
  Quarterly of Clinical Psychology Studies ی بالينیشناسروانفصلنامه مطالعات 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 9, No. 35, Summer 2019 69 تا 41 ، ص98 تابستان ،پنجمسی و، شماره نهمسال 

 
 
 

ای دانشجویان بر یابی  معادالت ساختاری راهبردهای مقابلهمدل
های فرزندپروری، گری سبکهای دلبستگی با واسطهاساس سبک

 های ناسازگار اولیهوارههای دوران کودکی و طرحآسیب

 3، احمد برجعلی 2، نورعلی فرخی1امين غالمی 

 30/06/98تاریخ پذیرش:  24/02/98تاریخ وصول: 

 چکیده
بایست به مسائل رواني دانشجویان توجه ي اینكه بتوانيم یك نظام آموزشي اثربخش داشته باشيم مي برا

داشته باشيم. استرس و تنش یكي از عوامل موثر بر بهداشت رواني و مخل عملكرد تحصيلي دانشجویان 
ا آن توجه شود.  هاي مقابله ببایست به منابع آن و روش، كه به منظور ایجاد یك آموزش كارآمد مي است

هاي دلبستگي با اي بر اساس سبكهدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاري راهبردهاي مقابله 
هاي ناسازگار اوليه در رسان كودكي و طرحوارههاي فرزندپروري، تجارب آسيب گري سبك واسطه

اند كه طباطبائي بوده نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه 300دانشجویان بوده است. نمونه آماري این پژوهش 
اند. ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم كوتاه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شده

(، AAIهاي دلبستگي بزرگساالن هازن و شيور )، سبك ۱990اي اندلر و پاركر پرسشنامه راهبردهاي مقابله 
هاي  ناسازگار اوليه و آسيب يهاواره، طرح(EMBU-Sهاي فرزندپروري والدیني ادراک شده )شيوه

روش مدل معادالت ساختاري و   اند. براي ارزیابي مدل پيشنهادي ازبوده 24دوران كودكي بوگالس بریمنر 
استفاده شده است. نتایج بررسي نشان داده كه شاخص هاي برازش مدل مفهومي تحقيق   Amosنرم افزار 

ها برازش خوبي داشته  اند و مدل ارزیابي شده با دادهبولي بودهپس از اصالحات جزئي در سطح قابل ق 
هاي ناسازگار وارههاي فرزند پروري، طرحاست. و طبق ضرایب رگرسيوني بدست آمده متغيرهاي سبك 

 اي داشته اند. هاي مقابله هاي دوران كودكي نقش ميانجي را بين سبك دلبستگي و سبكاوليه و آسيب
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های دلبستگی، ای، سبکیابی معادالت ساختاری، راهبردهای مقابلهمدل : ن کلیدیاگواژ
  های ناسازگار اولیهوارههای دوران کودکی، طرحهای فرزندپروری، آسیب سبک

 قدمهم 
عنوان محرک یا متغيري در محيط داخلي یا خارجي است كه درجه آن ازنظر به ۱استرس

يسم فراتر رود و در شرایطي مشخص قدرت و شدت یا تداوم، از حد ظرفيت سازش ارگان
بتواند به در هم ریختن رفتار یا نوعي ناسازگاري و اختالل منجر شود و احياناً به بيماري 

صورت دفعي و خودكار زاها بهبيانجامد. برخورد و مواجهه با مشكالت و استرس
ي گيرنده شده از طرف سيستم عصبي نيستند، بلكه مقابله، فرآیندي پویاست و دربرهدایت

هاي فرد در جهت تغيير هست باشد و آشكاركننده استراتژي و خواستهاعمال زیادي مي
تواند بر سالمتي زا ميهاي تنيدگياي افراد در موقعيتهاي مقابلهپاسخ (.۱390)جعفر زاده، 

هاي رفتاري و ، به تالش3( مقابله20۱3، 2رواني و اجتماعي افراد اثر بگذارد )ميرنيسز
-زا  گفته ميهاي تنش تي براي پيشگيري، اداره كردن و كاهش استرس در موقعيتشناخ

شود. مفهوم مقابله یك مفهوم گسترده شامل: رفتار و فرایندهاي تنظيم هيجاني است. 
ها در ترین نظریهیكي از جامع 4بنابراین بررسي انواع مقابله مهم است.  الزاروس و فولكمن

است، را مطرح  5گرفته از دیدگاه اليسي مقابله با آن را كه برهارابطه با استرس و شيوه
گيرد و اند. طبق این نظریه مقابله تحت تاثير ارزیابي شناختي فرد از رویداد قرار ميكرده

، 6دهد  )كروهنارزیابي شناختي فرد متعاقباً برانگيختگي هيجاني او را تحت تاثير قرار مي
2002 .) 

 تنش  تا كند كمك شخص به كه پذیرد انجام اي شيوه به اندتو مي استرس با مقابله

 را مقابله شيوة این  دهد. خود برگشت تعادل حالت به را بدن و داده كاهش  را

 نایافته سازش هايپاسخ مقابله، ي راهبردها از برخي نامند. مي یافته سازش راهبردهاي

 
1. stress 

2. Mirnics 

3. coping 

4. Lazarus & Folkman 

5. Ellis 

6. Krohne 



 43                                                    اساس بر دانشجویان ایمقابله راهبردهای  ساختاری  معادالت یابیمدل

 در  بدن و شود دیدترش ارگانيسم تنش و ت تمایال نيازها، شوند، موجب مي كه اند

 (. ۱394گيرد )طالع زاري،  قرار ثبات بي وضعيت

 بازخوردي و شخصيتي شناختي، عوامل از اي پيچيده مجموعة ،مقابله شخصي منابع

 عبارتند شخصي منابع .سازد مي مهيا براي مقابله را فرد رواني توانایي از بخشي كه است

تاثير  تحت را مقابله و ارزیابي هايروش تخابان كه پایدار نسبتاً  اي زمينه يهاویژگي از
 شخصي، كارآمدي احساس ،من  تحول از عبارتند هاویژگي این  از دهند. برخي مي قرار

 و مقابله، و دفاعي يهاسبك شناختي، يهایكپارچگي، سبك احساس بيني، خوش

نایدر، ؛ اس۱993 ،2اسكافر و ؛ موس2009، ؛۱)پرتي و پيترنتوني مسئله حل توانایيهاي
اي كارآمد در كاهش هاي پيشين بر نقش راهبردهاي مقابلهدر برخي از پژوهش (. 200۱

(. بر این 20۱3)اصغري،  استرس و تأمين بهداشت رواني دانشجویان تأكيد شده است
مدتي دارند. یافته، پيامدهاي مثبت و طوالنيكارآمد و سازمان 3اياساس راهبردهاي مقابله

یابد و به دنبال آن سطح  هاي فرد كاهش ميوسيله تالشتنش بهترتيب كه این به
حال شخص . درعين شودیابد و سالمت فرد تأمين مينفس و مهارت وي افزایش ميعزت

گردد تر ميشود نيز مقاومها مواجه ميیي كه در آینده با آنزادر برابر عوامل تنش 
 (. 200۷، )خدایاري

. سازنداي مجزا ميسب سه نوع اساسي راهبردهاي مقابلهافراد را برح 4اندلر و پاركر 
مدار و اجتنابي. راهبردهاي مسئله محور، اي مسئله محور، هيجانراهبردهاي مقابله

ها فرد به جستجوي اطالعات بيشتر درباره مسئله، گيرند كه در آنراهبردهایي را در برمي
پردازد. ویت دادن به حل مسئله ميتغيير ساختار مسئله ازنظر شناختي، محاسبات و اول

جاي حل مسئله خود، گيرد كه در آن فرد بههایي را در برميراهبردهاي هيجان محور شيوه
اي هيجان كند احساسات ناخوشایند خویش را كاهش دهد. راهبردهاي مقابلهتالش مي

جویي و اشتغال ذهني است. محور شامل عصبي و ناراحت شدن، گریه كردن، عيب
شود كه بيشتر از نوع اجتناب و فرار از ، رفتارهایي را شامل مياي اجتنابياهبردهاي مقابلهر

 (. ۱990، اندلر و پاركر) موقعيت پراسترس است

 
1  . Prati & Pietrantoni 

2  . Moos & Schaefer 

3. coping strategies 

4. Endler & Parker 
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باشد. نظریه دلبستگي اي، سبك دلبستگي فرد ميهاي سبك مقابلهاز دیگر همبسته
بستگي كه پيوند عاطفي بين ها دلمبتني بر تحقيقات بالبي و اینزورث است. ازنظر آن

 ؛۱969، ۱كننده بهداشت و سالمت رواني فرد است )بالبىمادر است، تعيين -كودک

دلبستگي تجسم دروني فرد است از رابطه ي دلبستگي كه (.  ۱9۷8و همكاران،  2اینزورث
در كودكي با مراقبان خود داشته است. سبك دلبستگي فرد در كودكي، الگوي تعامل وي 

