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Abstract
The present study was carried out to assess the mediating effect of insecure attachment styles
in the effect of perceived maternal rejection on abandonment and emotional deprivation
schema in women. The sample consisted of 102 women aged 20 to 45 years old. Sampling
was done by convenience method. Participants completed the early maladaptive schemas
scale - short form (Young, 1998), the adult attachment style (Hazen & Shaver, 1978) and the
parental acceptance-rejection/control questionnaire (Rohner, 1991). A series of mediation
analyses were conducted by regression analysis and Sobel test to test the hypothesis. The
results showed that among insecure attachment styles, insecure-ambivalent attachment style
mediates the effect of perceived maternal rejection on abandonment and emotional
deprivation schema. This study develops our understanding of the mechanisms through which
interactions with parents in the early years of life contribute to the development of early
maladaptive schemas, and expands our understanding of effective therapeutic mechanisms
based on attachment-driven theories.
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای سطک هطای دلکتطتگی نطاایدر در اططر مطرد مادرانط ادراکشطده بطر
مرحواره های رهاشدگی و محروميت هيجانی در زنان انجام شد .جامع ایر پژوهش ،هدة زنان ساکر شطهر افطاهان
بودند .ندونة پژوهش حاضر شامل  102زن بود ک در دامنة سنی  20تا  54سال قرار داشطتند .ندونط گيطری بط رو
دردسترس انجام شد .شرکتکنندگان پرسشنام های مرحوارههای ناسازگار اولي -پرسشنامة کوتطاه (یانط،)1118 ،،
سک

دلکتتگی بزرگتال (هزن و شيور )1198 ،و مرد و پذیر

و کنترل بزرگتال -پرسشنامة مادر (روهنطر)1111،

را کامل کردند .فرضي های پژوهش از مریق تحليل رگرسيون و آزمون سوبل تجزی و تحليل شدند .نتطای نشطان داد
ک از بير سطک هطای دلکتطتگی نطاایدر ،سطک

دلکتطتگی نطاایدر -دوسطوگرا در اططر مطرد مادرانط ادراکشطده بطر

مرحواره های رهاشدگی و محروميت هيجانی نقش واسه ای ایاا میکند .نتای ایر پژوهش فهط مطا را از وگطونگی
شکلگيری مرحوارههای ناسازگار اولي از مریق تعامالت با والطدیر در سطالهای اوليط زنطدگی افطزایش مطیدهطد و
هدچنير ب گتتر

دانش در زمين فرایندهای موطر درمانی بر اساس نظری های دلکتتگیمحور کد

واژههای کليدی :مرحوارة ناسازگار اولي  ،سک

*نویسنده مسئول

میکند.

دلکتتگی ،مرد مادرانة ادراکشده
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هدانمورک ریپطول-نطولنز و کطاریلو )2016( 9در

مقدمه
مهالعططات در زمينططة دلکتططتگی در مططی  90سططال

پژوهش خود در بيان ه پوشیهطای مطرد و پطذیر

گذشت نشان دادهاند ک نيازهای روانشناختی کودکطان

والدیر و نظریة دلکتتگی (بالکی  )1111 ،ذکر کطرده-

ب عشق و محکت دستک ب اندازة نيازهای فيزیکطی

اند ،هر دو نظری با وجود تااوتهطایی کط دارنطد ،از

برای غذا و امنيت اهديت دارنطد (برترتطون.)1111 ،1

ی

وش انداز تکاملی ب نياز ذاتی کطودک بط پيونطد

برخی روان شناسطان معتقدنطد کط حتطی اگطر فطرد از

هيجانی با مراقکان ابتدایی و تأطير آن در مول عدطر از

دوران کودکی ب سالمت بگذرد ،زخ های هيجانی ک

مریق شکلگيری بازندطاییهطای شطناختی از خطود و

در اوایططل زنططدگی متحدططل شططده اسططت ،بيشططتر تططا

دیگران تأکيد میکنند .بالکی ( )1180بيان میکنطد کط

8

بزرگتالی ادام مییابند (هيلگارد .)1112 ،2در هدطير

سک

راستا ،تحقيقات نشان میدهند ک مرد ادراک شطده از

روابط آینده است؛ وطون تجطار

سوی مراقکان ابتدایی ،اطرات مطوننیمطدتی بطر رشطد

الگوهای کارکرد درونی )IWMs( 1در کودکان منجطر

روانشناختی و آسيبشناسی بزرگتالی دارد (کطالگيو

3

و روهنر2012 ،2011 ،؛ هيل و هدکاران.)2004 ،5

دلکتتگی پيشبير قدرتدندی برای رفتار فرد در
ابتطدایی بط رشطد

میشوند .الگوهای کارکرد درونی دربردارنطدة باورهطا
یا مرحوارههایی هتتند کط در تطأطير تجطار

1

روزانة کودک با موضوع دلکتتگی ساخت میشطوند و

( )1181آن را ارائ کطرده اسطت ،نظریط ای در زمينطة

انتظارات ،ادراکطات ،واکطنشهطا و رفتارهطای فطرد را

اجتداعی شدن انتان است ک مرد از سوی والدیر را

شکل میدهند (بالکی .)1191 ،ب موازات آن کودکطان

ب انواع ناسازگاریهای روانشناختی و هيجانی ارتکاط

باورهایی دربارة خودشان شکل میدهند ک آیطا آنهطا

نظریة مرد و پذیر

والدیر )PAR( 4ک روهنطر

مکطرر

میدهد .مکق ایر نظریط مطرد و پطذیر
ی

ميف قطرار دارد کط در یط

ادراک شده از سوی والدیر و ی

والطدیر در

ارز

دریافت عشق ،محکت و توج را دارنطد یطا نط
10

مطرف آن پطذیر

(بریثرتون و مونهلنطد )2008 ،؛ بنطابرایر الگطوهطای

مطرف دیگطر مطرد

کارکرد درونی ب باورهای سازماندهیشدة مربوط بط

ادراک شده قرار دارد .ایر نظری بيان میکند کودکطانی

خططود و دیگططران در بافططت روابططط مربططوط هتططتند.

