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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبيين نقش واسطهگرى طرحوارههای ناسازگار اوليه در رابطهی بين سبکهای
دلبستگی و افسردگی بود .روش تحقيق حاضر توصيفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری مورد بررسی
در این پژوهش شامل کليه دانشجویان دانشگاههای تهران در سال تحصيلی  32-31بود .گروه نمونه مورد
مطالعه در این پژوهش شامل  955نفر از دانشجویان دانشگاه اميرکبير و عالمه طباطبائی در سال 31-32
بودند که به شيوهى نمونهگيری خوشهاى چندمرحلهاى برگزیده شدند .به منظور گردآورى اطالعات از سه
مقياس افسردگى بک ،فرم کوتاه پرسشنامهی طرحوارهی یانگ و مقياس سبک دلبستگی بزرگساالن
( )AAIاستفاده شد .نتایج حاصل از تحليل مسير نشان داد که سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن به دو
شكل مستقيم و غيرمستقيم داراى تأثير معنىدار بر افسردگی میباشند ،به این صورت که سبک دلبستگی
ایمن فرد بر طرحواره او اثر مثبت گذاشته و از این طریق ،ميزان افسردگی در فرد کاهش مییابد .از طرف
دیگر سبک دلبستگی ناایمن با اثر منفى که بر طرحواره فرد میگذارد باعث افزایش افسردگی در فرد
میشود .بنابراین نتایج به دست آمده نشان داد که سبکهای دلبستگی از طریق طرحوارههای ناسازگار
اوليه ،افسردگی را در فرد موجب میشوند ،و لذا درمانگران و مشاوران مراکز مشاوره و بهداشت روان
دانشگاهها میتوانند با بررسی نوع سبک دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اوليه افراد اقدامات درمانی الزم
را جهت درمان افسردگی آنها انجام دهند.
واژگان کلیدی :طرحوارههای ناسازگار اوليه ،سبکهای دلبستگی ،افسردگی
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مقدمه
نتایج مطالعات همهگيرشناسی حاکی از آن است افسردگی رایجترین اختالل روانی است
که به دليل شيوع زیاد آن ،سرماخوردگی بيماریهای روانی ناميده میشود (روزنهان و
سليگمن ،2330 ،2ترجمه سيد محمدی .)2935 ،افسردگی 1مجموعهای از نشانگان
بيمارگون است که شامل خلق افسرده ،از دست دادن عالقه ،اضطراب ،اختالل خواب ،از
دست دادن اشتها ،فقدان انرژی و افكار مربوط به خودکشی میباشد (سلگی و همكاران،
 .)2931حدس زده میشود که حدود  50درصد موارد بستری در بيمارستانهای روانی را
افراد افسرده تشكيل میدهند (هاوتون و همكاران ،2333 ،9ترجمه قاسم زاده .)2935 ،در
جمعيت دانشجویی متعارف نيز ،اضطراب و افسردگی دو نگرانی بهداشت روانی به حساب
میآیند که بر کارکرد دانشگاهی و شغلی اثر گذاشته و به طور منفی در روابط با دوستان و
خانواده تأثير دارد (اینگرام و همكاران.)1555 ،1
با وجود مدلهای درمانی مختلف ،هنوز افسردگی یكی از عود کنندهترین اختالالت
روانی است (یانگ ،وینبرگر ،بک و بارلو .)1552 ،0بعيد به نظر میرسد که فقط یک عامل
بتواند وقوع افسردگی را تبيين کند بلكه افسردگی از تعامل چندین عامل مختلف حاصل
میشود (هاوتون و همكاران ،2333 ،ترجمه قاسم زاده .)2935 ،در سبب شناسی افسردگی
دیدگاه های مختلفی مطرح شده است .دو مدل شناختی افسردگی ،مدل شناختی یا رویكرد
طرحوارهای بک و آلفورد )1553( 1و مدل طرحواره 5یانگ ( )2335است .بر طبق نظر
بک ،افسردگی دارای چهار مؤلفه است :شناختی ،عاطفی ،انگيزشی و جسمانی که مولفه
شناختی نقش محوریتری در توصيف اختالل افسردگی دارند (رابينسون ،واتكينز و
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هارمون جونز .)2330 ،2بک ( )2351سه سطح از شناخت را توصيف میکند که در درمان
مورد بررسی قرار میگيرند؛ طرحوارهها در عميقترین این سطوح قرار گرفتهاند .در واقع
به نظر میرسد برای درمان اختالالت مزمن و مقاوم در برابر درمان تأکيد بر محتوا ،فرآیند