نوزاد  -زرگسالي با افراد مهم زندگي اش تعيين مي كند. بين سبك دلبستگي والدین را در ب
و مدل رابطه ي عاشقانه ي فرد در بزرگسالي رابطه وجود دارد. سبك هاي دلبستگي 
الگوهاي پایداري از روابط هستند و رفتار افراد را در سراسر زندگي تحت تأثير قرار مي 

 (.  ۱39۱دهند)خدابخش، 
پيوند عاطفي عميقي است كه شخص با افراد دیگر شكل مي دهد. كاركرد  دلبستگي

سيستم دلبستگي، حفظ مجاورت با اشخاص دیگر در موقعيت هاي استرس آور 
(.  پژوهش هاي پيشين نشان داده اند كه الگوي دلبستگي مي تواند ۱39۱است)خدابخش، 

ه ي نگرش فرد را نسبت به زمينه ساز نحوه ي برخورد فرد با مسایل زندگي باشد و شيو
مسایل و مشكالت، مشخص سازد. هم چنين، الگوي دلبستگي، تعيين كننده ي آمادگي 
فرد براي حل و فصل مشكالت، كنش ها و واكنش هاي فرد در برابر مشكالت اجتماعي  و 

 (. ۱38۷، ناكامي ها است )سهرابي و رسولي
سازي با مشكالت رفتاري بروني دهد كه دلبستگي ایمن به والدینتحقيقات نشان مي

شده مانند، سرقت، استفاده از مواد مخدر و بزهكاري، رفتار پرخاشگرانه و رفتار پرخطر و 
 همچنين مشكالت دروني سازي شده مانند اضطراب وخلق افسرده رابطه منفي دارد

كن است (. در نتيجه كيفيت دلبستگي به والدین مم3،20۱2نوتاري ادریسيو و القي، )تامبلي،
 به.  سازي شده عمل نمایدبه عنوان محافظي در برابر توسعه و رشد مشكالت دروني و بروني

 سطوح و همدلي باالي سطوح با دوستان و والدین به ایمن  دلبستگي رابطه مشابه طور

استفاده از اصول یادگيري براي كاستن از  .است ارتباط در پرخاشگرانه رفتار پایين 
و  4آلن) شودكودكان روز به روز از مقبوليت بيشتري برخوردار مي اختالالت و مشكالت

 
1. Bowlby 

2. Ainsworth 

3. Tambelli, Laghi., Odorisio & Notari 

4. Allen 
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تفاوت هاي فردي در الگوهاي فعال دروني، موجب شكل گيري سبك  (.200۷ ،همكاران
هاي دلبستگي متفاوتي مي گردد. بررسي هاي اوليه در زمينه ي سبك هاي دلبستگي 

،دلبستگي ۱ي دلبستگي ایمن( انجام گرفت و سه الگو۱9۷8ازسوي آینزورث و همكاران )
شناسایي شد. بعدها مين و  3دوسوگرا –و دلبستگي نا ایمني اضطرابي  2اجتنابي –ناایمن 

گروه قبلي قرار نمي گرفتند  3( تعدادي از كودكان را در هيچ یك از ۱990) 4سولومون
 5دفبي ه –بررسي كرده و آنها را در طبقه ي جدیدي به نام دلبستگي ناایمن بي سازمان 

(. سبكهاي دلبستگي در چارچوب روابط نخستين ۱388جاي دادند )نریمان و همكاران، 
مادر تشكيل مي شوند و از آن پس تعاملهاي فرد با دیگران از جمله روابط صميمي  -نوزاد

وي در بزرگسالي را تحت تاثير قرار مي دهند و سازماندهي مي كنند. نمودهاي دلبستگي 
نزدیكي و جدایي، و ماهيت و كيفيت روابط هيجاني و اجتماعي )در  بر انتظارات افراد از

با سازگاري مناسب و  6قالب سه سبك دلبستگي(، تاثير مي گذارد. سبك دلبستگي ایمن
انعطاف پذیري در برابر تجارت هيجاني و تحمل رویدادهاي استرس زا )بدون اینكه به 

 ۷(، سبك دلبستگي اجتنابي۱39۱همكاران، وسيله آنها در هم بشكند( ارتباط دارد )اماني و 
با حفظ فاصله هيجاني از دیگران و دوري از مواجهه با استرس ها مرتبط است. جهت 

در تعامالت اجتماعي و احتياط مفرط در  9با فرا هيجاني  8دو سواگرا -گيري مضطرب
دارد و دو  مقابل منابع استرس زا رابطه دارد. دلبستگي ایمن با هوش هيجاني رابطه مثبت

دوسوگرا با هوش و  –سبك دیگر دلبستگي،یعني دلبستگي اجتنابي و دلبستگي مضطرب 
 . (20۱۱، ۱0هيجاني داراي رابطه ي منفي هستند )هاتمي

هاي ( در تحقيق به این نتيجه رسيد بين سبك دلبستگي ایمن با سبك۱386بشارت )
سبك دلبستگي اجتنابي با سبك  اي هيجان محور و و مسئله محور رابطه مثبت و بينمقابله
مسئله محور و سبك هيجان محور رابطه منفي وجود دارد و بين سبك دلبستگي  مقابله

 
1  . Secvre   

2  . Avoidant  

3  . anxious-ambivalent  

4  . main & Solomon  

5  . disorganized-disoriented  

6. immvne    

7  . Avoidant 

8. Ambivalent 

9  . Emotional-volatility 

10. Hatamy 
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هاي این اي هيجان محور رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس یافتهدوسوگرا با سبك مقابله
قرار  هاي دلبستگياي تحت تأثير سبكتوان نتيجه گرفت كه راهبردهاي مقابلهپژوهش مي

 گيرند.مي
اغلب مردم دنيا زندگي خانوادگي را مهمترین جنبه زندگي خود مي دانند.  از طرفي

( در نخستين گزارش مركز تحقيقات تغييرات اجتماعي فرد به این ۱994) 1اسكات وپرین
كنند كه »رویدادهاي خانوادگي تا حد زیادي مهمترین جنبه زندگي مردم نكته اشاره مي

هاي خاصي را در اي شيوههر خانواده (.20۱4)برناردر، ترجمه قاضيان،  شمرده مي شود
تواند در آینده ها نيز ميگيرد كه این شيوهاجتماعي فرزندان خویش بكار مي-تربيت فردي

شود متأثر از عوامل هاي فرزندپروري ناميده ميها كه شيوهفرزندان مهم باشد. این شيوه
؛ به نقل ۱993ي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است )هاردي، مختلف ازجمله عوامل فرهنگ

   (.۱38۱از هيبتي، 
هاي فرزندپروري والدیني با اي از تحقيقات وجود دارد كه بر تأثير شيوهمجموعه

هاي این تحقيقات (. یافته2004، سبك مقابله با استرس تأكيد دارد )ميسترس و موریس 
كند با سبك مقابله ه فرد در دوره كودكي تجربه ميدهند بين شيوه فرزندپروري كنشان مي

اي كه مراقبت مادرانه و گونهسالي ارتباط وجود دارد، بهبا استرس او در بزرگ
مدار است بيني استفاده از سبك مقابله مسالهاي در پيش مالحظهعاطفي متغيرهاي قابلگرمي

بيني استفاده از سبك هي در پيش توجوبيش حمایتگري متغيرهاي قابلو مراقبت مادرانه كم
كنند بيشتر از سبك را دریافت ميمدار است و افرادي كه محبت والدیني كميمقابله هيجان

مدار )خویي نژاد و همكاران، كنند و كمتر از شيوه مسالهمدار استفاده مياي هيجانمقابله
2006 .) 

ر تعيين محيط اجتماعي نقش فرزند پروري براي كودكان برجسته است زیرا والدین د
و فيزیكي كودكان نقش مهمي دارند و به طور غبرمستقيم روي رفتارها، عادت ها و نگرش 
ها به واسطه فرآیند اجتماعي شدن و الگوسازي تاثير مي گذارند )لورا برک، ترجمه سيد 

(. تحقيقات اوليه در مورد فرزندپروري دو جنبه اصلي را مطرح مي كند: ۱39۷محمدي، 
)رفتار پدر و مادر در مورد فرزند خود كه شامل تالش هاي انضباطي است( و 2البه گريمط
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)اقدامات والدین كه خود تنظيمي را تقویت مي كند كه شامل حمایت از نيازها ۱پاسخگویي
(. بر اساس دوگانگي این ابعاد، چهار سبك ۱99۱، 2و خواسته هاي فردي است؛ )باميرند

كه عبارتند از: شيوه فرزند (. ۱983اند )باميرند و همكاران،  اصلي والدین شناسایي شده
پروري مقتدر )درخواست كنندگي باال و پاسخ دهندگي باال(، شيوه ي فرزند پروري مستبد 
)درخواست كنندگي باال و پاسخ دهندگي پایين(، شيوه ي فرزند پروري سهل گير 

ي فرزند پروري مسامحه كار یا  )درخواست كنندگي پایين و پاسخ دهندگي باال(. و شيوه
بي توجه )درخواست كنندگي پایين و پاسخ دهندگي پایين(. والدین مقتدر، هم پذیرنده و 
هم پاسخ دهنده هستند. آن ها كودكان را كنترل مي كنند و مقررات واضحي براي 
رفتارهاي كودكان وضع مي كنند. آن ها قاطع هستند، ولي سخت گير نيستند. روش هاي 