ک والدیر خود را مردکننده ادراک میکنند ،احتطاس

میتوان گات سک های دلکتتگی ب واسهة الگوهطای

دارنطد و بازندطاییهطای درونطی

کارکرد درونی در مول زمان طابت مطیماننطد (بطالکی،

ناایدنی و اضطهرا

تحریفشدهای از خود ،افراد مه و جهطان امرافشطان

1111؛ کولينز و رید.)1115 ،11

در

مهابق با ایطر تحقيقطات افطرادی کط بطا موضطوع

کودکی نقش مهدی در شکلگيری شخصيت در مول

دلکتتگيشان مرد شدهاند ،در خهطر ایجطاد بطاورهطا و

زمان دارد (روهنر2005 ،؛ روهنر و هدکاران.)2011 ،

شناختهطای تحریطفشطده دربطارة خطود و دیگطران

شکل مطیدهنطد .درواقطت تجربطة مطرد و پطذیر

12

هتطططتند (بطططاربر و هدکطططاران 2004 ،؛ ویطططردن و
1

7

2

8

Bretherton
Hilgard
3
Khaleque
4
Hale et al
5
Parental Acceptance–Rejection Theory
6
Rohner

Ripoll-Núñez & Carrillo
Bowlby
9
internal working models
10
Bretherton & Munholland
11
Collins & Read
12
Barber et al
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هدکاران .)2008 ،1عالوه بر ایر ،تحقيقات ایر نظری

درونی نيز بر ادراکها ،انتظارها و رفتارهای فرد تطأطير

دلکتتگی در مطول زنطدگی

میگذارد .هدانمورک پالتز و هدکطاران )2002( 11و

طابت میماند و درواقت سک های دلکتتگی بزرگسال

سططيدارد و هدکططاران )2011(12اشططاره کططردهانططد،

انعکاسی از سک های دلکتتگی کودکی هتتند (واترز

ب مورخاص میتطوان گاطت کط الگطوهطای کطارکرد

و هدکاران2000 ،2؛ هزن و شيور.)1189 ،3

درونی افراد بطا دلکتطتگی نطاایدر بط مرحطوارههطای

را تأیيد میکنند ک سک

بطاوجودایططر نظریططة دلکتطتگی ،الگططوی کططاملی از
آسيبشناسی ارائ ندیدهد .ب پيشنهاد مطير)2000( 5
تلايق نظریة دلکتتگی بطا نظریط هطایی از شطاخ هطای

ناسططازگار اولي ط ک ط در مرحططواره درم طانی یانطط،

13

( )1110،1115ارائ شده است ،شکاهت دارند.
مکق نظریة مرحواره درمانی یان ،،گطاهی تعامطل

دیگر هدچون دیدگاههای شطناختی در فهط نظطری و

بير خلقوخوی فهری کطودک و محطيط ابتطدایی بط

کاربرد بالينی در ایر زمين تحقيقی مايد خواهد بطود.

ناکامی نيازهای هيجانی اساسطی مطیانجامطد و باعط

براساسایر و اینک الگوهای شناختی ناسازگار ناشطی

رشططد مرحططوارههططای ناسططازگار مططیشططود (یانطط ،و

ابتدایی زندگی ،نقطش اساسطی در آسطيب-

هدکاران .)2003 ،مرحطوارههطای ناسطازگار اوليط ،15

شناسی روانطی دارنطد (اسطپکت و هدکطاران2001 ،4؛

الگوهای عديق و فراگيطری هتطتند کط از خطامرات،

تي 2010 ،1؛ مورالی و موران )2011 ،9پژوهش حاضر

شناختوارهها و احتاسات بدنی تشکيل شدهانطد ،در

کرده است ک دیدگاههای دلکتتگی و شطناختی

دوران کودکی یا نوجوانی شطکل گرفتط انطد ،در سطير

از تجار

تال

زندگی تداوم دارند ،دربارة خود و رابهط بطا دیگطران

را برای فه آسيبشناسی کنار ه قرار دهد.
الگوهططای کططارکرد درونططی ( )IWMsدر نظریططة

هتطتند و بط شطدت ناکارآمدنطد (یانط ،و هدکطاران،

دلکتتگی با ماهوم مرحواره در روانشناسطی شطناختی

 .)2003مشاب با سک

دلکتتگی ناایدر ،مرحوارههای

ه پوشطی دارد (بطارت و هطولدز2001 ،8؛ ویليطامز و

ناسازگار اولي عددتاً از تجار

ریتکيند)2005 ،1؛ گرو ایر دو ماهوم تااوتهطایی

میشوند و بر دیدگاه فرد از خود و دیگران تأطير می-

نيز با ه دارند .مکق تعریف ب  ،مرحوارة ساختاری

گذارند .الگوهای کارکرد درونی تقریکاً باطکات هتطتند

برای غربال ،رمزگذاری و ارزیطابی محطرکهطا اسطت

و تا بزرگسالی ادام دارند .مرحوارهها نيز سطخت و

(بط  .)1115 ،10ادراک از مریططق مرحططواره واسططه -

باطکات هتتند،گرو هر دو قابل تغييرنطد (خانجطانی،

مندی میشود و پاسخهای فرد با مرحواره جهت پيدا

1385؛ یان ،و هدکاران)2003 ،؛ باوجودایر ،سيدارد

میکند (ب  .)1189 ،در معنای مشاب  ،الگوی کارکرد

و هدکاران ( )2011ذکر کرده اند ایر مااهي یکتطان

ناگوار کودکی ناشطی

نيتتند و درواقت میتطوان گاطت کط مرحطوارههطای
1

Wearden et al
Waters et al
3
Hazen & Shaver
4
Main
5
Specht et al
6
Thimm
7
Morley & Moran
8
Barrett & Holmes
9
Williams & Riskind
10
Beck
2