پردازش فكری و کارکردن در سطح افكار خودآیند منفی و باورهای هستهای بيماران،
کافی نباشد و باید به طرحوارههای شناختی بيماران ،به خصوص طرحوارههای شناختی
ناسازگار ،به عنوان پایهایترین و ابتداییترین سطوح شناختی ،توجه بيشتری کرد (قاسم
زاده.)2935 ،
الگوی طرحواره محور طرحو اره را به عنوان موضوعی گسترده و فراگير که شامل
هيجان ،حافظه و شناخت راجع به خود شخص یا ارتباط با دیگران است که در دوره
کودکی یا نوجوانی رشد و پرورش می یابد و چگونگی تفكر انسان از محرک ها را
هدایت کرده و در طول زندگی پيچيده و تا حد زیادی ناکارامد میشود تعریف میکند
(سوکلی و همكاران .)1522 ،1به عقيده مارتين و یانگ )1525( 9طرحوارهها پدیدههای
روانی هستند که از طریق ایجاد راهبردهای مقابلهای رفتار بيرونی فرد را تحتتاثير قرار
میدهند .یانگ مجموعهای از طرحوارهها را شناسایی نمود که به آنها طرحواره ناسازگار
اوليه 1میگویند (یانگ و همكاران ،1559 ،لوب بستيل ،ون-ورسویجک و آرنتز)1553 ،0
که اصلیترین مفهوم در رویكرد طرحوارهمحور است (سسيرو 1و یانگ.) 1552 ،
طرحوارههای ناسازگاراوليه به موضوعات بینهایت ثابت و مداومی برمیگردد که در طی
دوران کودکی رشد یافتهاند ،در طول زندگی فرد ثابت هستند و به عنوان الگوهایی برای
پردازش تجربيات بعدی به کارگرفته میشوند (رافائل ،یانگ و برتيسشن ،1522 ،یانگ و
همكاران ،2305 ،ترجمه حميدپور و اندوز .)2932 ،این طرحوارهها مرتبط با خویشتن و
دنيای فرد بوده و براساس تجارب گذشته او ساخته شدهاند (ليهی ،1559 ،ترجمه حميدپور
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و اندوز ،2932 ،اسماعيلی ،سهرابی .)2935 ،یانگ معتقد است که طرحوارههای ناسازگار
اوليه از نيازهای برآورده نشده دوران کودکی به وجود آمده اند ،که یكی از مهمترین این
نيازها ،نياز به دلبستگی ایمن به دیگران میباشد (یانگ .)2333 ،از نظر بالبی نيز دلبستگی
یكی از نيازهای بنيادین انسانهاست (قربانی )2933 ،و پيوند عاطفی عميقی است که فرد
با افراد خاصی که رابطهای نزدیک با وی دارند ،برقرار میکند (برک ،1555،2ترجمه سيد
محمدی .)2932 ،طبق نظریهی بالبی )2313( 1در خالل سالهای اوليهی رشد ،افراد بر
حسب تجاربشان با چهرههای دلبستگی و تعامل با جهان مادی ،الگوهای فعال درونی خود
را به وجود میآورند که به کمک همين الگوهاست که شخص وقایع را ادراک و تفسير
کرده ،حوادث را پيشبينی و طرحهایی را بنا میکند (هازان و شيور .)2335 ،9نظریهی
دلبستگی فرض میکند این مدلهای فعال ،طرحوارههای ارتباطی هستند که در اثر قواعدی
که در تعامالت با مظاهر دلبستگی اصلی وجود داشته ،شكل میگيرند و اینگونه استنباط
میشود که مدلهای دلبستگی با طرحوارههای شناختی قدیمی یا عقاید ما در مورد خودمان
و دیگران ارتباط نزدیک دارند و به تعامالت بينفردی اثر گذاشته و از آنها تاثير میپذیرند.
در نتيجه منشا پيدایش سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اوليه ،تجربيات
کودکی میباشد که در رابطه با مراقبان شكل میگيرد (جانسون ،1ترجمه بهرامی.)2933 ،
همچنين پالتس ،تيسون و ماسون )1551( 0ذکر کردهاند که مفهوم مدلهای فعال درونی
دلبستگی ارتباط روشنی با طرحوارهها دارد .الگوی این ارتباط که در نتيجه تعامل با مراقبان
اوليه است کارکردهای عاطفی و روانشناختی بعدی را تحت تاثير قرار میدهد (پالتس و
همكاران .)1551،شواهد جمعآوری شده نشان داده است که دلبستگیهای ناایمن با سطوح
باالی اختالالت هيجانی در جوانی همراه است (بروماریو و کرنز ،1525 ،1کولونسی و
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همكاران ،1522 ،2فيرون و همكاران )1525 ،1از زمانیکه ارتباط بين دلبستگی و
آسيبهای روانی بهوسيلهی بالبی مطرح شد ،تحقيقات بسياری در زمينهی رابطهی بين
