رابطة طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی مادران با اختالالت اضطرابی
دانشآموزان
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دکتر فاطمه گلشنی

2

3

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطة طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی
مادران با اختالالت اضطرابی کودکان است .پژوهش حاضر ،مطالعة توصیفی از نوع
همبستگی بوده و جامعه آماری آن همة دانشآموزان پسر  8تا  31ساله مقطع ابتدایی و
دانشآموز به همراه مادرانشان به شیوة در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و با مقیاس
غربالگری اختالالت اضطرابی کودکان و نوجوانان ارزیابی شدند؛ همچنین مادران با
پرسشنامة طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) و پرسشنامة سبکهای دلبستگی
هازن و شیور ارزیابی شدند .دادهها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون
و رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان دادند که نمرات
حیطه طرد و بریدگی طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ایمن مادران با
اختالالت اضطرابی کودکان رابطه دارد و همچنین این دو قابلیت پیشبینی اختالالت
اضطرابی فرزندان را دارند .با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود که
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مادران آنها در منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی  3151-59بوده است311 .

متخصصان بالینی به عنوان پیشگیری ثانویه در امور مربوط به مشاوره و رواندرمانی به این
یافته توجه داشته باشند.
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مقدمه
3

اضطراب یکی از شایعترین مشکالت روانی ـ اجتماعی جوامع به شمار می آید .ویژگی اصلی
اضطراب ،معموالً یک احساس مبهم ،ناخوشایند و فراگیر است که اکثر مواقع با عالیمی مثل
سردرد ،عرق کردن ،تپش سریع قلب ،گرفتگی درد قفسه سینه ،ناراحتی مختصر در معده و عدم
آرامش و بیقراری و ناتوانی در بیحرکت و آرام نشستن یا ایستادن ،همراه است که همگی
نشانههای آشفتگی در دستگاه عصبی مرکزی هستند (سادوک ،1سادوک 1و دروئیز ،1139 ،1ترجمه
گنجی .)3151 ،اختالالت اضطرابی ،گروهی از اختالالت را در بر میگیرد که عالئم اصلی آنها را
عالئم روانی و فیزیکی اضطراب شامل میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا1131 ،؛ ترجمة
احدیانفرد ،میرزائی گرگانی و شعبانی .)3151 ،این اختالالت ویژه تا حدی با توجه به سن متفاوت
بیشتری دارند (علیزاده و حیدری .)3153 ،البته ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی (( )DSM-5انجمن روانپزشکی آمریکا1131 ،؛ ترجمة احدیانفرد و همکاران،
 )3151نشان میدهد که نشانههای اضطراب کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن یکی هستند هرچند که
در تظاهرات این اختالالت شاهد تفاوتهای رشدی هستیم .مطالعات همهگیرشناسی نشان میدهد که
اختالالت اضطرابی شیوعی به میزان  9تا  31درصد یکی از شایعترین اختالالت روانپزشکی در
دوره کودکی هستند و اغلب کودکان سنین مدرسه آن را تجربه میکنند؛ به عالوه این اختالالت در
طول زمان پایدارند و افراد را در معرض نارساکنشوری در زمینههای دیگر قرار میدهد .از میان
آنها میتوان به عملکرد تحصیلی ضعیف ،عزت نفس پایین ،افسردگی و وابستگی اشاره کرد
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است ،در سنهای پایین تر ترس از جدایی و در سنهای باالتر دوران کودکی ترسهای اجتماعی رواج

(غمخوارفرد ،امرالهینیا و آزادفالح .)3153 ،روانتحلیلگران ویژگیهای مادر را عامل تأثیرگذاری
مهم در رشد کودک میدانند و ماهیت رابطة والدین با کودک در دوران نوزادی و کودکی را یک
یکی از ویژگیهای مادران که بر رشد و سالمت کودکان اثر میگذارد ،طرحوارههای ناسازگار
اولیه است .طرحوارهها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند
(یانگ .)3551 ،9یانگ ( )3553 ،3551برای بررسی دقیقتر این ایده ،مجموعهای از طرحوارهها را

1. Anxiety
2. Sadock, Benjamin
3. Sadock, Virginia
4. Rouis, Pedro
5. Young
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عامل علی اساسی در شخصیت کودک قلمداد میکنند (استیری.)3181 ،

رابطۀ طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی ...