 (. ۱99۱، 3ضباطي شان بيشتر حمایتي است تا این كه تنبيهي باشد )بامریندان
به طور كلي تحقيقات مختلف نشان مي دهد نوجواناني كه متعلق به خانواده هاي قاطع 
هستند نسبت به همساالنشان كه در خانواده هاي استبدادي، سهل گير و مسامحه كار رشد 

ستگي بيشتري دارند. آن ها مسئوليت پذیر، منضبط، اجتماعي شای -مي كنند، از نظر رواني
(. والدین مستبد، از نظر  ۱382خالق، كنجكاو و داراي اعتماد به نفس هستند )مظلوم، 

درخواست كنندگي و دستور دادن در سطح باالیي هستند، اما پاسخ دهنده نيستند. آن ها 
ن بدون توضيح دادن اطاعت قدرت مدار و واضع قوانين هستند و انتظار دارند دستورات شا

(. فرزندان والدین مستبد، كم تر شاد هستند، موفقيت تحصيلي ۱999شود )دارلينگ، 
كمتري دارند و روابطشان هم با همساالنشان ضعيف است. این افراد به بزرگساالني خجول 
تبدیل مي شوند كه عالقه اي به شروع ارتباط ندارند. سبك خاص انضباطي والدین مستبد 

ه فرزندان مي آموزد كه اطاعت بي چون و چرا بهترین راه كنار آمدن با تفاوت هاي بين ب
(. والدین سهل گير، پاسخ دهنده هستند تا اینكه ۱383فردي و حل مشكالت است )مفيد، 

درخواست كننده باشند، سنتي نيستند و آسان گيرند، رفتارهاي پخته اي ندارند و خود 
 (.   2002، 4زاده و آندرایس نظمي زیادي مي بخشند)علي 
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والدین مسامحه كار یا بي توجه، هم در پاسخ دهندگي و هم درخواست كنندگي، 
پایين هستند. آن ها خود را در تربيت بچه ها درگير نمي كنند و به نظر مي رسد كه مراقبتي 
بر روي بچه ها ندارند و حتي ممكن است آن ها را هرگز نپذیرند. به گزارش بامریند 

(، بچه هاي این گروه از والدین، مشكالت رفتاري از قبيل پرخاشگري و كج خلقي ۱99۱)
هاي تكرار شونده دارند. هم چنين نوجوانان آن ها به سمت مسائل ضد اجتماعي گرایش 
پيدا مي كنند، مواد مخدر مصرف مي كنند، اهداف دراز مدتي نداشته و احتماال در اعمال 

   (.200۷، ۱سيگلمن بزهكارانه شركت مي كنند )
از سویي دیگر عوامل مختلفي باعث ایجاد و تداوم اضطراب و عصبانيت مي شوند كه 
ما آن ها را تحت عنوان طرحواره مي شناسيم. طرحواره مي تواند این گونه تعریف شود به 
عنوان نگرش هاي زیربنایي كه از طریق آن ها به خود و دنياي اطرافمان نگاه مي كنيم. 

ا نشان مي دهد طرحواره ها در طي تعامل با والدین، دوستان، خواهر و برادر و  پژوهش ه
تواند با دوران كودكي (. بنابراین متغير دیگري كه مي۱393همسر شكل مي گيرد )لي هي، 

هاي ناسازگار اوليه است )یانگ و وارههاي پرورش او در ارتباط قرار گيرد طرحو شيوه
ریشه هاي تحولي طرحواره هاي  (.۱389ميدپور و اندوز، ي ح؛ ترجمه2003همكاران، 

ناسازگار اوليه در تجارب ناگوار دوران كودكي نهفته است، طرحواره هایي كه زودتر 
(.  طرحواره هاي ناسازگار ۱393شكل مي گيرند معموالً قوي ترند )رفيعي و همكاران، 

زندگي شخص پایدار و ( از سنين آغازین تحول شكل گرفته و در طول EMSs) 2اوليه
در پژوهش هاي  EMSs(. 2003شدیدا هم مختل كننده مي باشند )یانگ و همكاران، 

مختلف به عنوان عامل بسيار مهم اختالل و تهدید كننده ي سالمت و بهداشت رواني مورد 
؛ 20۱3؛ برتلن و همكاران، 2009؛ هالورسن و همكاران، 200۷اند )ریوس و تيلور، نظر بوده
؛ دميانو و 20۱4؛ كيم و همكاران، 20۱4؛ كالوت، 20۱4، 20۱3و همكاران، شوري 

 (.  20۱8، 3سيویرسكا و چودوكویزس؛ به نقل از 20۱5همكاران، 
هایي است كه ما وارهي شناختي داراي طرحواره فراتر از یك باور است. سامانهطرح 

واره مانند یك ازد. طرحسبيني رخدادها توانا ميبندي اطالعات و پيش را براي مقوله
 (.۱39۷كند )صلواتي، ي شناختي عمل ميي پردازشگر فراگير در سامانهسازه
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هاي دوران كودكي منجر به به شكل در این زمينه نيز یانگ معتقد است كه آسيب
شود )یانگ، هاي ناسازگار اوليه و در نهایت اتخاذ راهبردهاي ناكارآمد ميوارهگيري طرح

و  ۱سيلس -كمپلكنون تحقيقات زیادي در خصوص انجام شده است، از جمله (. تا 2003
آوري و كنترل تواند بر تاباي مي( كه نشان دادند سبك هاي مقابله 20۱6همكاران )

( به این نتيجه 20۱6پورزیيح و همكاران ) .هيجاتي در شرایط همراه با فشار رواني تأثير دارد
استبرقي، زندگي و بهزیستي روانشناختي تاثير دارد.  رسيدند كه طرحواره ها بر كيفيت

( به این نتيجه رسيد همبستگي معناداري بين ۱396اخالقي )( و ۱392نایيني، سپهر )
نتایج تحقيق اسماعيلي، دارابي  اي وجود دارد.هاي فرزندپروري با راهبردهاي مقابلهسبك

هاي ناسازگار اوليه وارهزان طرحشود مي ( نشان داد هرچه سبك دلبستگي ایمن تر مي۱394)
یابد و هم چنين سبك دلبستگي دوسوگرا بيش ترین قابليت را براي پيش بيني كاهش مي

( ۱390(، زرعكاني، )۱393خدابخش، یزدي، عباسيان، ) هاي ناسازگار اوليه دارد.وارهطرح
ار و سبك دلبستگي هاي ناسازگوارهبه این نتيجه رسيده اند كه بين  طرح (۱394سقازاده ) و

شفيعي اميري و  (،۱392) جوكار و هاشمي نتایج تحقيق، ،رابطه معني دار وجود دارد
(  ۱393سپهریان آذر و همكاران ) و (، 20۱0ایزنبرگ و همكاران )(، 20۱2)2آریایي فر

اي با رابطه معني داري وجود هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابلهنشان داده است بين سبك
( به این نتيجه رسيده اند كه بين سبك هاي فرزند پروري و 20۱۱)3حاتمي و همكاران دارد،
( در پژوهشي نشان 20۱5) 4ویتكوسكياي دلبستگي رابطه معني داري وجود دارد، سبكه

مدار با اضطراب رابطه معني دار وجود دارد. درمودي، داد بين راهبردهاي مقابله هيجان
( در پژوهش خود نشان داد بين راهبردهاي مقابله اجتنابي و 20۱3)5چئونگ، مونك

( به این 20۱6و همكاران ) 6ونگ، چنري وجود دارد. دامدار با اضطراب رابطه معنيهيجان
اي رابطه معني داري وجود سبك مقابلههاي ناشي از بيماري و  نتيجه رسيدند كه بين آسيب

هاي ناسازگار اوليه  از ( به این نتيجه رسيده است كه بين طرحواره20۱4) ۷دارد. بروک
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و انتقام/كناره گيري و كنار آمدن   3و رهاشدگي  2، استحقاق۱هاي سوءظنجمله طرحواره
نشان داد   ( ۱396جویباري، رامشيني ) هاشمي رزیني، پژوهش  و بخشش رابطه وجود دارد .