ناسازگار ،بيان شناختی عاما ای است ک از الگوهای
کارکرد درونی ناشی میشود .ه ونطير مکطق دیطدگاه
11

Platts et al
Simard et al
13
Young
14
early maladaptive schemas
12
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یان ،و هدکاران ( )2003مرحوارههطای ناسطازگار از

هتتند ،وقتی ه پاسخ میدهند پاسخ آنهطا ناکطافی و

دامنة وسطيعی از تعطامالت مهط بطا دیگطران و سطایر

نامناسطططب اسطططت (اینثطططورا و هدکطططاران1198 ،8؛

عوامل تأطيرگذار مانند ه سانن ،مدرس و فرهن ،،ن

خانجانی .)1385 ،ایر کودکان در مواقت اضطهرا

فقط موضوعات ابتدایی دلکتطتگی ،تطأطير مطیگيرنطد؛

ی سو ب دنکال کتب امنيت از مراقب هتطتند ،ولطی

درحالیک الگوهای کارکرد درونی ،خاص پيونطدهای

از سوی دیگر با حضور آنها آرام ندیشوند (اینثطورا

هيجانی با وهرههای دلکتتگی هتتند ک در س سطال

و هدکاران .)1198 ،ه ونطير ایطر کودکطان دیطدگاه

اول زندگی شکل میگيرند (بالکی.)1111 ،

باطکات و تأیيدکنندهای دربارة خود ندارند (سطوووس

هجده مرحطوارة ناسطازگار اوليط شناسطایی شطده

از

و تتطططالتا .)2008 ،1از سطططوی دیگطططر ،مرحطططوارة

است ک ب  4حوزه تقتي میشوند .مکق نظطر یانط،

رهاشدگی بیطکاتی با ایر باور مشخص میشطود کط

( )1115آسيبرسانتریر حوزه ک با اختالنت محور

افراد مه ندیتوانند حدایت عطامای یطا محافظطت از

و اختالنت شخصيت مربوط است ،حوزة مرد و

فرد را ادام دهند ،وون آنها از لحاظ هيجانی متزلزل،

بریدگی 1است ک از ناکامی نيازهای هيجطانی کطودک

غيرقابل پيشبينی و اعتدادناپذیر هتتند .در نظطر فطرد

در خانوادههای هتت ای شکل میگيرد .در ایر حوزه،

هر لحظ امکان دارد ک ایر افراد فوت کنند یا اینکط

فرد بر ایطر بطاور اسطت کط نيازهطای امنيطت ،طکطات،

او را رها کنند .بطاور فطردی بطا مرحطوارة محروميطت

و احترام ب شيوة قابل پيشبينی ارضطا

هيجانی نيز با ایر انتظار مشخص میشود ک نيازهای

نخواهند شد .ایر مرحواره معدونً در خطانواده هطایی

فرد برای حد متعارفی از حدایت عطامای ،بط انطدازة

ب وجود میآید ک سرد ،مضایق گر ،منزوی ،تندخو و

کططافی از جانططب دیگططران ارضططا ندططیشططود (یانطط ،و

غيرقابل پطيشبينطی هتطتند .حطوزة مطرد و بریطدگی

هدکططاران .)2003 ،ه ط سططو بططا ایططر نظططر ،هالنططد و

دربردارنططدة  4مرحططوارة رهاشططدگی بططیطکططاتی،2

هدکاران )2011( 10بيان کرده اند ک رشطد مرحطوارة

محروميت هيجانی ،3بیاعتدادی بطدرفتاری ،5انطزوای

رهاشدگی بیطکاتی در نظریة مرحواره درمانی یانط،

اجتداعی بيگانگی 4و نقص شرم 1است.

ب مورقوی از نظریة دلکتتگی متأطر است.

ی

محکت ،پذیر

از ميان مرحوارههای حطوزة مطرد و بریطدگی ،دو

مهابق با مرحواره درمانی ،وندیر تحقيطق نشطان

مرحوارة رهاشدگی بیطکطاتی و محروميطت هيجطانی

دادهاند ک مرحوارههای ناسازگار با غالت و اسطتاادة

دلکتتگی ناایدر ،مخصوفاً

نادرست در کودکی (ستطرو و هدکطاران )2005 ،11و

دوسوگرا 9دارند .در مادران کودکان با دلکتتگی

بططدکارکردیهططای ادراکشططده از سططوی والططدیر و

دوسوگرا نوعی بیطکاتی وجود دارد .ایر مادران گاهی

فرزنطططدپروری نامناسطططب (تطططي 2010 ،؛ رایطططت و

پاسخ میدهند و گاهی مردکننده و غيرقابطلدسطترس

هدکطططاران2001 ،12؛ شطططهامت و هدکطططاران1381 ،؛

خاستگاه مشابهی با سک
سک

کراوفططورد 13و رایططت )2009 ،رابهطط دارد .اگروطط
1

disconnection and rejection
abandonment/instability
3
emotional deprivation
4
mistrust/abuse
5
social isolation/alienation
6
defectiveness/shame
7
ambivalent
2

8

Ainsworthetal
9
Sochos & Tsalta
10
Haaland et al
11
Cecero et al
12
Wright
13
Crawford

نقش واسطهای سبک دلبستگی ناایمن -دوسوگرا در اثر طرد ادراکشده از سوی مادر بر طرحوارههای رهاشدگی و محروميت هيجانی در زنان13/

هدانمورک فاولر و هدکاران )2001( 1ذکر کرده انطد

های روانشناختی منجر میشوند (یان1112 ،،؛ یانط،

دانش کاملی از روندهایی ک از مریق آنها شيوههطای

و هدکاران.)2003 ،

فرزنططدپروری بططر ایجططاد مرحططوارههططای ناسططازگار و
باورهای هتت ای فرد تأطير میگذارند ،وجود ندارد.
کورپيتا و بارلو )1118( 2معتقدند سک
میتواند ی

