابدییم

( معنادار p<10/1( وجود دارد که در سطح )=36/1rرابطه مثبت )

 شیزااف زین یاریاستحکام من، بهش شیفزادرواقع با ا یعنیاست؛ 

 .ابدییم
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 بین با متغیرهای میانجی و مالک. نمودار خطی بین متغیرهای پیش0شکل

 

 . ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش3جدول

 2 6 3 2 0 متغیر

     0 . دلبستگی ایمن0

    0 -38/1** . دلبستگی اجتنابی2

   0 22/1** -31/1** . دلبستگی دوسوگرا3

  0 -36/1** -36/1** 26/1** . استحکام من6

 0 36/1** -63/1** -28/1** 21/1** . بهشیاری2

 

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

ه دمنظور آزمون مدل فرضی پژوهش از روي تحلیل مسیر استفابه

 های دلبستگیشود که سبكبا توجه به این مدل، فرض می شد.

ی گری استحکام من بر بهشیار)ایمن، اجتنابی و دوسوگرا( با واسطه

های برای آزمون مدل پژوهش یعنی ت ثیر سبك گذارد.ت ثیر می

 -واسطه استحکام من، از ماتریس واریانس دلبستگی بر بهشیاری به

                                                           
1. Maximum likelihood 

ها، های ورودی و با توجه به نرمال بودن دادههعنوان دادکوواریانس به

ضرایب استاندارد  0استفاده شد. شکل  0نماییاز روي حداکثر درست

ر ای استحکام من دمسیرهای مستقیم برای مدل فرضی نقش واسطه

ر این دهد. دهای دلبستگی و بهشیاری را نشان میرابطه بین سبك

ان نشان داده طیلی در مسیر پیکمدل، ت ثیر مستقیم متغیرها در شکل مست
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شود، اثر مشاهده می 3و جدول  0در شکل  طور کهشده است. همان

 p <12/1 در سطح 39/1استحکام من بر بهشیاری با ضریب مسیر 

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

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

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

معنادار است. در این  >10/1pدر سطح  -86/1استحکام من با ضریب 

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

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

 30/1تواند به میزان است؛ یعنی کل مدل می 30/1ابر بهشیاری بر

 تغییرات بهشیاری را تبیین کند.
 

 

 

 

 

 

 

 های دلبستگی و بهشیاریای استحکام من در رابطه بین سبك. ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی نقش واسطه2شکل

و استاندارد و میزان معناداری مسیرهای مستقیم برای مدل فرضی .  ضرایب غیراستاندارد 6جدول

 های دلبستگی و بهشیاریای استحکام من در رابطه بین سبكنقش واسطه

 B β t مسیرها

 18/0 23/1 19/1 اثر دلبستگی ایمن بر استحکام من

 81/2 08/1** 38/1 اثر دلبستگی ایمن بر بهشیاری

 -88/6 -70/1** -28/1 ام منکاثر دلبستگی دوسوگرا بر استح

 -23/6 -82/1** -29/1 اثر دلبستگی دوسوگرا بر بهشیاری

 -98/3 -86/1** -23/1 اثر دلبستگی اجتنابی بر استحکام من

 -23/1 -16/1 -10/1 اثر دلبستگی اجتنابی بر بهشیاری

 29/2 39/1* 02/1 اثر استحکام من بر بهشیاری

 

 معنادار هستند. p <12/1ضرایب در سطح  *ادار هستند.          معن p <10/1ضرایب در سطح **
 

در  ای استحکام من. ضرایب استاندارد مسیرهای غیرمستقیم برای مدل فرضی نقش واسطه2جدول

 های دلبستگی و بهشیاریرابطه بین سبك

 β مسیرها

 17/1 واسطه استحکام مناثر سبك دلبستگی ایمن بر بهشیاری به

 -18/1 نواسطه استحکام ملبستگی دوسوگرا بر بهشیاری بهاثر سبك د

 -12/1 نواسطه استحکام ماثر سبك دلبستگی اجتنابی بر بهشیاری به

 

 

 های برازي مدل. شاخص2جدول

RMR NFI CFI AGFI GFI RMSEA df P-value 2χ 

16./ 71/1 77/1 72/1 76/1 1101/1 2 81/1 62/1 

 

 