55

مشخص کرده است که به آنها «طرحوارههای ناسازگار اولیه »3میگوید و معتقد است برخی از
طرحوارهها به ویژه آنها که عمدتاً در نتیجة تجارب ناگوار دوران کودکی شکل میگیرند ممکن
است هستة اصلی اختالالت شخصیت و مشکالت منششناختی ضعیفتر در بسیاری از اختالالت
مزمن قرار بگیرد .البته باید توجه داشت که رفتار یک فرد ،بخشی از طرحواره محسوب نمیشود،
چون یانگ معتقد است که رفتارهای ناسازگار در پاسخ به طرحواره به وجود میآیند .بنابراین،
رفتارها از طرحوارهها نشأت میگیرند ،ولی بخشی از طرحواره محسوب نمیشوند (یانگ ،جفری

،1

کلوسکو ،ژانت 1و ویشار ،مارجوری ،1ترجمة حمیدپور و اندوز.)3151 ،
یکی دیگر از ویژگیهای مادران که ممکن است با سالمتی یا ابتال کودکانشان به اضطراب رابطه
داشته باشد ،سبک دلبستگی مادران است .دلبستگی 9پیوند عاطفی عمیقی است که در زندگی خود
نزدیکی با آنها احساس آرامش میکنیم (برک1111 ،؛ ترجمة سید محمدی .)3151 ،الگوهای
دلبستگی غیرمتعارف در سالهای اولیة زندگی میتوانند خودشان اختالالت اولیه یا اشکال تکوینی
آسیبشناسی روانی محسوب شوند (لیبرمن و همکاران3559 6،؛ به نقل از استیری .)3181 ،طبق
پژوهشها افرادی با الگوی دلبستگی ناایمن ،اضطراب ،افسردگی و نشانههای جسمانی و مشکالت
روانشناختی بیشتری دارند (استروپ 1و همکاران؛ به نقل از تابع بردبار .)3181 ،از سویی نیز ،افراد
دارای طرحوارة ناسازگار اولیه سبک دلبستگی ناایمنی دارند(امیری پیچاکالیی و همکاران،)3153 ،
همچنین مطالعات خانوادگی ،همپوشی زیادی را در اختالالت اضطرابی اعضای خانواده نشان
میدهند(چنگ ،ژانگ ،سان ،جیا و تا .)1139 ،8در پژوهشی حوزه طرحواره طرد و رهاشدگی عالئم
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با افراد خاص داریم از این رو وقتی که با آنها تعامل میکنیم لذت میبریم و در مواقع استرس از

افسردگی و نه اضطراب اجتماعی را به طور مستقیم پیشبینی میکند و طرحوارة «دیگر
جهتمندی» هم به طور مستقیم و هم به واسطه نشخوار فکری توانسته است اضطراب اجتماعی را
دوینیتا و ماریا ) 1139( 31نیز رابطه مسائل خانوادگی ،دلبستگی و رفتارهای پرورشی با اضطراب
1. Early maladaptive schemas
2. Young, Jeffrey E.
3. Klosko, Janet
4. Weishaar, Marjorie E.
5. Attachment
6. Liberman et al.
7. Strowp
8. Cheng, Zhang, Sun, Jia & Ta
9. Breinholst, Esbjørn & Reinholdt-Dunne
10. Doinita & Maria
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فرزندان بررسی شده است .بنابراین ،با توجه ارتباط جداگانه هر یک از متغیرهای سبکهای دلبستگی
و طرحوارههای ناسازگار اولیه والدین با اضطراب یا اختالالت اضطرابی فرزندان ،بررسی این
متغیرها در یک الگوی پژوهشی همزمان و یکپارچه ضروری است ،به ویژه خأل پژوهشی بومی در
این زمینه ،اجرای این پژوهشی را دارای اهمیت میسازد .از این رو ،پژوهش حاضر درصدد
پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی مادران با
اختالالت اضطرابی کودکان رابطه وجود دارد؟
روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که در آن ،سبکهای دلبستگی و
طرحوارههای ناسازگار اولیة والدین به منزلة متغیرهای پیشبین و اختالالت اضطرابی کودکان به
جامعة آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش حاضر همة دانشآموزان پسر  8تا  31ساله مقطع ابتدای منطقه یک شهر
تهران در سال تحصیلی  3151-59بوده است .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  311دانشآموز از
منطقة یک آموزش و پرورش شهر تهران به همراه مادرانشان بوده که به صورت نمونهگیری در
دسترس انتخاب و با مقیاس غربالگری اختالالت اضطرابی کودکان و نوجوانان ارزیابی شده اند و
سپس به مقیاسهای دیگر پژوهش پاسخ داده شده است .برای تحلیل دادههای گردآوری شده از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
ابزار پژوهش
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منزلة متغیر مالک در نظر گرفته شده است.