پل ماهومی بير تجار

با توج ب آنچ گات شد ،سطک

دلکتطتگی مطی-

تواند در فه وگونگی رشد مرحوارههطای ناسطازگار

دلکتطتگی

اولي از مرد دریافتشطده از سطوی مطادر در کطودکی

ابتدایی و رشطد

مايد باشد .ازایررو پطژوهش حاضطر قصطد دارد ایطر

مرحواره های شناختی باشطد .مهطابق بطا ایطر نظریط

فرضي را آزمون کند ک سک

مهالعات نشان دادهاند ک مرحوارههطای ناسطازگار بطا

بططير مططرد مادرانططة ادراکشططده و مرحططوارههططای

دلکتتگی رابهط دارنطد (بليتطت و هدکطاران،3

رهاشدگی بیطکاتی و محروميت هيجانی را وسطامت

سک

2001؛ حتططنی1383 ،؛ سططيدارد و هدکططاران2011 ،؛

دلکتتگی ناایدر ،رابه

میکند.

ميتططون و هدکططاران .)2009 ،5هطط ونططير ،گدکططل و
روبرتز )2004( 4نشان دادند کط سطک

دلکتطتگی در

روش پژوهش

رابه بير ادراکات بزرگسال از مراقکان اولی خطود و

شرکتکنندگان

پططایير،

جامعة آماری ایر پژوهش هدة زنان شهر افاهان

سططک هططای شططناختی مناططی (عططزت ناطط

اسطنادی مناطی) نقطش

بودند .ندونة پژوهش  120نار بود ک بط فطورت در

دلکتتگی با تأطير بر سطک هطای

دسططترس از س ط منهقططة مختلططف در شططهر افططاهان

نگر های ناکارآمطد و سطک
واسه ای دارد .سک

شناختی و نگر های افراد ،آسيبپذیری آنهطا را بط

انتخا

انواع بيداریها افطزایش مطی دهطد .مطورالی و مطوران

نقص در پاسخدهی و مشکالتی در تکديل پرسشنام

( )2011معتقدنططد ک ط سططک

شدند .از ایر ميان  18پرسطشنامط بط دليطل

دلکتططتگی بططا تططأطير بططر

و ه ونير برگشطتنشطدن آن حطذف شطدند .ندونطة

بازندایی های خود و دیگران ،فرد را آمطادة افتطردگی

نهایی 102 ،زن با دامنة سنی  20تطا  54سطال بودنطد.

میکند .پطائولی 1و هدکطاران ( )2019نيطز در مهالعط

ميانگير سنی افراد حاضر در ندون  34 20و انحطراف

خود نشان دادند ک سک

دلکتتگی نطاایدر بطا ایجطاد

مرحوارههای ناسازگار در اختالل خوردن نقش دارد.

استاندارد آن  1 31بود.
ابزار
9

از وشطط انططداز مرحططواره درمططانی ،مرحططوارههططای

پرسشنامة مرحوارة یانط-،پرسطش نامطة کوتطاه

ناسازگار اولي از مریق ایجاد تحریفهطای شطناختی،

( ،YSQ-SHیانط YSQ :)1118 ،،یط

پرسطشنامطة

الگوهططای زنططدگی خودآسططيبرسططان و سططک هططای

94سؤالی است کط  14مرحطوارة ناسطازگار اوليط را

کنارآمدن ناکارآمد تداوم مییابند و ب ایجاد آشاتگی-

از عکططارات ایططر پرسططشنامط در

مططیسططنجد .هریط

مقيططاس ليکططرت 1درج ط ای ندططرهگططذاری مططیشططود.
1

Fowler et al
Chorpita & Barlow
3
Blissett et al
4
Mason et al
5
Gamble & Roberts
6
paoli
2

پژوهش اسديت و هدکطاران )1114( 8نشطان داد کط
Young Schema Questionnaire Short Form
Schmidt et al

7
8
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بططرای هططر مرحططواره ،ضططریب آلاططا از ( 0 83بططرای

تهي شده است ک جوانان و بطزرگسطانن  18تطا 53

مرحططوارة خودتحططولنيافت ط گرفتار) تططا ( 0 11بططرای

سال آن را تکديل میکنند .ایر پرسشنام  21عکارت

مرحوارة نقص شرم) و ضریب پایطایی بازآزمطایی در

دارد کط از تقریکطاً هديشط نادرسططت ( )1تططا هديشط

جدعيت غيربالينی بير  0 40تطا  82بطود .در بررسطی

درست ( )5درج بندی شده است و  4عامل پذیر

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامة فارسی ایر مقياس

محکت ،خصومت پرخاشگری ،بطیتاطاوت غالطت-

ک آهی ،محددیفطر و بشطارت ( )1381آن را انجطام

کننده ،مطرد و کنتطرل را ارزیطابی مطیکنطد .از جدطت

از

محکت ب فورت معکوس با ندطرات

دادنططد ،ضططرایب آلاططای کرونکططا بططرای هریطط

مرحوارهها در دامن ای بير ( 0 11برای ایثار) تا 0 83
(برای وابتتگی بیکاایتی) ب دست آمده است.

ندرات پذیر

خصومت ،غالت و مرد ،کل ندطرة مطرد والطدیر بط
دست میآید .کنترل ی

پرسشنامة دلکتتگی بزرگسانن ،AAI( 1هطزن و

عامل مجطزا محتطو

مطی-

شود ک در پژوهش حاضر ب آن پرداخت نشده است.