سبکهای دلبستگی ناایمن و شكلهای مختلف آسيبهای روانی انجام گرفته است
(دوزیر ،استووال-مكچلوق و آلبوس .)1553 ،9تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که،
سبک دلبستگی ناایمن با افسردگی (کوین ،کاهن و گاتليب ،)2335 ،1سطوح باالی
نشانگان هيجانی همچون اختالالت رفتاری در جوانی (برومریا و کرنز ،1525 ،کولونسی و
همكاران ،1522 ،ون وليربرگ و دیگران ،)1525 ،1553 ،اختالالت اضطرابی (کراسک و
زولنر ،)2330 ،0دلتنگی (هازان و شيور ،)2335 ،نشانگان جسمانی کردن (کارنلی،
پيتروموناکو و جاف )2331 ،1و عزت نفس پایين (برنان ،موریس )2335 ،5ارتباط دارد.
همچنين شواهد روشنی نشان دادند که طرحوارههای ناسازگار اوليه یكی از
پيشبينیکنندههای مهم شدت افسردگی در طول دوره درمان (هالورسن و همكاران،3
 1553و  )1525و پس از  3سال پيگيری است (رینر و همكاران )1521 ،و با انواع مختلفی
از آسيب شناسی روانی همراه هستند (موریس ،1551 ،3ونوليربرگ و دیگران.)1525 ،
در یک جمعبندی کلی میتوان بيان کرد که نظریه دلبستگی بالبی ( )2313،2331به
روشنی بيانگر رابطهی بالقوه سبکهای دلبستگی ناایمن با طرحوارهها و اختالالت روانی
است .فرض می شود که از طریق تعامالت منفی با مراقبان اوليه در اوایل دوران زندگی،
طرحوارههای ناسازگار اوليه ایجاد و موجب میشوند که وقتی افراد با استرس روبرو
میشوند از نظر روانی آسيبپذیر و مستعد مشكالت آسيبشناختی از جمله افسردگی
باشند (ون وليربرگ و همكاران )1525 ،به بيانی دیگر ،روند دلبستگی نوزاد با مراقبان
1. Colonnesi, & et al.
2. Fearon, & et al
3. Dozier, Stovall-McClough, & Albus
4. Coyne, Kahn, & Gothlib
7. Craske & Zoellner
6. Carnelley, Piertromonaco, & Jaffe
5. Brennan & Morris
8. Halvorsen, & et al.
9. Muris
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خود ،نقش موثری بر بيانگری کودک نسبت به خود و دیگران دارد .بالبی معتقد است
وقتی کودکان بيانگری منفی نسبت به خود و دیگران پيدا میکنند آنها بيشتر در معرض
آسيبهای روانی قرار میگيرند .چنين بيانگریهایی از خود و دیگران یا الگوی فعال
درونی ممكن است با طرحوارههای شناختی مرتبط باشد (بک .)2311 ،از جمله
پژوهشهایی که نقش طرحواره در رابطه بين سبکهای دلبستگی و افسردگی را نشان
میدهد میتوان به پژوهش رولوفز ،مسترس و موریس )1529( 2مبنی بر بررسی نقش
واسطهای طرحواره در تاثير دلبستگی ناایمن بر نشانگان روانشناختی در نوجوانان ارجاع
داده شده از نظر بالينی اشاره کرد که نتایج نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اوليه
مخصوصاً طرحوارههای حوزه طرد و بریدگی به عنوان یک ميانجی در ارتباط بين
سبکهای دلبستگی و نشانگان و مشكالت روانشناختی از جمله افسردگی عمل میکنند.
همچنين رولوفز و همكاران ( )1522در مطالعهای دیگر به منظور بررسی اینکه آیا
طرحواره های ناسازگار اوليه واسطه ارتباط بين دلبستگی با والدین و همساالن و نشانههای
افسردگی در نوجوانان غيربالينی میشوند؛ نشان دادند که طرحوارههای جدایی /طرد
واسطه ی ارتباط بين کيفيت دلبستگی و نشانگان افسردگی هستند .از دیگر پژوهشها،
پژوهش لوملی و هارکنس )1555( 1میباشد که نشان دادند طرحوارههای ناسازگار
اوليهای که با موضوعات فقدان و بیارزشی مربوط هستند ترجيحا رابطه بين
ناخوشایندیهای کودکی و بیلذتی که از نشانههای اصلی افسردگی هستند را تعدیل
میکنند .بوسمنس ،برات و ون وليبرق )1525( 9نيز نشان دادند که طرحوارههای حوزه طرد
و بریدگی و حوزه دیگر جهت مندی به طور کامل رابطه بين دلبستگی اضطرابی و آسيب
شناسی روانی را وساطت میکنند و طرحوارههای حوزه طرد و رهاشدگی تا حدی ارتباط
بين دلبستگی اجتنابی و آسيب شناسی روانی وساطت میکنند .تحليل این واسطهها پيشنهاد