نتایج جدیدترین داري وجود دارد. اي و منبع كنترل رابطه معنيهاي مقابلهبين راهبرد
و  4دگي )رنراتحقيقات نشان داده است كه بكارگيري طرح واره درماني باعث بهبود افسر

بيش فعالي در بيماران اتيسم )نيشنكا و  ،(20۱8و همكاران ) 5؛ باربارا20۱8همكاران، 
مقابله با فشار رواني و مسئوليت در مراقبان افراد مبتال به اسكيزوفرني (، 20۱8، 6ایجي

نگرشهاي مختل و راهبردهاي مقابله اي در افراد مبتال (، 20۱8)سيویرسكا و چودوكویزس، 
و  8( و سالمت روان )كریستوفر20۱8، ۷ه اختالل بدشكلي بدن )اكبري دهقان و بحرانيانب

  ( شده است. 20۱۷همكاران، 
طبق پيشنه ذكر شده مي توان گفت پژوهشي كه در آن توامان رابطه چهار متغير درون 

هاي وارههاي دوران كودكي، سبك والدیني و طرحفردي سبك دلبستگي، آسيب
وليه را مورد مطالعه قرار دهد انجام نپذیرفته است و با توجه به اهميت موضوع، ناسازگار ا

عنوان هاي دلبستگي بهمورد غفلت پژوهشگران بوده است. در این مطالعه پژوهشي، سبك
، سبك والدیني 9هاي دوران كودكيمتغير پيش بين و سه همبسته قوي آن یعني آسيب

اند تا بتوان عنوان متغير ميانجي انتخاب شدهاوليه به ها ناسازگاروارهادراک شده و طرح
 اي را در دانشجویان بدست آورد.هاي مقابلهمدل ساختاري از راهبرد
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 روش  
باشد. جامعه آماري در یابي معادالت ساختاري ميروش این مطالعه همبستگي و از نوع مدل

سال اول د كه در نيمپژوهش حاضر كليه دانشجویان دانشگاله عالمه طباطبایي بودن
متغير  ۱8اند. با توجه به اینكه در این دانشگاه مشغول به تحصيل بوده 9۷-96تحصيلي 

دهند و از آنجا كه براي هر بين ورودي تحليل رگرسيون را در این پژوهش تشكيل ميپيش 
عداد (، ت200۱نمونه باید حاضر باشد )بارلت، كوترليك و هيگينز،  ۱0بين حداقل متغير پيش 

نفر از دانشجویان در حال تحصيل  300نمونه مورد نياز است كه براي اطمينان بيشتر از  ۱80
عنوان نمونه استفاده خواهد شد. در این پژوهش از روش نمونه گيري در دسترس استفاده به

در بخش توصيفي ابتدا ميانگين، انحراف معيار و  هاشد. براي  تجزیه و تحليل داده
استفاده. سپس در بخش استنباطي  SPSSيت شناختي افراد نمونه از نرم افزار اطالعات جمع

ها به روش معادالت ساختاري و با استفاده از هاي پژوهش دادهبراي بررسي فرضيه
 5مورد تجزیه و تحليل قرارگرفته اند  براي سنجش متغيرهاي تحقيق از  AMOSازفزار نرم 

 ست:پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده ا
منظور ارزیابي الگوي پيشنهادي، الگوي مدل معادالت ساختاري مورداستفاده قرار به

گرفت. در مرحله اول الگوي اندازه گيري و در مرحله دوم بخش ساختاري الگو بر پایه 
( برآورد شدند.  SEM) ۱نتایج مرحله اول و با استفاده از الگویابي معادالت ساختاري

انجام  23ویراست  Amosو  25ویراست  Spssده از نرم افزارهاي تحليلها با استفاتمامي
ها از روش داري آنگرفت. جهت آزمون اثرهاي واسطه اي در الگوي پيشنهادي و معني

( استفاده شد. تعيين كفایت برازش الگوي ۱982) 3( و آزمون سوبل۱986) 2بارون و كني
، شاخص 4م گرفت، مقدار كاي دوپيشنهادي با استفاده از چندین شاخص برازندگي انجا

)نسبت مجذور كاي بر درجات آزادي(، شاخص نيكویي  5هنجار شده مجذور كاي دو
(، شاخص برازندگي هنجار AGFI) ۷(، شاخص نيكویي برازش تعدیل یافتهGFI) 6برازش
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(، IFI) 3(، شاخص برازندگي افزایشيCFI) 2(، شاخص برازندگي تطبيقيNFI) ۱شده
 (.RMSEA) 5( و جذر ميانگين مجذورات خطاي تقریبTLI) 4لویس-شاخص توكر

منظور : این پرسشنامه به۱990اي اندلر و پاركر فرم كوتاه پرسشنامه راهبردهاي مقابله
زا ساخته شد. این آزمون، شامل هاي تنيدگياي در موقعيتهاي مقابلهارزیابي انواع روش

ماده   ۷شود. ارت یك تا پنج نمره داده ميماده است كه بر مبناي شيوه ليكرت به هر عب  2۱
ماده به راهبرد  ۷محور و اي هيجانماده به راهبرد مقابله ۷اي مسئله محور، به راهبرد مقابله

اي اجتنابي اشاره دارد. روایي این آزمون از طریق محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ مقابله
و  90/0سئله محور براي دختران گانه بدین ترتيب است: در راهبرد مهاي سهبراي سبك

و در  82/0و براي پسران  85/0؛ در سبك هيجان محور براي دختران 0/ 92براي پسران 
 ( ۱990)اندلر و پاركر،  85/0و براي پسران  82/0سبك اجتنابي براي دختران 

 ۱5 آزمون یك مقياس (: این AAIهاي دلبستگي بزرگساالن هازن و شيور )سبك

 ايدرجه 5 مقياس در را دوسوگرا و ایمن، اجتنابي دلبستگي بكس سه است و سؤالي

باشد. مي سؤال 5داراي  مقياس سنجد. هرزیاد )مي خيلي =5 كم تا = خيلي۱ليكرت( 
 فاصله با نوبت دو در هاآزمودني از نفري 300نمونه  هاي یكنمره بين  همبستگي ضرایب

 هاي دلبستگيسبك مورد در ضرایب شد. این  بازآزمایي محاسبه سنجش  براي هفته چهار

 شد محاسبه 84/0و  83/0، 8۷/0ها به ترتيب كل آزمودني براي دوسوگرا و ایمن، اجتنابي

 محتوایي (. روایي۱386است )بشارت،  بخش مقياسرضایت بازآزمایي اعتبار نشانه كه

 از نفر پانزده هاينمره بين  هاي همبستگيضریب سنجش  با بزرگسال دلبستگي مقياس

هاي سبك براي كندال گرفت. ضرایب توافق قرار بررسي مورد روانشناسي متخصصان
بدست آمد )بشارت،  5۷/0و  0/ 6۱، 80/0ترتيب  به دوسوگرا و ایمن، اجتنابي دلبستگي

۱386 ،۱390 .) 
 آزمون (: این آزمون یكEMBU-Sهاي فرزندپروري والدیني ادراک شده )شيوه

صورت به ليكرت مقياس و همكاران ساخته شده و در سؤالي است كه توسط دیریك 23
 گذاري نمره = بله اكثر اوقات4= بله اغلب اوقات و 3= بله اما به ندرت، 2= نه هرگز، ۱

 
1. Comparative fit index 

2. Incremental fit index 

3. Tucker-Lewis index 

4. Root- mean- square error of approximation 

5. Modification Indices 
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سه بعد طرد، صميميت عاطفي و  گيرياندازه براي پرسشنامه این  هايگردد. سؤالمي
ار و روایي این پرسشنامه است. در تحقيقي اعتب  گردیده تدوین  و تنظيم حمایتگريفزون

-مورد ارزیابي قرار گرفت، آلفاي كرونباخ براي سه خرده مقياس صميميت عاطفي، فزون
گزارش شد. همچنين ضریب اعتبار براي  0/ 68و  ۷۱/0، 65/0حمایتگري و طرد به ترتيب 

  0/ 50و  ۷2/0، ۷3/0حمایتگري به ترتيب سه خرده مقياس صميميت عاطفي، طرد و فزون
 (.20۱4آمد )دیریك، یورولماز و كاراسني، بدست 

( ساخته شد كه داراي ۱99۱ها ناسازگار اوليه: این پرسشنامه توسط یانگ )وارهطرح
هاي شكست، وارههاي ناسازگار اوليه شامل، طرحوارهحيطه از طرح ۱5ماده است كه  ۷5

ي ناكافي، استحقاق، وابستگي، آسيب پذیري در برابر بيماري، خودتحول نيافته، خودانضباط
اعتمادي، بيگانگي، اطاعت، ایثار، بازداري نقص و شرم، محروميت هيجاني، رهاشدگي، بي

تایي )كاماًل  6بندي باشد. هر آیتم در یك مقياس درجههيجاني و معيار سرسختانه مي
ماده است كه نوع  5شود. هر مقياس داراي گذاري مي( نمره۱تا كاماًل غلط= ۷درست=

 30تا  5واره بين گيري طرحسنجد. كمينه و بيشينه نمره اندازهواره ناسازگار اوليه را ميطرح
واره ناسازگار در آزمودني است. روایي و است كه نمره باال حاكي از ميزان باالي طرح

مرحله )مرحله  2نفري در  5۷9( روي یك نمونه ۱389اعتبار این پرسشنامه توسط یوسفي )
( بررسي شد؛ در این بررسي اعتبار پرسشنامه با استفاده از دو ۱85ه دوم و مرحل 394اول 

 بدست آمد.  86/0و  9۱/0روش آلفاي كرونباخ و دونيمه كردن در كل نمونه به ترتيب 
: این پرسشنامه توسط بوگالس بریمنر 24هاي دوران كودكي بوگالس بریمنر آسيب