شيور :)1198 ،ایطر پرسطش نامط  14عکطارت و سط

در فراتحليل کطالگيو و روهنطر ( )2002ميطانگير کطل

زیرمقياس دلکتتگی ایدطر ،2اضطهرابی دوسطوگرا 3و

ضططریب آلاططا 0 81و پایططایی آزمططون بططازآزمون 0/62

اضهرابی اجتنابی 5دارد ک هرکدام شطامل  4عکطارت

شده است .در ایران ضریب هدتانی درونطی

هتتند .عکارتها در ی

گزار

مقياس ليکرتی درجط بنطدی

آزمون برابر با  0 11و برای عاملهای پرسطشنامط از

میشوند ک ب «هرگز» ندرة فار و ب «تقریکاً هديش »

 0 10تططا  0 90گططزار

شططده اسططت (یزدخواسططتی،

ندرة  5داده می شطود .هطزن و شطيور ( )1189پایطایی

.)1388

بازآزمایی کل ایطر پرسطشنامط را  0 81و پایطایی بطا
آلاای کرونکا را  0 91بط دسطت آوردنطد و روایطی
فوری و محتوایی را خو
بتيار مهلو

گطزار

تحليل:

رو
رو

تحقيططق پططژوهش حاضططر از نططوع علططی-

و روایی سازه را در حطد

مقایت ای بوده است و دادههطای حافطل از ندونط از

کطردهانطد .رحيديطان بطوگر و

1

هدکططاران ( )1384روایططی هط زمططان آن را بططا برنامططة

مریق تحليل رگرسطيون در  SPSSو آزمطون سطوبل
تجزی و تحليل شدند.

مصططاحکة سططاختمنططد مططير نشططان دادهانططد و آلاططای
کرونکا

برای سطک

دلکتطتگی ایدطر  ،0 99نطاایدر

اجتنابی  0 81و ناایدر دوسوگرا 0 83بوده است.
پرسشنامة مرد و پذیر

نتایج
ندونة پژوهش حاضر شامل  102زن با دامنة سنی

و کنترل والطدیر ،ویطژة

 20تا  54سال بطود .ميطانگير سطنی افطراد حاضطر در

بزرگسطانن ،پرسطشنامطة مطادر،PARQ/Control( 4

ندون  34 20و انحراف معيار آن  1 31بود .ميطانگير،

روهنر :)1111،ایر پرسشنام ب منظور سنجش ميزان

انحططراف معيططار و آلاططا بططرای متغيرهططای پططژوهش در

مرد و پذیر

و کنترل ادراکشطده از سطوی والطدیر

جدول  1خالف شده است.

1

adult attachment interview
secure
3
anxious/ambivalent
4
anxious/avoidant
5
parental acceptance-rejection/control questionnaire
2

Sobel test

6
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جدول  .1ميانگين ،انحراف معيار و آلفا برای  ،EMSsسبکهای دلبستگی و طرد مادرانة ادراکشده
متغيرهای پژوهش

ميانگير

انحراف معيار

آلاا

رهاشدگی بیطکاتی

18 31

9 12

0 80

محروميت هيجانی

14 40

9 41

0 81

بیاعتدادی بدرفتاری

12 04

1 11

0 85

انزوای اجتداعی بيگانگی

10 31

4 05

0 80

نقص شرم

10 20

5 90

0 82

دلکتتگی ایدر

12 19

3 01

0 11

دلکتتگی دوسوگرا

9 48

3 13

0 90

دلکتتگی اجتنابی

8 04

3 18

0 91

گرمی محکت

22 89

5 29

0 92

پرخاشگری خصومت

1 88

3 23

0 11

بیتااوتی غالت

1 13

3 59

0 91

مرد کلی

11 51

3 15

0 11

مکق الگوی بارون و کنی )1181( 1بطرای بررسطی

مکق فرضي پژوهش پيشبينی میشود ک سطک -

نقش واسه ای باید  5شرط را بررسی کطرد )1 :مطرد

های دلکتتگی ناایدر (دوسوگرا و اجتنابی) رابهة بير

مادرانة ادراکشده (متتقل) بطا سطک هطای دلکتطتگی

مرد مادرانة ادراکشده و مرحطوارههطای رهاشطدگی

ناایدر (واسه ) رابهة معنادار داشطت باشطد؛  )2مطرد

بططیطکططاتی و محروميططت هيجططانی را وسططامت کننططد.

مادرانططة ادراکشططده (متططتقل) بططا مرحططوارههططای

ازآنجاک مدکر است ایر الگوی ميانجی بطرای سطایر

رهاشدگی بیطکاتی و محروميطت هيجطانی (وابتطت )

مرحوارههای حوزة مرد و بریدگی نيز معنادار شطود،

رابهة معنادار داشت باشطد؛  )3سطک هطای دلکتطتگی

آنها نيز وارد رگرسيون شده اند .قکل از آن پيش فرض

ناایدر (واسه ) با مرحوارههای رهاشدگی بی طکطاتی

های رگرسيونی نرمال بودن ،هدگر بودن واریان

ها

و محروميت هيجانی (وابتت ) رابهطة معنطادار داشطت

و خهی بطودن مطورد بررسطی قطرار گرفتط و هدگطی

باشند و  )5با اضاف کردن سک های دلکتتگی نطاایدر

رعایت شدهاند.

(واسه ) ب الگو رابهة بير مطرد مادرانطة ادراکشطده

نتططای رگرسططيونهططای خهططی بططرای سط الگططوی

(متططتقل) و مرحططوارههططای رهاشططدگی بطیطکططاتی و

واسه ای در جطدول  3 ،2و  5خالفط شطده اسطت.

محروميت هيجانی (وابتت ) کاهش یابد .ایطر روابطط

مکططق جططداول ،س ط شططرط اول بططرای فرضططية نقططش

هدزمان) بررسی شطدند .در

دلکتططتگی دوسطوگرا در پطيشبينططی

با رگرسيون خهی (رو

واسطه ای سطک

گام بعد با استااده از نرم افزار آزمون سوبل معناداری

مرحططوارههططای رهاشططدگی بططیطکططاتی و محروميططت

اطرات غيرمتتقي واسه ای آزمون شدند.