یابی معادالت ساختاری، ارائه میزان هداف مدلاز آنجا که یکی از ا

یرهای زاد( بر متغاثر غیرمستقیم متغیرهای مستقل )متغیرهای برون

ر زاد( است، اثر غیرمستقیم متغیرهای مستقل بوابسته )متغیرهای درون

 نشان داده شده است. همانطور که در این جدول 6وابسته در جدول 

های سبک

 دلبستگی

 دوسوگرا

 اجتنابی

 ایمن

48/0 استحکام من بهشیاری

- 

19/0

- 

32/

0 08/0- 

92/0 

77/7

- 

94/0 
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ی ایمن زاد سبك دلبستگمتغیر برون شود، اثر غیرمستقیممشاهده می

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

تحکام من واسطه اسزاد سبك دلبستگی دوسوگرا بر بهشیاری بهبرون

گی ستزاد سبك دلبو اثر غیرمستقیم متغیر برون -18/1به میزان 

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

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

شود، مدل فرضی مشاهده می 2های برازي که در جدول شاخص

𝑋2است. نسبت  پژوهش از برازي کامالً مطلوب برخوردار

𝑑𝑓
 

 0طور خطای مجذور میانگین ریشه تخمیناست. همین 2تر از کوچك

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

، 2های شاخص برازيمدل تقریباً نزدیك به صفر است. میزان مؤلفه

، و شاخص 6، شاخص برازي هنجار شده3شده برازيشاخص تعدیل

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

است و نشان از برازي مطلوب  7/1تر از ها بزرگتمام این شاخص

تر نیز باید کوچك 2ماندهمدل دارد. همچنین مقدار ریشه میانگین باقی

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

نباید معنادار باشد تا با فرض تطبیو مدل  p-valueها میزان در این مدل

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

 (.0370شود )ابارشی و حسینی، 

 گيریبحث و نتيجه

 نیدر رابطه ب تواندیپژوهش نشععان داد که اسععتحکام من م جینتا

 یژوهش داشته باشد. پ   یانقش واسطه  یاریو بهش  یدلبستگ  یهاسبك 

اما  کرده باشد وجود ندارد یمسئله را بررس   نیا یطور اختصاص  که به

اسععتحکام  و یدلبسععتگ یهاکه رابطه سععبك ییهاوهشبا پژ افتهی نیا

و  با ی؛ تندر، کامپوس، شعععک  0372، 0376من )بشعععارت و همکاران،  

ش 2109بالت،  س  یاکبر ،ی؛ نادر2103 ور،ی؛ کادول و  صل یو عبا ، ا

ش   2102 ستحکام من و به ، 2103و همکاران،  نگی)پپ یاری( و رابطه ا

؛ والش و همکاران،  2102، اری و گرن یکاپوت  کارد، ی، پ2102، 2106

اسععت. افراد با  سععوهم میرمسععتقیاند به شععکل غ( را نشععان داده2117

توجه بدون اضععطراب خود را بدون  توانندیم منیا یسععبك دلبسععتگ

ستگ   ایاز طرد  ینگران شدن )مانند دلب ضطراب  یترک  شان (، فیا  ،یرون

ستگ  دکنندهیتجارب تهد هیدفاع عل ایاجتناب  ر ( بیاجتناب ی)مانند دلب

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Goodness of Fit Index (GFI) 
3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