هاي ممكن اوليه كه قبل از سن از آسيب جنبه 4ساخته شد است. فرم كوتاه این پرسشنامه 
هاي كلي، دهد كه شامل آسيبسالگي رخ داده است را مورد سنجش قرار مي ۱8

سوءاستفاده جسمي، سوءاستفاده عاطفي و سوءاستفاده جنسي است. در فرم كوتاه این 
ي %، همبستگ5۷% تا 23ها با زیر گروه آسيب كلي بين پرسشنامه همبستگي هر یك از آیتم

% و ۷5% تا 56%، براي زیر گروه عاطفي بين 63% تا 3۷بين با زیر گروه سوءاستفاده جسمي
باشد. عالوه بر این یك سطح باالیي % مي8۷% تا 5۷براي زیر گروه سوءاستفاده جنسي بين 

هاي كلي، فيزیكي، هاي آسيباز ثبات دروني با آلفاي كرونباخ به ترتيب براي زیر مقياس
 % محاسبه شده است.8۷% و 86%، ۷5%، ۷0ي؛ عاطفي و جنس
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 نتایج
 های توصیفی نمره متغیرهای تحقیق آماره   .1جدول  

 كشيدگي چولگي انحراف معيار ميانگين بيشترین كمترین متغيرها
 ۱99/0 302/0 53/3 35/۱۱ 23 5 دلبستگي اجتنابي
 -۱29/0 -۱2۱/0 33/3 56/۱5 24 8 دلبستگي ایمن

 ۷46/0 528/0 32/3 ۱3/۱2 24 5 دلبستگي دوسوگرا
 385/۱ ۱62/۱ ۷4/۱ 88/۱0 ۱8 9 آسيب كلي

 -932/0 352/0 53/۱ 94/6 ۱0 5 آسيب جسمي
 ۱42/0 2۱6/۱ 5۷/۱ 08/6 ۱0 5 آسيب عاطفي
 336/2 623/۱ 0۱/۱ 69/4 8 4 آسيب جنسي

 36/۱ ۱68/۱ 42/3 63/۱0 25 ۷ طرد
 086/0 655/0 44/4 08/۱8 3۱ ۱0 فزون حمایتگري

 -۱88/0 -50۱/0 4۷/4 86/20 28 ۷ صميميت
 2۷4/0 696/0 84/۱6 84/5۱ ۱۱۱ 25 طرد

 092/۱ ۱3/۱ 3۱/۱3 ۱4/35 88 20 خودگرداني محتل
 ۷8۱/0 6۷۷/0 98/8 ۱8/28 63 ۱2 جهت مندي

 32/0 285/0 6۷/9 ۷6/29 60 ۱0 گوش به زندگي
 056/0 068/0 39/8 8/29 53 ۱0 محدودیت مختل
 -333/0 366/0 02/4 25/۱5 25 ۷ سبك هيجان مدار

 -036/0 288/0 93/3 04/۱9 28 9 سبك اجتنابي
 -۱05/0 084/0 44/5 ۷3/22 35 9 سبك مسئله مدار
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ای دانشجویان براساس مدل تدوین شده اولیه پیش بینی راهبرهای مقابله . 1شکل 

های دوران  پروری ادراک شده، آسیبهای فرزند گری سبکهای دلبستگی، با واسطه سبک
 های ناسازگار اولیهواره کودکی و طرح 

بنابراین جهت بررسي : ارزیابي الگوي پيشنهادي با استفاده از مدل معادالت ساختاري
پيش از بررسي ضرایب ساختاري، برازندگي الگو مورد بررسي قرار گرفت.  برازش مدل

رازندگي مورداستفاده در این مطالعه در جدول هاي ببرازش الگوي اوليه بر اساس شاخص
گزارش شده است. با توجه به اینكه مقادیر شاخصهاي برازندگي الگوي اوليه حاكي از  2

آن بود كه الگوي پيشنهادي به اصالحات و بهبود نياز دارد، بدین منظور در مرحله بعد با 
به مدل اضافه شدند  ۱8ویراست  Amosدر خروجي  (MI) ۱هاي اصالحيتوجه به شاخص

باشد كه ( مي2كه حاصل این تغييرات، الگوي دوم یا الگوي اصالح شده نهایي )شكل 
نشان داده شده است.  2هاي برازندگي در جدول ها بر اساس شاخصبرازش آن با داده

دهد الگوي اول از برازش خوبي برخوردار نشان مي  2همانگونه كه مندرجات جدول 
( پيشنهادي، MIهاي اصالحي )ه بعد با اضافه كردن مسيرهاي شاخصباشد در مرحلنمي

 باشد.هاي برازندگي الگوي نهایي مورد قبول ميالگو بهبود یافته و شاخص
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های  ای دانشجویان براساس سبکمدل نهایی و برازش شده پیش بینی راهبرهای مقابله . 2شکل 
های  وارههای دوران کودکی و طرح ک شده، آسیب پروری ادراهای فرزندگری سبکدلبستگی، با واسطه 

 ناسازگار اولیه

 های برازندگی برای الگوهای تدوین شده و الگوی نهاییشاخص  .2جدول  

RMSEA CFI TLI IFI AGFI GFI NPAR /Df2X Df 2X 

شاخصهاي 
برازندگي 

 الگو

۱23/0 684/0 628/0 688/0 ۷22/0 ۷88/0 4۱ 52/5 ۱30 98/۷۱۷ 

مدل 
تدوین 

 شده

0۷9/0 89/0 84/0 89/0 843/0 90/0 6۱ 90/2 ۱۱0 30/3۱9 

مدل 
اصالحي 
 )نهایي(

202/0 00۱/0 00۱/0 00۱/0 366/0 433/0 ۱8 ۱5/۱3 ۱53 8۷/20۱۱ 
مدل 

 استقالل
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توان گفت وجود كاي در ارتباط با شاخصهاي برازش بدست آمده از آزمون مدل مي 
 200تحليل كه داراي حجم نمونه باالتر از در این  30/3۱9( برابر با CMINدو معنادار )

ها تواند شاخصي براي بررسي مطلوبيت الگو باشد لذا از سایر شاخصاست به تنهایي نمي
( از Dfدر این ميان نقش درجه آزادي ) براي بررسي این موضوع استفاده شده است.

( ۱۱0ه )برابر با ( مدل اصالح شدDfاهميت برخوردار است. با توجه به اینكه درجه آزادي )
شود باید تلقي ( نزدیك مي۱53از صفر دور و به درجه آزادي مدل استقالل )برابر با 

 مطلوبي از مدل داشت.
است، نشان  6۱( كه مقدار آن NPARتعداد پارامترهاي آزاد براي مدل تدوین شده )

داخته و دهد كه پژوهشگر در تدوین مدل به راحتي به هزینه كردن درجات آزادي نپرمي
 این وضعيت قابل قبول است.

در مورد شاخصهاي نسبي نيز باید گفت در این جدول مقدار كاي اسكوئر نسبي 
(CMIN/ DF )90/2  است كه از وضعيتي قابل قبول براي مدل حكایت دارد. همچنين

( براي مدل عاملي RMSEAشاخص ریشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده ) 0۷9/0مقدار 
 حاكي از قابل قبول بودن مدل است.تدوین شده 

و شاخص  84/0( برابر با TLIلوئيس ) -در جدول فوق الذكر شاخص برازش توكر
 90/0ها نزدیك به كه مقادیر آن است و ازآنجایي 89/0( برابر با CFIبرازش تطبيقي )

 گردد.است، لذا براساس این شاخص ها، مدل تدوین شده قابل قبول تلقي مي

باشد كه هر دو مقادیري قابل مي 89/0( برابر با IFIمقدار شاخص برازش افزایشي )
دهد هاي كلي برازش نشان ميدهند. بنابراین به طور كلي مقادیر شاخصقبول را نشان مي

 مدل اندازه گيري این پژوهش كاماًل از وضعيت قابل قبولي برخوردار است.
برازش الگوي نهایي )الگوي تدوین شده( و مرز  بنابراین با توجه به مقادیر شاخصهاي
توان گفت كه مدل ارائه شده در این تحقيق مورد مقادیر قابل قبول كه در باال ذكر شد، مي

ها در جدول باشد. ضرایب مسير بين متغيرهاي الگوي نهایي و سطح معني داري آنقبول مي
متغيرهاي ذكرشده بخوبي  دهد كهگزارش شده است. ضرایب رگرسيوني مدل نشان مي 2

گري هاي دلبستگي، با واسطهاي دانشجویان براساس سبكپيش بيني راهبرهاي مقابله
هاي ناسازگار وارههاي دوران كودكي و طرحپروري ادراک شده، آسيبهاي فرزندسبك

 كنند.اوليه را تبيين مي
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 گوی نهاییها در ال. الگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد آن 3جدول  

 مسير 
برآورد غير 

 βاستاندارد 

خطاي 
 معيار

برآورد 
 βاستاندارد 

2R   مقدارC. 