هيجانی از روی مرد مادرانة ادراکشده معنادار است.
.

Baron & Kenny

1

 /80پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری ،سال هشتم ،شماره اول ،پياپی( ،)11بهار و تابستان 1931

جدول  .2رابطة بين طرد مادرانة ادراکشده (مستقل) و سبکهای دلبستگی بزرگسال (واسطه)
T

β

p value

اجتنابی

1 181

0 180

0 014

دوسوگرا

2 559

0 249

0 011

ایدر

-1 941

-0 189

0 082

واسه ای

متتقل
مرد از سوی مادر

جدول  .9رابطة بين طرد مادرانة ادراکشده (مستقل) و طرحوارههای حوزة طرد و بریدگی (وابسته)
متتقل
مرد از سوی مادر

T

β

p-value

رهاشدگی بیطکاتی

2 81

0 291

0 004

محروميت هيجانی

1 82

0 419

0 0001

بیاعتدادی

1 15

0 112

0 044

انزوای اجتداعی

2 18

0 211

0 001

نقص شرم

2 41

0 251

0 012

وابتت

جدول  .1رابطة بين سبکهای دلبستگی بزرگسال (واسطه) و طرحوارههای حوزة طرد و بریدگی (وابسته)
واسه ای
اجتنابی

دوسوگرا

ایدر

T

β

p-value

رهاشدگی بیطکاتی

5 50

0 532

0 0001

محروميت هيجانی

3 19

0 328

0 002

بیاعتدادی

5 81

0 590

0 0001

انزوای اجتداعی

2 14

0 308

0 005

نقص شرم

2 30

0 253

0 025

رهاشدگی بیطکاتی

5 50

0 532

0 0001

محروميت هيجانی

5 19

0 591

0 0001

بیاعتدادی

2 98

0 210

0 009

انزوای اجتداعی

2 10

0 259

0 011

نقص شرم

2 19

0 230

0 033

رهاشدگی بیطکاتی

-0 35

-0 039

0 938

محروميت هيجانی

-1 38

-0 140

0 191

بیاعتدادی

0 51

0 040

0 151

انزوای اجتداعی

-1 11

-0 121

0 241

نقص شرم

-1 21

-0 131

0 203

وابتت

بططرای بررسططی شططرط وهططارم ،سططک

دلکتططتگی

رابه با اضطاف کطردن سطک

دلکتطتگی دوسطوگرا بط

دوسوگرا ب الگوی رابهة مطرد مادرانطة ادراکشطده و

رگرسطططيون غيرمعنطططادار شطططد ( .)p= 0 229نقطططش

مرحوارة رهاشدگی بی طکاتی و محروميت هيجانی در

دلکتتگی دوسوگرا در رابهة بير مطرد

رگرسيون اضاف شد .نقش واسه ای سک

دلکتطتگی

واسه ای سک

مادرانططة ادراکشططده و مرحططوارة محروميططت هيجططانی

دوسوگرا در رابهطة بطير مطرد مادرانطة ادراکشطده و

جزئی بود؛ وون ایطر رابهط بطا اضطاف کطردن سطک

مرحوارة رهاشدگی بیطکاتی کامطل بطود؛ وطون ایطر

دلکتتگی دوسوگرا بط رگرسطيون کطاهش یافطت؛ امطا

نقش واسطهای سبک دلبستگی ناایمن -دوسوگرا در اثر طرد ادراکشده از سوی مادر بر طرحوارههای رهاشدگی و محروميت هيجانی در زنان 89/

جدول  4ارای شده است.

هنوز معنادار بطود ( .)p= 0 001ایطر نتطای در قالطب

جدول  .5رابطة بين طرد مادرانه ادراک شده (مستقل) و طرحوارههای حوزة طرد و بریدگی (وابسته) پس از ورود سبک دلبستگی
دوسوگرا به رگرسيون
T

β

p-value

رهاشدگی بیطکاتی

1 211

0 118

0 229

محروميت هيجانی

5 813

0 532

0 001

متتقل
مرد از سوی مادر

وابتت

در گام آخر ،نتای آزمون سطوبل نشطان داد سطک

2001؛ حتططنی1383 ،؛ سططيدارد و هدکططاران2011 ،؛

دلکتتگی دوسوگرا با  z= 2 113و  p= 0 02ب مطور

ميتون و هدکاران .)2009 ،هداهن ،با تحقيقاتی کط
دلکتتگی در رشطد باورهطا و بازندطایی-

معنططاداری رابهططة بططير مططرد مادرانططة ادراکشططده و

ب تأطير سک

مرحططوارة رهاشططدگی بططیطکططاتی و بططا  z= 2 113و

های کودک دربارة خود

 p=0 02رابهة بير مرد مادرانة ادراکشده و مرحوارة

(سططروف2004 ،1؛ کاسططيدی )1188 ،2مهالعططات در

محروميت هيجانی را وسامت میکند.

حوزة روانشناسی شناختی نشطان داده اسطت کط بطير

و دیگران اشطاره مطیکننطد

سک های دلکتتگی و تعکير شناختی و سوگيری پاسخ
در بططزرگسططانن (بططارت و هططولدز )2001 ،و نيططز

بحث و نتيجهگيری
در پژوهش حاضر رابهة بير مرد مادرانطة ادراک-

باورهططای خودارزیططابی مناططی (ویططردن و هدکططاران،

شده و مرحوارههای رهاشدگی بیطکاتی و محروميت

 )2008رابه وجود دارد .ه ونير پژوهش حاضر بطا

هيجانی و نيز نقطش واسطه ای سطک هطای دلکتطتگی

پژوهش گدکل و روبرتطز ( )2004هط سطو اسطت کط

ناایدر در ایر رابه بررسی شد .نتطای نشطان داد کط

نشان داد سک

دلکتتگی ،نقش واسه ای را در رابهطة

دلکتتگی دوسوگرا نقش واسه ای را در رابهطة

بير شيوههای فرزندپروری نامناسب و رشد سک های

بير مرد مادرانة ادراکشده ومرحوارههای رهاشدگی

پایير ،نگر هطای

سک

بیطکاتی و محروميت هيجطانی دارد .نقطش واسطه ای

شناختی منای ه وون عزت نا
ناکارآمد و سک

اسنادی منای دارد.