پرسشنامۀ طرحواره یانگ ( :)SQ-SFاین پرسشنامه  19آیتمی را یانگ ( )3558برای ارزیابی
 39طرحواره ناسازگار اولیه ساخته است .این طرحوارهها عبارت اند از :رهاشدگی /بیثباتی،
بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به بیماری /خود تحولنایافته ،گرفتار ،شکست ،استحقاق/
بزرگمنشی ،خود-کنترلی ناکافی ،اطاعت ،فداکاری ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه/
بیشانتقادی .هر سؤال بر یک مقیاس درجه ای نمرهگذاری شده است ( 3برای کامالً نادرست6 ،
برای کامالً درست) .در این پرسشنامه هر  9سؤال یک طرحواره را میسنجد .چنانچه میانگین هر
خرده مقیاس باالتر از  19باشد آن طرحواره ناکارآمد است .پایایی و روایی این ابزار در پژوهشهای
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متعدد به اثبات رسیده است (بارانف 3و همکاران .)1116 ،در ایران هنجاریابی این پرسشنامه را آهی
( )3181در دانشگاههای تهران انجام داده که همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در
جمعیت مؤنث  1/51و در جمعیت مذکر  1/58به دست آمده است .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شده در پژوهش حاضر  1/51است(شهامت.)3185 ،
مقیاس دلبستگی بزرگساالن هازن وشیور ( :)AAIفهرست دلبستگی بزرگساالن ( )AAIکه
با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن وشیور ( )3581تنظیم شده ،در مورد دانشجویان دانشگاه
تهران هنجاریابی شده است (بشارت3181 ،؛ به نقل از میرزا شاعری .)3151 ،این مقیاس یک
آزمون  39سؤالی است و  1سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس  9درجه ای
لیکرت (خیلی کم = ،3کم= ،1متوسط=  ،1زیاد= ،1خیلی زیاد= )9میسنجد .حداقل و حداکثر
ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا برای کل آزمودنیها به ترتیب  1/81 ،1/89و  ،1/86برای دانشجویان
دختر  1/81 ،1/86و  1/81و برای دانشجویان پسر  1/89 ،1/81و  1/86گزارش شده است که نشانه
همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگساالن است (میرزاشاعری.)3151 ،
مقیاس غربالگری اضطراب مرتبط با اختالالت هیجانی در کودکان و نوجوانان
( :)SCARED-71این نسخه را بودن 1و همکاران ( )1115برای سنجش شدت عالئم اختالالت
اضطرابی رده سنی  8تا  38سال ساخته اند .این پرسشنامه دارای  13سؤال است که به منظور
سنجش اختالالت وحشتزدگی ،اضطراب فراگیر ،ترس مرضی اجتماعی ،اضطراب جدایی،
وسواس ـ اجباری ،اختالل استرس پسآسیبی و ترس مرضی اختصاصی به کار میرود .همسانی
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نمرههای آزمودنی در این آزمون  9و  19است .ضرایب آلفای کرونباخ پرسشهای زیرمقیاسهای

درونی آن در گروه بهنجار  1/53 -1/59و در گروه بالینی  1/86-1/51به دست آمده است .پایایی
آزمون ـ بازآزمون ،روایی هم زمان و حساسیت درمانی آن نیز رضایتبخش گزارش شده است .در
هنجاریابی کرده اند .نتایج آنها نشان داده است که در نمونه ایرانی نیز از روایی و پایایی مناسبی
برخوردار است .این مقیاس در یک طیف لیکرت  9درجهای رتبهبندی میشود (پاالهنگ و
همکاران.)3153 ،

1. Baranoff
2. Bodden
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ایران نیز پاالهنگ ،ربیعی ،خرمدل ،زرهپوش و سجادیان ( )3153نسخه فارسی این آزمون را
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جدول  :1ویژگیهای دموگرافیك بر اساس پایه تحصیلی و سن

پایه

سن

دوم

19

31/89

سوم

19

31/89

چهارم

11

13/11

پنجم

11

13/11

ششم

11

13/11

8

11

31/31

5

19

31/89

31

11

11/89

33

18

11

31

13

11/31

یافتهها
شاخصهای توصیفی و یافتههای استنباطی پژوهش در ادامه ارائه شده است.
الف) توصیف دادهها
شاخصهای توصیفی (شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و شکل توزیع) مربوط به نمرات پرسشنامه
طرحواره های ناسازگار اولیه در پنج حیطه در مادران محاسبه و نتایج آن در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  :3شاخصهای توصیفی نمرات حیطههای طرحوارهها در مادران