1. Roelofs, Meesters, & Muris
2. Lumley, & Harkness
3. Bosmans, Braet, & Van Vlierberghe

نقش واسطهگری طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای ...

29

میکند که درمان افسردگی میتواند هم روی دلبستگی و هم تغيير طرحوارههای ناسازگار
تمرکز کند.
بدین ترتيب رویكرد دلبستگی و رویكرد طرحواره ،دو چارچوب نظری هستند که مدل
کارکرد روانشناختی بزرگسالی را بر اساس تجارب اوليه کودکی توضيح میدهند ،اما از
آنجایی که ادبيات تحقيق یک تصویر متضاد و ناکاملی از اینکه به چه شكلی تجارب
اوليه دقيقا کارکردهای روانشناختی بعدی را تحت تاثير قرار میدهد را فراهم کرده است
این دو نظریه ترکيب شدهاند تا تصویر روشنتری از چگونگی تاثير تجارب اوليه بر روی
کارکردهای روانشناختی بعدی را توصيف کنند .اگر چه هر دوی این نظریهها توصيف
میکنند که تجارب اوليه چگونه رشد بعدی را شكل میدهد ،ولی هيچ نظریه یک مدل
کاملی از چگونگی این اتفاق را شرح نمیدهد .ادبيات تحقيقی کمی نيز وجود دارد که
بيان کند چگونه این دو نظریه میتوانند ترکيب شوند و چگونه میتوانند یک تصویر
کاملتری از تاثيرگذاری تجارب اوليه را فراهم کنند (پالتس و همكاران .)1551 ،از
سویی دیگر با توجه به ميزان گستردگی ،شيوع و عود باالی اختالل افسردگی و عوارض
فردی آن باید به عنوان یک اختالل جدی به آن توجه نمود و جهت شناسایی عوامل سببی،
تسریع کننده ،آشكارساز و نيز پيشگيری و درمان آن تالش نمود .پيشنهاد میشود که
درمان افسردگی به صورت مؤثر هزینهها را کاهش میدهد و از سویی فهم عواملی که
خطر افسردگی را افزایش می دهند به طور واضح یک تالش مهم برای درمان و هم برای
پيشگيری به کار میآید .بنابراین با توجه به اینکه سبکهای دلبستگی ناایمن و
طرحوارههای ناسازگار اوليه میتوانند بر کارکردهای روانشناختی و ابتال به آسيبهای
روانی از جمله افسردگی تاثير بگذارند؛ محققين در این پژوهش درصدد پاسخگویی به این
سوال برآمده است که آیا طرحوارههای ناسازگار اوليه واسطهی ارتباط بين سبکهای
دلبستگی و افسردگی میشود؟
مدل پيشنهادى این پژوهش بر این فرض استوار است که سبک دلبستگی ایمن به
طور غيرمستقيم به واسطهی بهبود طرحوارههای ناسازگار اوليه ،کاهش افسردگی را منجر
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میشود و همچنين که سبک دلبستگی ناایمن فرد با اثر منفى که بر طرحوارههای
ناسازگار اوليه فرد میگذارد به طور غير مستقيم باعث افزایش افسردگی در فرد مىشود.