دلکتتگی دوسوگرا در رابهة بطير مطرد مادرانطة

هدانمورک در بطان ذکطر شطد ،نتطای نشطان داده

ادراکشده و مرحوارة رهاشدگی بیطکاتی ب فورت

است ک سک

دلکتتگی دوسوگرا نقطش واسطه ای را

کامططل و در رابهططة بططير مططرد مادرانططة ادراکشططده و

در رابهة بير مرد مادرانة ادراکشده و مرحوارههطای

مرحوارة محروميت هيجانی بط فطورت نتطکی بطود.

رهاشدگی بیطکاتی و محروميت هيجانی دارد .نتطای ،

دلکتطتگی اجتنطابی را در

واسهة معناداری بطرای مرحطوارههطای بطی اعتدطادی

رابهة بير مرد مادرانطة ادراکشطده و مرحطوارههطای

بدرفتاری ،انزوای اجتداعی بيگطانگی و نقطص شطرم

رهاشدگی بیطکاتی و محروميت هيجانی نشان نداد.

نشان نداده است .هدانمورک در جطدول  5مشطاهده

سک

نتای  ،نقش واسه ای سک

نتای حاضر مهابق با تحقيقطاتی اسطت کط نشطان

میشود ،ایر نتيج میتواند ب خطامر روابطط ضطعيف

دادهاند بطير سطک هطای دلکتطتگی و مرحطوارههطای

دلکتتگی دوسوگرا باشطد

ناسططازگار رابه ط وجططود دارد (بليتططت و هدکططاران،

بير ایر مرحوارهها و سک

Sroufe
Cassidy

1
2
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دلکتطتگی

وابتتگی نداشتر ،دیدگاه مثکت خود را حاظ میکننطد

ک کشف آنها نتکت ب روابط قوی سطک

دوسوگرا و مرحطوارههطای رهاشطدگی و محروميطت

(راس

و روتکام)2010 ،1؛ امطا از سطوی دیگطر بيطان

هيجانی مشکلتر بوده است و توان بيشتری نياز دارد.

شده اسطت کط ایطر افطراد در فطورت شکتطت در

دلکتتگی دوسوگرا ک با الگو-

روندهای دفاعی مهلو سطازی خطود 2در شطناخت و

های کارکرد درونطی مطرد و پاسطخدهطی بطیطکطات و

احتاس آشاتگیهایشان شکتت خواهند خورد .آنهطا

انتظار میرود ک سک

و

ناکافی مشخص میشود ،ب ميطزان ضطعيای ایطر سط

در مقياسهای خودگزارشطی آشطاتگی و اضطهرا

مرحواره را ک مکق تعریف یان ،و هدکاران ()2003

ه ونير مرحوارههای ناسازگار ،ندرات پایيرتطری از

با بیاعتدادی ب دیگران ،احتاس بيگانگی و حقطارت

افراد دوسوگرا میگيرنطد؛ درحطالیکط مکطق گطزار
آنهططا پططایير نيتططت

و نقص مشخص میشوند ،پيشبينی کند .با توج بط

آشططنایان ،آشططاتگی و اضططهرا

ماهوم الگوهای کارکرد درونی و تطأطير پاسطخدهطی و

(سطططيدارد و هدکطططاران2011 ،؛ کاسطططيدی.)1188 ،
از اضطهرا

حتاسيت وهرة دلکتتگی در ساخت الگوهای خود و

ب عالوه از ایطر حرکطت بطرای اجتنطا

دیگران میتوان گات کودکی کط از سطوی والطدینش

ناشی از مرد مراقکانشان استااده میکنند؛ درحطالی کط

مرد شده و در مواقت نياز پاسخ مناسب دریافت نکرده

گططزار نشططدن ایططر آشططاتگی درونططی دليلططی بططر

است ،احتاس میکند ک اساساً قابل خواستر نيتت،

وجودنداشتر آن نيتت.

دیگران بیطکطات و غيرقابطل پطيشبينطی هتطتند و در

نتای ب دست آمده میتواند در افهالح ناشطی از

مواقت نياز حدایت کافی فراه نخواهنطد کطرد .یطافتر

هر دو روی سکة حرکت دفاعی مهلو سازی در ایر

نقش واسه ای کامل دلکتتگی دوسوگرا در رابهة بير

افراد باشد .مدکر اسطت بطزرگسطاننی بطا دلکتطتگی

مططرد ادراکشططده و مرحططوارة رهاشططدگی بططیطکططاتی

اجتنططابی بططا اسططتاادة مناسططب از حرکططات دفططاعی،

تأیيدی بر نظر هالنطد و هدکطاران ( )2011اسطت کط

کدکودهای تجرب شده را جکران کرده باشطند .از سطوی

شکلگيری مرحوارة رهاشدگی را ب مورقوی متأطر از

دیگر ،مکق مهالعات مذکور میتوان گات ک افراد بطا

نظریة دلکتتگی میدانند.