طرد و بریدگی

140

2.39

0.84

0.571

0.009

1.04

4.52

خودگردانی

140

2.52

0.87

0.244

-0.522

1.00

4.60

محدودیت مختل

140

2.66

0.95

0.789

0.998

1.00

6.20

گوش به زنگی

140

2.50

0.85

0.317

-0.418

1.00

4.60

دیگر جهت مندی

140

2.66

0.99

0.390

-0.579

1.00

5.00

یک مالک رایج برای ارزیابی نرمال بودن ،بررسی کجی وکشیدگی آماری است .برخی معتقدند
که کجی و کشیدگی باید بین  +3و  -3باشد تا نرمال بودن توزیع پذیرفته شود (مایرز و همکاران،
ترجمه حسن آبادی و همکاران .)3159،نتایج جدول  1نشان میدهد که نمرات کجی خرده
مقیاسهای حیطههای طرحواره های ناسازگارانه بین  1/131تا  1/185است و نیز نمرات کشیدگی

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1396.14.2.2.5

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

حداقل

حداکثر
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متغییر

فراوانی

درصد
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بین  -1/915تا  1/558قرار دارد .بنابراین میتوان پذیرفت که توزیع نمرات خرده مقیاسهای
حیطههای طرحواره های ناسازگارانه در دانش آموزان دارای توزیع نرمال است.
نمودار  3میانگین نمرات خرده مقیاسهای حیطههای طرحوارههای ناسازگارانه را در مادران
نشان می دهد .چنانکه مشاهده میشود بیشترین میانگین مربوط به حیطه گوش به زنگی و کمترین
میانگین مربوط به حیطه طرد است.
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

نمودار  :1میانگین نمرات خرده مقیاسهای حیطههای طرحوارههای ناسازگارانه مادران

شاخصهای توصیفی (شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و شکل توزیع) مربوط به میانگین نمرات
پرسشنامه سبکهای دلبستگی در مادران دانش آموزان محاسبه و نتایج در جدول  1ارائه شده است.
جدول  : 5شاخصهای توصیفی نمرات پرسشنامه سبکهای دلبستگی مادران
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

سبك دلبستگی
سبک اجتنابی

140

12.82

2.99

-0.128

-0.668

5.00

18.00

سبک ایمن

140

10.64

3.29

0.308

-0.875

5.00

19.00

سبک دوسوگرا

140

14.17

3.29

0.256

-0.342

6.00

23.00

 1/118است و نیز نمرات کشیدگی بین  -1/111تا  -1/819قرار دارد؛ بنابراین می توان پذیرفت
که توزیع نمرات خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی مادران دانش آموزان دارای توزیع نرمال است.
نمودار  1میانگین نمرات خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی را در مادران نمایش میدهد.
چنانکه مشاهده میشود بیشترین میانگین مربوط به خرده مقیاسها سبک دلبستگی دوسوگرا و
کمترین میانگین مربوط به سبک دلبستگی ایمن است.

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1396.14.2.2.5

نتایج جدول  1نشان میدهد که نمرات کجی خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی بین  -1/318تا
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15
10
5
0
سبک دوسوگرا

سبک اجتنابی

سبک ایمن

نمودار  :3میانگین نمرات خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی مادران دانش آموزان

شاخصهای توصیفی (شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و شکل توزیع ) مربوط به میانگین نمرات
پرسشنامه اختالالت اضطرابی در دانش آموزان محاسبه و نتایج در جدول  1ارائه شده است.
تعداد

متغیر
اختالل اضطرابی

140

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

50.28

30.81

0.170

-0.984

6.00

115.00

نتایج جدول  1نشان میدهد که نمرات کجی اختالل اضطرابی  1/311و نمرات کشیدگی
 -1/581است .بنابراین میتوان پذیرفت که توزیع نمرات اختالل اضطرابی در دانش آموزان دارای
توزیع نرمال است.
بخش دوم :تحلیل داده ها
فرضیۀ  :1بین حیطههای طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران با اختالالت اضطرابی فرزندانشان
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جدول  :3شاخصهای توصیفی نمرات پرسشنامه اختالالت اضطرابی

رابطه وجود دارد.
ابتدا ضرایب همبستگی بین هر یک از نمرات حیطههای طرحوارههای ناسازگار اولیه با نمره
کل اختالالت اضطرابی فرزندانشان محاسبه و نتایج آن در جدول  9ارائه شده است.
متغیرها