دلبست
گی
ایمن

-

+

دلبستگ
ی
دوسوگر
ا
دلبست
گی
اجتنا
بی

+

طرحواره
ناسازگار
اولیه

افسرد
گی

+
+
+
شكل  .1مدل مورد آزمون

روش پژوهش
روش تحقيق حاضر توصيفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری مورد بررسی در این
پژوهش شامل کليه دانشجویان دانشگاههای تهران در سال  32-31بود .گروه نمونهی مورد
مطالعه  955دانشجو بودند .روش نمونه گيری در این پژوهش به صورت تصادفی و از نوع
نمونه گيری خوشه ای چند مرحلهای میباشد .به این صورت که از بين دانشگاههای تهران
دو دانشگاه اميرکبير و عالمه طباطبایی به صورت تصادفی به عنوان واحدهای نمونهگيری
انتخاب و بعد از آن از بين دانشكدههای این دو دانشگاه  1دانشكده و سپس از هر دانشكده
دو رشتهی تحصيلی به صورت تصادفی انتخاب شدند.
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ابزار پژوهش :در این پژوهش از سه پرسشنامه برای اندازهگيری متغيرهای مورد نظر
استفاده شده است:
-1پرسشنامهی طرحوارهی یانگ :این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشدهی  50سوالی
برای سنجش طرحوارههای ناکارآمد اوليه است که با طيف ليكرت بر روی یک مقياس 1
درجهای از «کامال درست» تا «کامال غلط» درجهبندی میشود (نمره ی  ،2برای کامال
غلط ،نمره ی  1برای تقریبا غلط ،نمره ی  9برای بيشتر درست است تا غلط ،نمرهی  1برای
اندکی درست ،نمره ی  0برای تقریبا درست و نمره ی  1برای کامال درست)  .یانگ این
پرسشنامه را از روی فرم اصلی پرسشنامه (فرم  150آیتمی) ساخت .هر  0آیتم این
پرسشنامه یک طرحواره را می سنجد .برای بدست آوردن نمره کلی هر خرده مقياس با
طرحواره ناکارآمد ،ميانگين نمره در هر  0عبارت محاسبه میشود .اگر ميانگين نمره فرد
در هر خرده مقياس باالتر از  9باشد ،دارای آن طرحواره خواهد بود و هر چه نمرات باالتر
باشد وجود طرحوارههای ناسازگار را بيشتر انعكاس می کند .اولين پژوهش جامع راجع به
ویژگیهای روانسنجی ،پرسشنامه طرحواره یانگ توسط اسميت ،2جوینر ،1یانگ،
تلچ )2330(9صورت گرفته است .نتایج این مطالعه نشان داد که برای هر طرحواره ناسازگار
اوليه ،ضریب آلفایی از ( 5/39برای طرحواره خود تحولنيافته /گرفتار) تا ( 5/31برای
طرحواره نقص /شرم) و ضریب آزمون– بازآزمون در جمعيت غيربالينی ،بين  5/05تا 5/31
بدست آمده است (آهی  .)2931هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی ( )2931بر
روی  935نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران انجام شده و همسانی درونی این پرسشنامه
با استفاده از آلفای کرونباخ در افراد مونث  5/35و در افراد مذکر  5/33بدست آمده است.
پایایی پرسشنامه طرحواره یانگ (جدول  )9در پژوهش حاضر  5/39بدست آمد و
بيشترین پایایی را خرده مقياس شكست ( )5/31داشت.