R P 

 00۱/0 - 08/0 29/0 - ۱ ایمن سبك دلبستگي 

 0۱6/0 30/2 04/0 20/0 255/0 588/0 اجتنابي سبك دلبستگي 

 00۱/0 2۱/3 ۱۱/0 33/0 8۱/0 58/2 دوسوگرا سبك دلبستگي 

 ي هاي دوران كودكآسيب
 كلي

۱5/2 3۷۷/0 53/0 28/0 ۷۱/5 00۱/0 

 هاي دوران كودكي آسيب
 جسمي

۱8/2 36/0 62/0 39/0 ۱۱/6 00۱/0 

 هاي دوران كودكي آسيب
 عاطفي

5۷/2 40/0 ۷0/0 49/0 6/36 00۱/0 

 هاي دوران كودكي آسيب
 جنسي

۱ - 4۱/0 ۱۷/0 - 00۱/0 

 00۱/0 - 68/0 82/0 - ۱ طرد پروري سبك فرزند
 00۱/0 -6۱/9 3۷/0 6۱/0 ۱05/0 -0۱/۱ صميميتپروري  سبك فرزند

فزون  پروري سبك فرزند
 حمایت گري

85/0 ۱02/0 63/0 40/0 39/8 00۱/0 

 هاي ناسازگاراوليه واره طرح
 طرد

۱ - 8۱/0 66/0 - 00۱/0 

 هاي ناسازگاراوليه واره طرح
 خودگرداني مختل

80/0 056/0 8۱/0 66/0 25/۱4 00۱/0 

 هاي ناسازگاراوليه واره طرح
 محدودیت

35/0 03۷/0 ۷۷/0 6۱/0 45/9 00۱/0 

 هاي ناسازگاراوليه واره طرح
 جهت مندي

488/0 035/0 5۱/0 26/0 83/۱3 00۱/0 

 هاي ناسازگاراوليه واره طرح
 گوش به زنگي

344/0 042/0 53/0 28/ 24/8 00۱/0 

 00۱/0 - 53/0 ۷3/0 - ۱ هيجاني اي مقابله راهبردهاي

 00۱/0 35/8 42/0 65/0 088/0 ۷35/0 اجتنابي اي مقابله راهبردهاي

مسله  اي مقابله راهبردهاي
 مدار

46/0 0۷2/ 44/0 ۱9/0 39/6 00۱/0 

هاي آسيب  سبك دلبستگي
 دوران كودكي

668/0 ۱۷۷/0 88/0 ۷۷/0 ۷۷/3 00۱/0 
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سبك فرزند   سبك دلبستگي
 پروري

42/3 ۷۱8/0 88/0 ۷۷/0 ۷6/4 00۱/0 

  سبك دلبستگي
 هاي ناسازگاراوليهواره طرح

66/9 06/2 ۷2/0 52/0 69/4 00۱/0 

 راهبردهاي  سبك دلبستگي
 ايمقابله

99/22 50/۱0 94/0 88/0 ۱9/2 023/0 

 هاي دوران كودكي آسيب
 ايمقابله راهبردهاي

48/43 0۷/2۱ 45/0 20/0 9۷/۱ 049/0 

  پروريسبك فرزند
 ايمقابله راهبردهاي

88۱/0 43۷/0 54/0 29/0 46/2 0۱4/0 

  هاي ناسازگار اوليهوارهطرح
 ايمقابله راهبردهاي

23/0 03۷/0 53/0 28/0 20/6 00۱/0 

هاي بين سبك βدهد ضریب نشان مي 3نتایج بدست آمده از آزمون مدل در جدول 
 α=05/0داري كوچكتر از سطح معني با 94/0اي كه برابر دلبستگي و راهبردهاي مقابله

هاي دلبستگي توان گفت سبك(، بنابراین ميβ ،05 /0>P ،۱9/2=C. R =94/0است )
 اي تأثير مستقيم و معني داري دارند.برسبك مقابله
، β =0/ 88) 88/0هاي دوران كودكي هاي دلبستگي با آسيببين سبك βضریب 

05/0>P ،۷۷/3=C. R88/0) 88/0وري ادراک شده پرهاي فرزند(، با سبك= β ،
05/0>P ،۷6/4=C. R0/ ۷2)  ۷2/0هاي ناسازگار اوليه واره( و با طرح= β ،05 /0>P  ،
69/4=C. Rتوان شود، بنابراین مي( كه براساس آن در هر سه متغير فرضيه صفر رد مي

پروري ادراک هاي فرزندهاي دوران كودكي، سبكهاي دلبستگي بر آسيبگفت سبك
 هاي ناسازگار اوليه تأثير مستقيم و معني داري دارد.وارهو طرحشده 

با سطح  54/0اي كه برابر پروري و سبك مقابلههاي فرزندبين سبك βضریب 
توان (، بنابراین ميβ ،05/0>P ،46 /2=C. R =54/0است ) α=05/0داري كوچكتر از معني

اي تأثير مستقيم و ابلهپروري ادراک شده بر راهبردهاي مق هاي فرزندگفت سبك
 داري دارند.معني

 53/0اي كه برابر هاي ناسازگار اوليه و سبك مقابلهوارهبين طرح βبا توجه به ضریب 
(، بنابراین β ،05/0>P ،20/6=C. R =0/ 53است ) α=05/0داري كوچكتر از با سطح معني
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ثير مستقيم و معني داري اي تأهاي ناسازگار اوليه بر سبك مقابلهوارهتوان گفت طرحمي
 دارند.

با سطح  45/0اي كه برابر هاي دوران كودكي و سبك مقابلهبين آسب βضریب 
(، بنابراین β ،05/0>P ،9۷/۱=C. R =0/ 45است ) α=05/0داري كوچكتر از معني

اي تأثير مستقيم و معني داري هاي دوران كودكي برسبك مقابلهتوان گفت آسيبمي
 دارند.

و هاي ناسازگاراوليه وارهطرحهاي فرزند پروري، ش نقش ميانجي سبكجهت سنج
اي از هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابلهدر رابطه بين سبكهاي دوران كودكي آسيب

بار نمونه گيري  ۱000استفاده شد كه براساس آن با  amosدستور بوت استرپ در نرم افزار 
هاي رین ميران اثر غير مستقيم متغير سبككمترین و بيشت  90/0و در فاصله اطمينان 

هاي آسيبو هاي ناسازگاراوليه وارهطرح هاي فرزند پروري، دلبستگي از طریق سبك
گزارش  4اي بدست آمد. كه نتایج حاصل از در جدول بر راهبردهاي مقابله دوران كودكي

 شده است.

 های غیرمستقیم در الگوی نهاییضرایب مسیرها  .4جدول  

 مسير 
حد پایين اثر غير 

 βمستقيم 

حد باالي اثرغير 
 βمستقيم 

حد متوسط اثرغير 
 β Pمستقيم 

پروري هاي فرزندسبك هاي دلبستگي سبك
 ايراهبردهاي مقابله 

۱8/0 3۱/0 245/0 00۱/0 

هاي واره طرح هاي دلبستگي سبك
 ايراهبردهاي مقابله ناسازگاراوليه 

2۱/0 40/0 305/0 00۱/0 

هاي دوران آسيب هاي دلبستگي سبك
 ايراهبردهاي مقابله كودكي 

09/0 35/0 22/0 00۱/0 

هاي دلبستگي و پروري در رابطه بين سبكهاي فرزند سبك 4طبق نتایج جدول 
هاي وارهطرح(، β ،05/0>P =245/0اي نقش ميانجي دارد )راهبردهاي مقابله

اي نقش ميانجي لبستگي و راهبردهاي مقابلههاي دنيز در رابطه بين سبكناسازگاراوليه 
هاي در رابطه بين سبك هاي دوران كودكيآسيب(، همچنين β ،05/0>P =305/0دارد )

 (. β ،05/0>P =22/0اي نقش ميانجي دارد )دلبستگي و راهبردهاي مقابله
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 گیری بحث و نتیجه 
اجتنابي و دوسو هاي دلبستگي از سبك ایمن، نتایج تحقيق حاكي از آن است كه سبك

پذیرد. به عبارتي سبك ایمن، اجتنابي و دوسو گرا متغيرهاي گرا تأثير معني داري مي
هاي دلبستگي هستند. و با توجه به آشكار بيروني تشكيل دهنده متغير مكنون بيروني سبك

اي تأثير مستقيم و معني داري هاي دلبستگي برسبك مقابلهتوان گفت سبك، مي βضریب 
(،  ۱393نتایج این پژوهش با پژوهش سپهریان آذر، اسدي، اسدنيا، فرنودي ) دارند.