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

با بهشععع    ییها یژگیو طه دارند )براون و را   یاری که  (. 2113 ان،ی راب

 ن،دید بیآس  ایدر جهت اجتناب از طرد شدن   دیشد  اطیاحت یجابه

توجه خود را بر لحظه حاضعععر به       توانند یم منیا یافراد با دلبسعععتگ 

ورت ص  نیمتمرکز کنند که در ا دانهمنرقضاوت یگشوده و غ  یروش 

نابرا   اهمفر یاری بهشععع یبرا یشعععتریب تی ظرف تري گسععع نیآمده و ب

(. 2119و همکاران،  انی)را گردندیم لیتسععه یاریبهشعع یهاییتوانا

 یافضععع منیا یسعععبك دلبسعععتگ یممکن اسعععت افراد دارا ن،یبنابرا

 یاآن )فضع  که لیدل نیبودن داشعته باشعند به ا   اریبهشع  یبرا یشعتر یب

 هاداستف ی( را در جهت ترس از ترک شدن و طرد احتمالیروانشناخت

ند ینم ناب از نزد    یو انرژ کن  ای  یجان یه یکیخود را در جهت اجت

(. 2103و همکاران،  نگی)پپ کنندیدشعععوار مصعععرف نم  یهاجانیه

 سعععتمیسععع یاند که وقت  ( خاطر نشعععان کرده 2119و همکاران )  انی را

 ای یشعععناخت یهایریافراد سعععوگ دشعععویفعال م یدلبسعععتگ یرفتار

که بر اسعععاس  خوانندیرا فرام یگریاز خود و د یدرونکار یهامدل

 نیا از دهدیبه افراد اجازه م یاریتجارب گذشععته اسععت. البته، بهشعع 

ها که بر اساس تجارب گذشته است فراتر رفته و در عوض    روانسازه 

 یرضروریغ ریخود را بر لحظه حاضر بدون ت ث رقضاوتمندانهیتوجه غ

( اظهار  2119و همکاران )  انی تجارب گذشعععته متمرکز کنند. را      نیا

سخ    یاند افرادکرده ساس و پا اند با مند بودهگو بهرهکه از مراقبت ح

نجر م تواندیکه م شوندیمشخص م یرویخودپ یبرا تیعشو و حما

 تی و ظرف اری بهشععع یگردد: گسعععتري آگاه  یاری بهشععع شیبه افزا 

ا ب وارنهیکه همسععاز، آ یکنندگانفراهم لهیوسععبه یگرخودمشععاهده

ه در ک یافراد ی. از طرفگرددیم لیتسعععه هسعععتند، یتجارب کودک

ستفاده    یطیمح سوءا شد م طردکننده و   تیرفبرعکس ظ کنند،یگر ر

ش  س  اریتوجه به (. مراقبت 2119و همکاران،  انی)را ندیبیم بیآنها آ

و خود  جان یه میتنظ یها ییتوانا  نیدهنده همچن حسعععاس و پاسعععخ  

ندگ آرام هد یرا پروري م یکن (؛ 2116، وریشععع و نسعععریکولی)م د

ستگ  ییهاییتوانا ش  یکه هم با دلب اورمل  ،نوسی)مود یاریو هم با به

قبت که مرا رسععدیبه نظر م ن،ی( مرتبط هسععتند. بنابرا2101و آلمان، 

بلکه  دکنیم لیرا تسععه منیا یسععبك دلبسععتگ جادیحسععاس نه تنها ا

ش  تیفظر س فرد را به یاریبه   یضرور  یهافراهم آوردن مهارت لهیو

4. Normed Fit Index (NFI 
5. Comparative Fit Index (CFI) 
6. Root Mean square Residual (RMR) 
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و  نععگی )پپ   دهععدیم  شی افزا  یکننععدگ   آرام و خود  جععانی ه  می تنظ   