1. Schmidt
2. Joiner
3. Telch
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-2سبک دلبستگی بزرگساالن ( :)AAIاین مقياس که با استفاده از آزمون دلبستگی هازان و
شيور ( )2335ساخته و در مورد دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است .یک
آزمون  20سوالی است و سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا را در مقياس 0
درجهای ليكرت (.2خيلیکم.1 ،کم.9 ،متوسط.1 ،زیاد.0 ،خيلی زیاد) میسنجد .نمرههای
خردهمقياسهای دلبستگی از طریق محاسبهی ميانگين نمرات  0سوالی هر خرده مقياس
بدست میآیند ،بدین صورت که برای تعيين سبک دلبستگی هر فرد ،ارزشهای عددی
گویههای مرتبط با هر سطح با یكدیگر جمع و بر  0تقسيم میشود .حداقل و حداکثر نمره
آزمودنی در زیر مقياسهای آزمون به ترتيب  0و  10است .سواالت  2تا  0خرده مقياس
سبک دلبستگی ایمن 1 ،تا  22خرده مقياس اجتنابی و  22تا  20خرده مقياس دلبستگی
دوسوگرا میباشد که نمرات به صورت پيوسته در افراد توزیع میشود .هازان و شيور
پایایی بازآزمایی کل این پرسشنامه را  5/32و پایایی با آلفای کرونباخ را  5/53بدست
آوردند .روایی محتوایی مقياس دلبستگی بزرگسال با سنجش ضرایب همبستگی بين
نمرههای  20نفر از متخصصان روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت  .ضرایب توافق کندال
برای سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا به ترتيب  5/12 ،5/35و  5/05محاسبه
شد .نتایج تحليل عوامل نيز با تعيين سه عامل سبک دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی اجتنابی
و سبک دلبستگی دوسوگرا ،روایی سازهی مقياس دلبستگی بزرگسال را مورد تایيد قرار
داد (بشارت.)2931 ،
-3پرسشنامه افسردگی بک ( :)IIآزمون افسردگی بک رایجترین شيوه خودگزارشی
افسردگی است ،تكميل آن  25-0دقيقه طول میکشد .ازاین پرسشنامه چند فرم تهيه شده
است که یک فرم معمول  12مادهای و یک فرم کوتاه  29مادهای است .آزمودنی برای
پاسخ گویی به سواالت نياز به تحصيالت در حد کالس پنجم یا ششم دارد .در این تحقيق
از فرم  12سوالی استفاده شده است .به هر یک از مادههای این پرسشنامه نمره  9-5داده
میشود ،نمره  5به معنی نبود عالمت است ،و نمره  9به معنی وجود شدیدترین صورت آن
میباشد .نمره آزمودنی بين  19-5متغير است .پایایی این آزمون با روش کودرریچارسون
 5/53و با روش بازآزمایی  5/50به دست آمده است .در تحقيقی همبستگی سواالت
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آزمون بک با مقياس افسردگی هاميلتون  5/39به دست آمده است .پایایی آزمون بک در
این تحقيق  5/51بدست آمد .در تحقيقات متعدد ،روایی این آزمون از 5r= /59تا r=5/39
با ميانگين  r= 5/31بدست آمده است .همچنين این آزمون با آزمونهای دیگری که
افسردگی را میسنجد همبستگی باالیی داشته است (مارنات ،1559 ،ترجمه پاشا شریفی،
.)2935

یافتههای پژوهش
براى آزمون نقش واسطهگرى طرحوارههای ناسازگار اوليه در رابطه دلبستگی و
افسردگی از مراحل پيشنهادى بارون و کنى ( )2330به روش رگرسيون سلسله مراتبى
همزمان (تحليل مسير) استفاده شد .مراحل اجراى این روش بدین قرار بود که در مرتبه
اول ضریب رگرسيون ،افسردگی روى دلبستگی و در مرتبه دوم رگرسيون ،افسردگی
روى طرحوارههای ناسازگار اوليه و دلبستگی به صورت هم زمان محاسبه شد .براى
بررسى اثر غيرمستقيم دلبستگی بر افسردگی ،اختالف ضریب رگرسيون دلبستگی از
مرحله اول به مرحله دوم بررسى شد؛ چراکه بر پایه پيشنهاد بارون و کنى چنانچه با ورود
متغير واسطهاى به معادله ،اثر متغير برونزاد یا مستقل از گام اول به گام دوم کاهش پيدا
کند واسطهگرى احراز میشود (بارون و کنی .)2330 ،جدول شماره  2نشانگر ميانگين و
انحراف معيار متغيرهاى مورد مطالعه است و در جدول شماره ( )1ماتریس همبستگى
متغيرهاى مورد مطالعه ارایه شدهاند.
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش ()n=300
دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

طرحوارههای

ایمن

دوسوگرا

اجتنابی

ناسازگاراوليه

ميانگين

21/53

21/30

22/51

1/23

25/10

انحراف استاندارد

1/11

9 /3

1 /3

5/13

0/22

آلفای کرونباخ

5/01

5/11

5/51

5/39

5/50

متغيرها

افسردگی
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جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه ()n=300
2

متغيرها
 .2طرحوارههای ناسازگاراوليه
 .1دلبستگی ایمن

9

1

0

1

2
**

-5/53

 .9دلبستگی دوسوگرا

**

 .1دلبستگی اجتنابی

**

 .0افسردگی

**

5/11
5/15
5/33

2
**

-5/15

**

-5/19

**

-5/53

توجه :ضرایب اعتبار روی قطر اصلی قرار گرفته است.