دلکتططتگی اجتنططابی ب ط دليططل مشططکل در شططناخت و

نتططای پططژوهش حاضططر نقططش واسططه ای سططک

احتاس حانت درونی خود در پاسخ ب مقياسهطای

دلکتتگی اجتنابی را در رابهة بير مرد مادرانة ادراک-

خودگزارشططی شططامل مططرد مادرانططة ادراکشططده و

شده و مرحواره های رهاشدگی بیطکاتی و محروميت

مرحوارههای ناسازگار مشکل دارند؛ بنابرایر پيشطنهاد

هيجانی نشان نداد .افراد با سک

دلکتتگی اجتنابی بطا

وجود دریافت مرد و انتقاد از سوی والدیر ،حرکت-

میشودک مهالعات برای بررسی ایر افراد از گطزار
سایر افراد مهلت نيز استااده کنند.

های مقابل ای بهتر و بیطکاتی کدتطری در دیدگاهشطان

یافت های پطژوهش حاضطر در اسطتااده از ماطاهي

از خططود نتططکت ب ط افططراد دلکتططتة دوسططوگرا دارنططد

دلکتتگی در نظریات آسيبشناسی و درمطان شطناختی

(سوووس و تتالتا .)2008 ،اگطر آنهطا در اسطتااده از

کاربرد دارد .نظریة دلکتتگی در تلايق با دیطدگاههطای

ایر روندها موفق باشند ،کدکودهای خود و دیگران را

1

نادیططده مططیگيرنططد و بطططا تأکيططد بططر اسطططتقالل و

Rusk & Rothbaum
2
Self idealization
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شناختی فه بهتری از رشد مرحطوارههطای شطناختی

دلکت طتگی در مططول زنططدگی تأکيططد دارنططد (واتططرز و

ایجاد خواهد کرد و استاادة بيشتری در زمينة آسطيب-

هدکاران 2000؛ هزن و شيور ،)1189 ،مدکطر اسطت

شناسی خواهد داشت (کورپيتا و بطارلو1118 ،؛ مطير،

سک های دلکتتگی در شرایهی در مول زندگی تغيير

 .)2000هدططانمورکطط دورون و کططایروس)2004( 1

کنند .بررسی نقش سک های دلکتطتگی ایجادشطده در

اشاره کردهاند در درمانشطناختی بط نظریطة دلکتطتگی

کودکی در رشد مرحوارههای ناسازگار باید از مریطق

توج کدی شطده اسطت؛ درحطالیکط دلکتطتگیهطای

تحقيقات مولی تأیيد شطود .در نهایطت هدطانمورکط

ناایدر اساساً ب آسيبشناسی مربوط هتتند؛ بنطابرایر

بليتططت و هدکططاران ( )2001و کططارانز و کليدططان

بخش معيطار برنامطة

( )2000اشاره کردهاند ،باید ب نقش پدر هط در ایطر

درمانی در مرحواره درمانی ارزیابی شوند؛ مخصوفطاً

زمين توج کرد و تحقيقات بعدی میتوانند تأطير مرد

وقتی نشان هطا بيطانگر وجطود مرحطوارههطای مطرد و

و پططذیر

از سططوی والططدیر را بططر مرحططوارههططای

بریدگی باشند؛ برای مثال ،دورون و هدکاران ()2001

ناسازگار بررسی کنند.

سک های دلکتتگی میتوانند ی

نشان دادهاند ک اضهرا

دلکتتگی با باورهای مربوط

2

منابع

ب وسواس ارتکاط دارد و باید در درمان ایطر بيدطاری

آهططی ،قاسطط ؛ محدططدیفططر ،محدططدعلی؛ بشططارت،

ب آن توج شود .ه ونير هالند و هدکطاران ()2011

محددعلی ( ،)1381پایطایی و اعتکطار پرسطشنامطة

در پژوهشی ک نقش مرحواره درمطانی را در اخطتالل

کوتاه فرم مرحوارههای یان .،روانشناسی و علوم

وسواس بررسی میکند ب تأطير زیربنایی دلکتطتگی در

تربيتی.20-1 ،39 ،

رشد ایر مرحوارهها اشاره کردهاند.

خانجططانی ،زین طب ( ،)1385تحططول و آسططيبشناسططی

پططژوهش حاضططر نيططز ماننططد سططایر پططژوهشهططا
محدودیتهایی دارد .اول اینک نتای بر مقيطاسهطای
خودگزارشی متکی هتطتند .ایطر موضطوع مخصوفطاً

دلکتتگی از کودکی تا نوجوانی ،تکریطز ،انتشطارات
فروز .
رحيديان بوگر ،اسحاق؛ نطوری ،ابوالقاسط ؛ عریضطی،

دربارة متغير مرد مادرانة ادراکشده فادق اسطت کط

حديدرضططا؛ مول طوی ،حتططير و فروغططی مکارک ط ،

ب فورت گذشت نگر ارزیابی میشود؛ گروط روهنطر

احددرضططا ( ،)1384بررسططی رابهططة سططک هططای

( )2005معتقططد اسططت ک ط ندططرات خودگزارشططی در

دلکتططتگی بزرگتططال بططا جهططتگيططری ب ط کططار و

مشطاهده-

درگيری با کار در پرستاران بيدارستانهای دولتطی

مقياس مرد و پذیر

ادراکشده با گزار

گران هداهن ،است .درواقت نظریطة مطرد و پطذیر

شططهر افططاهان ،علططوم تربيتططی و روانشناسططی،3 ،

روهنططر بطط دیططدگاه پدیدارشططناختی و ادراک فططرد از

.135-101

واقعيت تکي دارد .محدودیت دیگطر کط بط موضطوع
قکلی ه مربطوط اسطت ،اسطتااده از سطک

شططهامت ،فامدط ؛ طططابتی ،عليرضططا؛ رضططوانی ،سططدان

دلکتطتگی

( ،)1381بررسی رابهة سک هطای فرزنطدپروری و

بزرگ سال ب عنوان ندایندة دلکتطتگی کطودکی اسطت؛

مرحوارههای ناسازگار اوليط  ،مهالعطات تربيتطی و

گرو هدانمورک قکالً ذکر شد ،تحقيقطات بطر طکطات

روانشناسی.245-231 ،11 ،
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