 (.2103همکاران، 

قا  عامالت اول      عیو تاده در طول دوران تحول و ت فاق اف  با  هی ات

 من را تحت یهاییتوانا یریگبه خصوص مادر، روند شکل   ن،یوالد

من  را در تحول یدلبستگ  تیله اهم مس  نی. وجود اددهیقرار م یرت ث

باعث  گودر دسترس، حساس و پاسخ    ی. وجود مراقبکندیبرجسته م 

 یهموار برا یریشود و مس   ینمن ت م یورو ضر  هیپا یازهاین شود یم

سب مهارت  یتحول مراحل بعد  یسازگار روان  یهاییها و تواناو ک

س  كی ندیفرآ نی. ادیمن به وجود آ  ییرا در توانا یتحکم و قومن م

 جععادیا طیو مح یدرون روان یایععدن یازهععایععن نیتعععادل ب یبرقرار

 ادی تا من کودک   شعععودیحسعععاس باعث م   ی. تعامل با مراقب   کند یم

کارآمد در برخورد با مسعائل داشعته باشعد و در     یکه عملکرد ردیبگ

شنا م  نیتعامل کودک با ا نیا  حل ییکه نه تنها توانا شود یمطلب آ

و  طیبلکه مح کندیم یمشععکالت را دارد و احسععاس خودارزشععمند

بل اطم   زین گریباالخص افراد د  ند. ا    نان یقا ماد هسعععت م  نیو اعت ان ه

 یمنیبه احسععاس ا منیا یآن در افراد با دلبسععتگ ازاسععت که  یزیچ

ال بزرگسععع ای تا کودک   شعععودیباعث م   ند یفرآ نی. اشعععودیم ریتعب

سائ    یکردیرو شوده به م ضا      یل زندگباز و گ شد و در ف شته با  ییدا

عوامل از رشعععد   نیخود را بروز دهد. تمام ا   یروان یامن عملکردها 

ابل، مق . درکندیت میدر فرد حما شععتریب یاسععتحکام من و سععازگار

ناا    به  ناشععع    یمنیتجر تار  یاز الگو یکه  بل   یغ یرف قا  دسعععترس و ر

 یازهاین یتا ارضععا شععودیبودن مراقب اسععت، باعث م گورپاسععخیغ

 من نابالغ كیهر مرحله از تحول من با مشکل مواجه شود و  یضرور

رون و د یایدن نیتعامل و تعادل ب یدر برقرار فیو با اسععتحکام ضععع

تا فرد هم نسبت به خود و   شود یمساله باعث م  نیشود. ا  یبرون روان

 یداشته باشد و نه تنها خود را فرد   یاافتهیاحساس رشدنا   گرانیهم د

بل  یغ زیرا ن گرانیو د طیند بلکه مح  بدا  ارزيیب ب   رقا ند و  اعتماد  دا

د. داشععته باشعع یله در پ را در حل مسعع ینییپا یخودکارآمد جهیدرنت

 و مسعععائل  مات یدر برابر نامال  طیشعععرا نیدر ا منیافراد دلبسعععته ناا  

را که   یاافته ی رشعععد یبسعععته دارند و راهکارها      یکردیرو یزندگ 

؛  0778 )اسوانبرگ،  برندیکار م است، به  نییاستحکام من پا  یژگیو

 (.0372، و همکاران به نقل از بشارت

 توانیپژوهش و با توجه به مطالب ذکر شده م یهاافتهی نییتب در

که  یدر دوران کودک هیاول یگوگفت که مراقبت حسععاس و پاسععخ

هر  که در دهدیفرصععت را به فرد م نیاسععت ا منیا یمنشعع  دلبسععتگ

تواند ب کندیرا تجربه م یناکام یکه تا حد لحانیمرحله از رشد درع

اعتماد  نیارضعععا کند و همچن یحد معقول رخود را د یتحول یازهاین

ن م كی  یریگرا پروري دهد که منجر به شعععکل     یگریبه خود و د 

 افتهیرشد  یدفاع یاز راهبردها منی. افراد اگرددیمستحکم در فرد م 

و در مواجهه با  کنندیدر هنگام روبرو شععدن با اضععطراب اسععتفاده م 

که از    یاز خود نشععععان م یشعععتریب یآورتاب  ها مت ینامال  ند  ده

سوب م    یهامؤلفه ستحکام من مح ستحکام   ی. افرادشوند یا که از ا

 ،یرواکنشیتوجه کردن غ یبرا یشتریب ییبرخوردارند توانا ییمن باال

م واقع من مستحک و سخاوتمندانه به لحظه حال دارند. در یرقضاوتیغ

ه ک یابرخوردار اسععت. دو مؤلفه یشععتریب یو خودشععناسعع یز آگاها

 وانتیم بیترت نی. بدشععوندیمحسععوب م یضععرور یاریبهشعع یبرا

 با پروري اسععتحکام من در افراد به شععکل منیا یگفت که دلبسععتگ

ر . در پژوهش حاضععدهدیقرار م ریرا تحت ت ث یاریبهشعع میرمسععتقیغ

برخوردار  یاریبا بهشعع ینفم یاز همبسععتگ یاجتناب یهرچند دلبسععتگ

 ینیبشیرا پ یارینتوانسععت سععطوح بهشعع ونیرگرسعع لیبود اما در تحل

 ویاز طر یاری بهشععع یکنندگ ینیبشیپژوهش نتوانسعععت پ جیکند. نتا  

لعه والش و همراسععتا با مطا افتهی نیکند. ا ییدرا ت  یاجتناب یدلبسععتگ

و  یکینزد در روابط از ی( بود. افراد دلبسعععته اجتناب  2117همکاران ) 