2
**

5/15

**

5/11

2
**

5/19

2

**p<5/52

مراحل اجرای این روش بدین قرار بود که در مرحله اول ابتدا مقدار بتای افسردگی بر
روی دلبستگی محاسبه شد که ضریب به دست آمده برای دلبستگی ایمن ( P<5/50و
 ) β = -5/19منفی و معنادار بود ،برای دلبستگی ناایمن دوسوگرا ( P<5/50و )β =5/11
مثبت و معنادار بود و برای دلبستگی اجتنابی ( P>5/50و  ) β =5/12مثبت و معنادار بود.
این تحليل نشان داد که سبکهای دلبستگی پيشبينیکننده معنادار افسردگی هستند و
 10درصد واریانس افسردگی را پيشبينی میکنند ( P<5/50و F = 31/51و .)R1 = 5/10
در ادامه و در مرحله دوم برای کنترل نقش سبکهای دلبستگی و تبيين نقش واسطهگری
متغير طرحوارههای ناسازگار اوليه رگرسيون سلسله مراتبی همزمان افسردگی روی
سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اوليه محاسبه شد .در این مرحله توان
پيشبينی متغير دلبستگی ایمن نسبت به مرحلهای که به تنهایی وارد معادله شد کاهش یافت
(از  -5/19در مرحله اول به  -5/25در مرحله دوم رسيد) ،توان پيشبينی متغير دلبستگی
ناایمن دوسوگرا نيز نسبت به مرحلهای که به تنهایی وارد معادله شد ،کاهش یافت (از
 5/11در مرحله اول به  5/21در مرحله دوم رسيد) و توان پيشبينی متغير دلبستگی ناایمن
دوسوگرا نيز نسبت به مرحلهای که به تنهایی وارد معادله شد کاهش یافت (از  5/12در
مرحله اول به  5/51در مرحله دوم رسيد) .لذا با ورود متغير طرحوارههای ناسازگار اوليه از
اثر سبکهای دلبستگی بر افسردگی کاسته شد .این پدیده نشانگر نقش واسطهگری
طرحوارههای ناسازگار اوليه برای سبکهای دلبستگی و افسردگی است .سپس رگرسيون
مستقيم سبکهای دلبستگی بر طرحوارههای ناسازگار اوليه محاسبه شد که در این رابطه
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ضریب به دست آمده برای سبک دلبستگی ایمن بر طرحوارههای ناسازگار اوليه (P<5/50
و  ) β = -5/11منفی و معنادار بود ،ضریب به دست آمده برای سبک دلبستگی ناایمن
اجتنابی بر طرحوارههای ناسازگار اوليه ( P<5/50و  )β = 5/15مثبت و معنادار بود و برای
سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا بر طرحوارههای ناسازگار اوليه ( P<5/50و )β = 5/21
مثبت و معنادار بود.
در این بررسی برای تعيين ميزان اثر غير مستقيم سبکهای دلبستگی بر افسردگی،
ضرایب به دست آمده از مسيرهای سبکهای دلبستگی به طرحوارههای ناسازگار اوليه و
از طرحوارههای ناسازگار اوليه به افسردگی در هم ضرب شدند که نتيجه معنادار بود.
 = )5/11 + 5/251 + 5/21( = 5/55اثر غير مستقيم سبکهای دلبستگی
اثر مستقيم کمال گرایی مثبت و منفی بر افسردگی نيز معنی دار بود.
 = )5/25 + 5/21 + 5/51( = 5/91اثر مستقيم سبکهای دلبستگی
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-5/11
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5/15