باشد آنان در ( همسو مي۱994(، گریفين و بارتولوميور )20۱0ایزنبرگ و همكاران )
اي رابطه معني داري هاي مقابلههاي دلبستگي و سبكپژوهش خود نشان دادند بين سبك

ن بيان كرد، دلبستگي براي رشد رواني طبيعي و تواوجود دارد. در تبيين این موضوع مي
شكل گيري شخصيت سالم و تنظيم هيجاني مطلوب ضروري است. توانایي فرد در مقابله با 

، 2، گرنبرگ۱استرس و هيجاناتش مستلزم داشتن یك دلبستگي ایمن است )آمرسدن 
طفي است و (. دلبستگي پيوند و رابطه بين فردي است و این ارتباط یك ارتباط عا۱98۷

هاي مختلفي دراین ارتباط درگير خواهند بود و این ارتباط نسبتًا مسلم است كه هيجان
هاي ذهني از خود و پایدار است؛ بنابراین با توجه به الگوهاي پایدار دروني )بازنمایي

هاي وسيعي از روابط بين فردي و درون فردي را در دیگران(، كيفيت این پيوند، حوزه
و آینده تحت تأثير قرار خواهد داد و تأثير مستقيم بر سبك مقابله فرد دارد زمان حال 

هاي دلبستگي متفاوت، راهكارهاي متفاوتي براي (. افراد با سبك۱99۱، 4، مایر3)سالوي
برند. جوانان دلبسته ایمن به والدین و مقابله با استرس و پردازش اطالعات هيجاني بكار مي

ي خود از شيوه اي كارآمد و مؤثر ارتباطي استفاده كرده و توانایي هاهمساالن، در ارتباط
مدیریت ارتباط عاطفي و هيجاني خود را دارند. تغييراتي كه در دوره جواني در خلق و 

ها از راهبردهاي خاصي شده آید منجر به استفاده آنعواطف و هيجانات جوان به وجود مي
كند. افرادي كه از ني خصوصاً افسردگي ميها را مستعد مشكالت عاطفي و هيجاو آن 
توانند بر هيجانات خود مدیریت كنند بهتر مياي مسئله مدار استفاده ميهاي مقابلهسبك

(. بر پایه نتایج پژوهش حاضر، شاید بتوان این نكته را اضافه 2008داشته باشند )بشارت، 
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اي در دوران جواني تداوم هاي مقابلههاي جدید سبكنمود كه اصالح و بهبود توانایي
وسيله این واقعيت تبيين شود كه به موازات تغيير از نوجواني تواند بهیابد. این مطلب ميمي

شود و چنانچه جوانان به سمت جواني فرد با رویدادهاي استرس آور بيشتري مواجه مي
استرسها خود و  براي درک هيجانها و اي پایيني داشته باشند توانایي كميهاي مقابلهسبك

هاي دوره نوجواني توان كمتري خواهند دیگران داشته و در برخورد با فشارها و بحران
صورت پرخاشگري افسردگي و اضطراب نشان داشت و مشكالت رفتاري بيشتري را به

راهبردهاي حل مسئله با تعدیل یا حذف  (.2002، 2، اندرسون۱خواهند داد )سياروچي
استفاده از سبك مقابله هيجان محور، فرد  .سودمندي بر هيجانها دارنداسترسورها، تأثيرات 

دارد و توانمندي او را براي حل را از درگيري مستقيم و مؤثر با موقعيت استرس زا بازمي
 دهد.مشكل كاهش مي

پروري ادراک شده از طرد، صميميت و هاي فرزندسبك نتایج نشان داد
پذیرد. به عبارتي طرد، صميميت و مي گري تأثير معني داريحمایتفزون
هاي گري متغيرهاي آشكار دروني تشكيل دهنده متغير مكنون دروني سبكحمایتفزون
هاي توان گفت سبك، ميβپروري ادراک شده هستند. و با توجه به ضریب فرزند
نتایج با اي تأثير مستقيم و معني داري دارند. پروري ادراک شده بر راهبردهاي مقابلهفرزند

باشد. در تبيين این ( همسو مي۱392( و استبرقي، نایيني، سپهر )۱396پژوهش اخالقي )
توان گفت هرچه والدین از سبك آزادي بيشتري استفاده كنند یعني سطح موضوع مي

منظور رفتار بالغانه براي كودكان بهحمایت عاطفي باالتري به كار ببرند، قوانين نسبتا كمي 
هاي كرد. به عبارتي هر چه والدین آزادتر باشند، راهبرد استفاده از شيوه وضع خواهند

مقابله غير مفيد )عدم درگيري رفتاري، عدم درگيري فكري، مصرف مواد، تمركز بر 
دهند. در این سبك بعد باالي آزادي ها( فرزندان را افزایش ميهيجانات و برون ریزي آن

دو نوع فرزندپروري را ایجاد كند، سبك والدیني سهل تواند با توجه به ميزان كنترل مي
گير و سبك والدیني غفلت آميز. هر چه والدین پذیرنده تر باشند، راهبردهاي استفاده از 

دهند و استفاده از راهبردهاي اي غير مفيد و متمركز بر عاطفه را كاهش ميهاي مقابلهشيوه
پروري در پرورش سبك هاي فرزندشيوه دهند، درنتيجهمتمركز بر مسئله را افزایش مي
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اي مناسب در فرزندان تأثير خواهد گذاشت و در سنين باالتر فرزندان آن سبك مقابله
 برند كه در دوران كودكي تشویق به آن شده اند. مقابله ایي را به كار مي

هاي ناسازگار اوليه از طرد، توان گفت كه طرحوارهطبق نتایج بدست آمده مي
اني مختل، محدودیت مختل، جهت مندي و گوش به زندگي تأثير معني داري خودگرد

پذیرد. به عبارتي طرد، خودگرداني مختل، محدودیت مختل، جهت مندي و گوش به مي
هاي ناسازگار زندگي متغيرهاي آشكار دروني تشكيل دهنده متغير مكنون دروني طرحواره

هاي ناسازگار اوليه برسبك گفت طرحواره توان، ميβاوليه هستند. و با توجه به ضریب 
اي تأثير مستقيم و معني داري دارند. نتایج این پژوهش همسو با پژوهش محمد جسني مقابله

توان گفت كه در كل در طرحواره درماني، هدف اصلي، باشد. مي( مي۱393و بختيار پور )
طرحواره سالم است.  هاي ناسازگار اوليه و در صورت امكان ایجاد یكتضعيف طرحواره

هاي رواني هاي ناسازگار اوليه در بروز آسيبمطالعات حاكي از نقش داشتن طرحواره
هاي ناسازگار ازجمله اضطراب و افسردگي هستند. این احتمال وجود دارد كه طرحواره

هاي منفي خود، باعث سطوح باالي عواطف و رفتارهاي مربوط به بروز اوليه با درون مایه
هاي ناسازگار اوليه با ان تنيدگي نيز بشود. لذا، این احتمال وجود دارد كه طرحوارهنشانگ

توان به نتيجه پژوهش چاتاو و نشانگان تنيدگي در ارتباط باشد. در تائيد این فرضيه مي
هاي مثبت و سازگار زوجين با ( استناد كرد كه نشان دادند كه طرحواره2009ویشمن )

هاي ناسازگار با عدم رضایت از رابطه و حفظ است و طرحواره رضایت از رابطه همراه
نشانگان تنيدگي در رابطه همسو است. افراد هنگام تجربه تنيدگي با نشانگان تنيدگي بيشتر 

دهند و براي مقابله با نشانگان تنيدگي، افراد بيشتر از عالئم شناختي از خود بروز مي
استفاده از مهارتهاي غيرمولد موجب افزایش كنند و هاي حل مسئله استفاده ميشيوه

تنيدگي و استفاده از مهارتهاي حل مسئله باعث نشانگان شناختي، عاطفي، رفتاري و جسمي
شود. در مقابله متمركز بر هيجان فرد بيشتر در صورتي كه در كاهش نشانگان تنيدگي مي

منظور دهاي همچون برنامه بهدهد كه بيشتر از راهبرمقابله متمركز بر مسئله فرد ترجيح مي
تغيير مشكل، مقاومت در برابر عوامل تنيدگي زا و افزایش اطالعات خود درباره مشكل. 

كنيم، اما رفتار هاي معيني استفاده مياگرچه ما معمواًل از راهبرد خاصي براي موقعيت
ا نيستند، بهتر اي متمركز بر مسئله در مورد حوادثي كه فراتر از توانایي و كنترل ممقابله

دانيم عملكرد، اثر مفيدي را به وجود هاي دیگري كه ميكند، اما در موقعيتعمل مي
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دهيم كه از نخواهد آورد یا حتي ممكن است موقعيت و مشكل را بدتر سازد، ترجيح مي
توان در تائيد نتيجه این فرضيه به پژوهش اي متمركز بر هيجان استفاده كنيم. ميرفتار مقابله

)استناد كرد كه نشان دادند استفاده از راهبردهاي  ۱388قدرتي مير كوهي و غباري بناب )
مقابله هيجان مدار، موجب افزایش نشانگان تنيدگي و استفاده از راهبردهاي مقابله مسئله 

 شود.مدار موجب كاهش تنيدگي مي
جسمي، هاي دوران كودكي از آسيب كلي، نتایج دیگر تحقيق نشان مي دهد آسيب

پذیرد. به عبارتي آسيب كلي، جسمي، عاطفي و عاطفي و جنسي تأثير معني داري مي
هاي دوران جنسي متغيرهاي آشكار دروني تشكيل دهنده متغير مكنون دروني آسيب

هاي دوران كودكي برسبك توان گفت آسيبمي βكودكي هستند. و با توجه به ضریب 
دارند. انسانها از طریق فكر كردن، احساسات خود را به  اي تأثير مستقيم و معني داريمقابله