 یازهاین یسععتگنظام دلب ینافعالسععاز ویو از طر ترسععندیم تیمیصععم

و  یکیرا پنهان و از نزد یریپذبیخود را سععرکوب، آسعع  یدلبسععتگ

(. در رابطه با عدم 2103 ور،ی)کادول و شعع کنندیم یدور تیمیصععم

و  نسر یکولیم ،یاریبر سطوح بهش   یاجتناب یدلبستگ  یکنندگینیبشیپ

که  کنندی( خاطر نشععان م2117والش و همکاران ) ( و2116) وریشعع

ش  یهرچند برخ صه از م ستگ  یهاخ شا  یاجتناب یدلب  ین)همچون فرون

فاع  یتفکر، فرافکن ناخت   چه یو در ید طه منف  ی( دارایشععع با   یراب

از آن )همچون پردازي  یگرید یهااسععت اما مشععخصععه  یاریبهشعع

ها( ممکن  از شعععناخت   یعیبازدارانه خطر و عدم انعطاف دامنه وسععع      

طه مثبت  یاسعععت که دارا    زا بی ترک نیباشعععد. ا   یاری با بهشععع  یراب

ات اثر یکه دارا رسععدیبه نظر م یاجتناب یدلبسععتگ یهامشععخصععه 

داشعععته   یاری بهشععع یکنندگ ینیبشیبر پ یمتعارض متفاوت و احتمال   

و  ینادرست مشاهده شده را مشخص کند. طراح     جینتا یباشد و مبنا 

ستفاده از   سن  كیا ستگ  یگر چند وجهجشابزار  که  یناباجت یاز دلب

 یممکن اسععت که بررسعع  شععد،مسععتقل آن با یهااسیرمقیشععامل ز

 لی کند. دل  لی را تسعععه یاری مرتبط با بهشععع  یها هی تر فرضعععدرسعععت

را  یاریهشععنتوانسععت ب یاجتناب یچرا دلبسععتگ نکهیا گرید نیگزیجا
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شان    ینیبشیپ ست بخاطر همپو  یردوآن با ه یمفهوم یکند، ممکن ا

  باشععد )والش و همکاران، یاضععطراب یژگیو و یاضععطراب یدلبسععتگ

2117.) 

دارد. طرح پژوهش از نوع  زین ییها تی حاضعععر محدود   پژوهش

حدود    دی با  جه یبود و در نت یهمبسعععتگ  نه یآن در زم یها تی به م

پژوهش    یکرد. جععامعععه آمععار    اطیععاز آن احت   یعلّ   یری گ جععهی نت  

که در تعم    انی دانشعععجو ند  تا  میهسعععت با  گرید به  جین به   دی جوامع 

 قتریقد یها توجه داشعععت. جهت بررسععع مختلف جامعه  یها یژگیو

طه متغ  ها یراب عه    توانیپژوهش م یر جام  یپژوهشععع یها آن را در 

ف مختل یها که جنبه   ییکرد. اسعععتفاده از ابزارها    یمختلف بررسععع

 نند، کیم یریگاندازه  ترویرا بصعععورت دق یاری و بهشععع یدلبسعععتگ

ند یم طه ا ندر روشععع توا ط  ژهیبه و  ریدو متغ نیتر کردن راب ه در راب

 باشد. کنندهکمك یاریبا بهش یاجتناب یدلبستگ

 منابع
. مدلسازی معادالت ساختاری(. 0370ابارشی، احمد و حسینی، سیدیعقوب )

 شناسان.نشر جامعه

(. مقیاس دلبستگی بزرگسال: پرسشنامه، شیوه 0372) حمدعلیبشارت، م

 ،روانشناسی تحولی )روانشناسان ایرانی(ذاری. گاجرا و کلید نمره

32 (7) ،321-309. 

(. نقش 0376) هیمهف ان،ییتوال و محمدمهدی ،ی، اسدحمدعلیم بشارت،

و  یدلبستگ یهاسبك نیاستحکام من در رابطه ب یاواسطه

روانشناسی تحولی )روانشناسان . جانیه میتنظ یشناخت یراهبردها
 .019-007، (00) 0، ایرانی(

استحکام من:  اسیمق یی(. ساخت و درست آزما0372) حمدعلیبشارت، م
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