افسرد
گی
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شكل  .2مسیرهای مختلف و موثر بر متغیر درونزاد مدل
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این پژوهش ،طرحوارههای ناسازگار اوليه نقش واسطهگری
معنادارى را در مدل مفروض ما نشان دادند .بنابراین مىتوان به این نتيجه رسيد که
سبکهای دلبستگی هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم به واسطه متغير طرحواره
ناسازگار اوليه میتوانند افسردگی در فرد را تحت تأثير قرار دهند .بدین معنى که سبک
دلبستگی ایمن فرد بر طرحواره او اثر مثبت گذاشته و از این طریق ،ميزان افسردگی در
فرد کاهش مییابد .از طرف دیگر سبک دلبستگی ناایمن با اثر منفى که بر طرحواره فرد
میگذارد باعث افزایش افسردگی در فرد میشود .این یافتهها با یافتههای تحقيقات انجام
شده توسط پژوهش رولوفز و همكاران ( )1529مبنی بر بررسی نقش واسطهای طرحواره
در تاثير دلبستگی ناایمن بر نشانگان روانشناختی در نوجوانان ارجاع داده شده از نظر بالينی
که نتایج نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اوليه مخصوصا طرحوارههای حوزه طرد و
بریدگی به عنوان یک ميانجی در ارتباط بين سبکهای دلبستگی و نشانگان و مشكالت
روانشناختی از جمله افسردگی عمل میکنند و همچنين پژوهش رولوفز و همكاران
( )1553حاکی از نقش واسطهای طرحوارههای حوزه بریدگی /طرد در ارتباط بين کيفيت
دلبستگی و نشانگان افسردگی ،همخوان لست .از دیگر پژوهشهای همسو ،پژوهش
سيمارد و همكاران ( ،)1522که نشان داد جوانانی که در کودکی به عنوان دلبستهی ناایمن
طبقهبندی شده بودند برخالف همساالنی که دلبستگی ایمن داشتند ،طرحوارههای ناسازگار
اوليه بيشتری دارند ،پژوهش بوسمنس و دیگران ( )1525مبنی بر نقش واسطهای
طرحوارههای حوزه طرد و بریدگی و حوزه دیگر جهتمندی در رابطه بين دلبستگی
اضطرابی و آسيب شناسی روانی را و نقش واسطهای طرحوارههای حوزه طرد و رهاشدگی
در ارتباط بين دلبستگی اجتنابی و آسيب شناسی روانی ،پژوهش لوملی و هارکنس ()1555
که نشان دادند طرحوارههای ناسازگار اوليهای که با موضوعات فقدان و بیارزشی مربوط
هستند ترجيحاً رابطه بين ناخوشایندیهای کودکی و بیلذتی که از نشانههای اصلی
افسردگی هستند را تعدیل میکنند ،پژوهش یارمحمدی واصل ( )2931مبنی بر پيشبينی
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 11درصد از واریانس افسردگی به وسيله طرحوارههای بازداری هيجانی ،انزوای اجتماعی
و خود تحول نيافته ،پژوهش راینر ( )1553حاکی از وجود رابطهی بين سبکهای دلبستگی
و طرحوارههای ناسازگار اوليه ،پژوهش اوانز و همكاران ( )1550مبنی بر نقش طرحواره
منفی از خود ،دنيا و آینده به عنوان یک عامل زمينه ساز برای شروع افسردگی و پژوهش
آهی ( )2931که نشان داد بخشی از واریانس افسردگی ( 99درصد) ،توسط طرحوارههای
ناسازگار اوليه پيشبينی میشود را میتوان ذکر کرد .یانگ نيز مدل طرحواره را برای
تشریح ارتباط والدین  -آسيب شناسی ارائه کرده است و اساس نظری آن بر برخی
مفاهيم و تحقيقات ،بر مبنای تئوری دلبستگی قرار دارد و پيشنهاد میشود که یک
ميانجی بالقوه در روابط والدین و بروز آسيبشناسی فرزندان ،ایجاد طرحوارههای
ناکارآمد اوليه و یا باورهای هسته ای منفی در فرزندان است (شفيلد و همكاران)1550 ،
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتيجه گيری کرد که افسردگی با توجه به
ماهيت شكلگيری اوليه سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اوليه در دوره
کودکی موضوعی قابل پيشبين بوده است .بر این اساس ،باتوجه به اهميت سبکهای
دلبستگی و طرحوارهها و تبعاتی که آنها میتوانند به همراه داشته باشند پيشنهاد میشود بر
عوامل موثر بر شكلگيری آنها توجه بيشتری صورت گيرد و پژوهشهایی در جهت
شناسایی این عوامل انجام شود .به کليه مشاوران و رواندرمانگران نيز توصيه میشود نسبت
به تغيير و اصالح سبکهای دلبستگی ناایمن و طرحوارههای ناسازگار اوليه اقدام کنند تا از
این طریق بتوان گام مهمی در زمينه پيشگيری از افسردگی و عود آن برداشت .از آنجا
که شكلگيری سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن و طرحوارههای ناسازگار اوليه در افراد
وابسته به چگونگی رفتار والدین با کودکان است ،پيشنهاد میشود که جلسات مشاوره
در قبل از به دنيا آمدن فرزندان و در طول دوره زندگى برای والدین گذاشته شود و با
توجه به نتایج این گونه تحقيقات الزم است برنامههای جامع و کاملی به منظور کاهش
افسردگی و همچنين پيشگيری از آن ،از سوی متخصصان طرحریزی و اجرا شود.
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