شوند، با كنند. زماني كه این احساسات یا هيجانات مختل ميوجود آورده و یا خلق مي
بررسي و بحث و تدوین مجدد افكاري كه پشت این احساسات یا هيجانات قرار دارند، 

هاي دوران كودكي بر مغز كه آسيبدهند شواهد رو به رشد نشان مي .توانند تغيير یابندمي
گذارد. یكي از این آثار، در حال رشد كودكان و نوجوانان اثرات مخربي بر جا مي

اختالالت هيجاني است. سوءاستفاده و غفلت در دوران كودكي ممكن است در ناتواني 
د مزمن به نوسان هيجانات و درنتيجه افزایش اختالالت هيجاني ازجمله افسردگي منجر شو

(، افرادي كه در كودكي دچار آسيب شده اند بدليل نا 20۱0)براكيوهيس و همكاران، 
اي متفاوتي هاي مقابلههاي خود سبكتواني هایي در كنترل هيجانات، احساسات و استرس

هاي دوران كودكي در شكل گيري توان نتيجه گرفته كه آسيبكنند ميرا تجربه مي
 گذارد.اي تأثير ميهاي مقابلهسبك

هاي دلبستگي و راهبردهاي پروري در رابطه بين سبكهاي فرزندنتایج نشان داد سبك
پروري با هاي فرزنداي نقش ميانجي دارد، پيش تر نشان داده شده كه سبكمقابله

پروري در هاي فرزنداي رابطه مستقيم و معني دار دارد همچنين سبكراهبردهاي مقابله
كند یعني اي نقش ميانجي را ایفا ميبستگي و راهبردهاي مقابلههاي دلرابطه بين سبك

اي ارتباط دارد. هاي فرزندپروري با راهبردهاي مقابلههاي دلبستگي در حضور سبكسبك
اي هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابلههاي ناسازگاراوليه نيز در رابطه بين سبكطرحواره

هاي دلبستگي با ميانجي گري طرحواره هاينقش ميانجي دارد، بدین معنا كه سبك
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هاي دوران اي تأثير معنادار دارد. همچنين آسيبناسازگار اوليه بر راهبردهاي مقابله
اي نقش ميانجي دارد، یعني هاي دلبستگي و راهبردهاي مقابلهكودكي در رابطه بين سبك

اي تأثير ي مقابلههاي دوران كودكي بر راهبردهاهاي دلبستگي با حضور متغير آسيبسبك
 معنادار دارد.

 پيشنهادهاي پژوهشي

اي دانشجویان بصورت رابطه هر یك از متغيرهاي پيش بين با راهبردهاي مقابله
جداگانه و عميق مورد مطالعه قرار گيرد. در تحقيقات آینده براي گردآوري داده هاعالوه 

از پرسشنامه هاي كوتاه  شود.بر پرسشنامه از مصاحبه هم براي گردآوري اطالعات استفاده 
این تحقيق در بين  تر ولي قابل اصميمان و با اعتبار باال در تحقيقات آینده استفاده شود.

این  دانشجویان دختر و پسر بصورت جداگانه انجام و نتایج حاصل از آن باهم مقایسه شود.
 ان دوره دبيرستان هم اجراء شود.آموزدانش تحقيق در بين 

   منابع
هاي فرزندپروري ادراک شده با در بررسي بررسي رابطه بين شيوه .(۱396قي، ندا. )اخال

ان متوسطه دوم شهر طبس. آموزدانش اي و راهبردهاي یادگيري در هاي مقابلهسبك
 یزد.. دانشگاهپایان نامه كارشناسي ارشد

(. رابطه ۱39۱ه. )بهرامي، فاطم ؛فاتحي زاده، مریم السادات  ؛اعتمادي، عذرا  ؛اماني، رزیتا
روانشناسي باليني و شخصيت ميان سبك هاي دلبستگي و سازگاري اجتماعي. 

 . 26-۱5 (6) ۱9 )دانشور رفتار(،

 ترجمه حسين قاضيان(. تهران: نشر) .درآمدي به مطالعات خانواده(. 20۱4برناردر، جان. )
 .ني

هاي دلبستگي و مقابله با تنيدگي. سبك .(۱386) .شالچي، بهزادبشارت، محمدعلي؛ 
 . 235-225، (۱۱) 3. روانشناسان ایراني مهفصلنا

در زنان  یيزناشو یتاسترس و رضا بامقابله هاي سبك یسهمقا(. ۱390) اطمه.ف، جعفرزاده
م و علوسي دانشكده روانشنا. ارشد سينامه كارشنا یانپاي. بر اساس عامل نابارور

 یي.دانشگاه عالمه طباطبا. بيتيتر
 ، تهران : انتشارات ارجمطرحواره درماني. ( ۱394)، حسن  و اندوز، زهرا .حميدپور
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(. رابطه سبك هاي دلبستگي با همدلي در دانشجویان ۱39۱خدابخش، محمدرضا. )
 . 40 -49، (۷۷) 25، نشریه پرستاري ایرانپرستاري، 

هاي ، رابطه بين طرحواره(۱393)وغي، علي اكبر. فرو  رفيعي، سحر؛ حاتمي، ابوالفضل
جامه ي ناسازگار اوليه و سبك دلبستگي در زنان داراي خيانت زناشویي. فصلنامه

 .36-2۱، (۱) 2شناسي زنان، 
هاي دلبستگي ي ناسازگار اوليه و سبكهاواره(. بررسي رابطه طرح۱390زرعكاني، الهام. )

 .روانشناسي خانواده-دومين همایش ملي روانشناسيبا تعارضات زناشویي معلمين. 

(. بررسي رابطه سبك ۱392استبرقي، مهدیه. ) و سپهر، حميد؛ زندوانيان نائيني، احمد
عتاد فرزندپروري ادراک شده و راهبردهاي مقابله با استرس در دو گروه از جوانان م

، یزددانشگاه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبابك.  و غيرمعتاد شهرستان شهر
 .دانشكده علوم انساني

(. رابطه ۱393فرنودي، ليدا. ) و اسدنيا، سعيد ؛سپهریان آذر، فيروز؛ اسدي مجره، سامره
هاي تنظيم هيجان در دوران اي با دشواريهاي دل بستگي و راهبردهاي مقابلهسبك

 . 922-930 ،(35) ۱0.هپزشكي ارومي نشریه علوم نوجواني. 
هاي دلبستگي هاي ناسازگار اوليه و سبكواره(. رابطه طرح۱394سقازاده، اعظم السادات. )

 .اولين كنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتيبر رضایت زناشویي دانشجویان. 
بررسي رابطه بين سبك دلبستگي و  (.۱38۷. )فاطمه ،رسولي و فرامرز، سهرابي اسمرود

روابط جنسي فرازناشویي در بين زنان بازداشت شده در مركز مبارزه با مفاسد 
 . ۱43-۱33، (۱4) 4، نشریه تحقيقات خانواده. اجتماعي شهر تهران

؛ شناسي بالينيواني متخصصان ردرماني: راهنماي ویژهوارهطرح (. ۱39۷. )ژگانصلواتي، م
 تهران: دانژه.

(. مقایسه باورهاي فراشناختي و راهبردهاي مقابله با استرس در ۱394زاري، آسيه .)طالع
دانشكده علوم  .پایان نامه كارشناسي ارشدمادران كودكان كم توان ذهني وعادي. 
 .انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

ترجمه یحيي سيد  )از نوجواني تا پایان زندگي(. ناسي رشدشروان(. 200۷). لورا برک
 ارسباران. (. تهران:۱39۷.) محمدي
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الدن فتي، شيما شكيبا، شهرزاد  :رجمه. تفنون شناخت درماني. (۱393)ليهي، رابرت. 
 تهران: نشر دانژه. ،طهماسبي مرادي، حسين ناصري، كاوه ضيائي

ي فرزند پروري والدین با پایگاه هویت در تباط شيوه(. بررسي ار۱382مظلوم، اشرف. )
، دانشگاه ي كارشناسي ارشدپایان نامهان پيش دانشگاهي شهر تهران. آموزدانش 

 الزهرا.
انتشارات پيام  تهران: .آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني(. ۱393مفيدي، فرخنده. )

 نور
(. مقایسه هوش هيجاني ۱388عصومه. )ملك شاهي فر، م و محمودي، نادر؛ نریمان، محمد

پژوهش در حيطه كودكان و سبك دلبستگي در كودكان با لكنت و بدون لكنت. 
 . ۱62-۱55 ،(32) 9، استثنایي

یابي علي تاب آوري هيجاني: نقش دلبستگي (. مدل ۱392) ، بهرام.جوكار و زهرا ،هاشمي 
فصلنامه به والدین و همساالن، راهبردهاي مقابله اي و تنظيم شناختي هيجانات، 

 89-۷8، (۱) 9، مطالعات روانشناختي

هاي مقابله هاي فرزندپروري والدین و رابطه آن با شيوهبررسي شيوه (. ۱38۱) .هيبتي، خليل
نامه پایانهاي رشد زرقان. آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستانبا استرس دانش 
 ، دانشگاه شيراز.كارشناسي ارشد
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