تعداد

اختالل اضطرابی

سطح معناداری

طرد و بریدگی

311

*-1.116

1.131

خودگردانی مختل

311

-1.118

1.698

محدودیت مختل

311

-1.188

1.158

گوش به زنگی

311

-1.119

1.613

دیگر جهت مندی

311

-1.155

1.116
* P<1/19

** P<1/13

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1396.14.2.2.5

جدول  : 3نتایج ضرایب همبستگی حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه با اختالل اضطرابی
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نتایج جدول  9نشان میدهد که فقط میان نمرات حیطه طرد و بریدگی طرحوارههای
ناسازگار اولیه مادران با نمره کل اختالل اضطرابی فرزندانشان همبستگی مثبت معنادار در سطح
 1/19وجود دارد ( .)r= 1/116 ،P >1 /13یعنی با افزایش حیطه طرد و بریدگی طرحوارههای
ناسازگار اولیه در مادران ،نمرات اختالالت اضطرابی فرزندانشان افزایش مییابد یا به عکس .شایان
ذکر است که این رابطه نمیتواند نشانگر روابط علی میان متغیرهای فوق الذکر باشد.
فرضیۀ  :3بین سبکهای دلبستگی مادران با اختالالت اضطرابی فرزندانشان رابطه وجود دارد.
ابتدا ضرایب همبستگی میان هر یک از نمرات سبکهای دلبستگی مادران با نمره کل اختالالت
اضطرابی فرزندانشان محاسبه و نتایج آن در جدول  6ارائه شده است.
جدول  :3نتایج ضرایب همبستگی سبکهای دلبستگی با اختالل اضطرابی
متغیرها
سبک اجتنابی

311

-1.193

1.991

سبک ایمن

311

**-1.111

1.111

سبک دوسوگرا

311

-1.151

1.181
* P<1/19

** P<1/13

نتایج جدول  6نشان میدهد که فقط میان نمرات سبک دلبستگی ایمن مادران با اختالل
اضطرابی ( ) r= 1/111 ، P >1 /13همبستگی منفی معنادار در سطح  1/19وجود دارد .به طور
کلی می توان گفت که با افزایش سبک دلبستگی ایمن مادارن ،اختالل اضطرابی فرزندانشان کاهش
مییابد یا بهعکس .شایان ذکر است که این رابطه نمیتواند نشانگر روابط علی میان متغیرهای
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تعداد

اختالل اضطرابی

سطح معناداری

فوق الذکر باشد.
فرضیۀ  :5حیطههای طرحواره های ناسازگارانه اولیه و سبکهای دلبستگی مادران ،اختالالت
به منظور بررسی پیش بینی اختالالت اضطرابی فرزندان بر اساس خرده مقیاسهای حیطههای
طرحواره های ناسازگارانه اولیه و سبکهای دلبستگی مادران از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری
استفاده شد .به همین منظور از روش گام به گام همزمان رگرسیون چند متغیری بهرهگیری شد.
باتوجه به برقراری مفروضههای خطی بودن ،نرمال بودن ،ثابت بودن واریانس ،دادههای پرت و
همخطی بودن چندگانه ،تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
رگرسیون چند متغیری با استفاده از روش همزمان در جدول  1ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1396.14.2.2.5

اضطرابی فرزندانشان را پیش بینی میکند.
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جدول  :1نتایج معناداری مدل رگرسیون
منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی

متغیرها

حیطههای طرحوارهها و
سبکهای دلبستگی

رگرسیون

19722.472

8

باقیمانده

112196.099

131

جمع

131918.571

139

R

R2

F

سطح معناداری

1/181

1/391

1/818

1/116

با توجه به اینکه  ،R2درصد واریانس خرده مقیاسهای حیطههای طرحوارههای ناسازگارانه
اولیه و سبکهای دلبستگی مادران در پیش بینی اختالالت اضطرابی فرزندانشان است ،نتایج جدول
 1نشانگر آن است که حیطههای طرحوارههای ناسازگارانه اولیه و سبکهای دلبستگی مادران مشترکاً
 39درصد واریانس اختالالت اضطرابی فرزندانشان را پیش بینی میکنند .با توجه به اینکه F
خرده مقیاسهای حیطههای طرحوارههای ناسازگارانه اولیه و سبکهای دلبستگی مادران با اختالالت
اضطرابی فرزندان رابطة خطی معنادار دارند .بنابر این ضرایب رگرسیون و آزمون معناداری آنها
محاسبه و نتایج در جدول  8ارائه شده است.
جدول  :3ضرایب رگرسیون و آزمون معناداری آنها
آماره t

سطح معناداری

3.535

0.001

-0.617

0.538
0.011

ثابت

69.158

19.564

سبک اجتنابی

-0.515

0.835

-0.050

سبک ایمن

-2.014

0.778

-0.215

-2.588

سبک دوسوگرا

0.297

0.801

0.032

0.371

0.711

طرد و بریدگی

16.883

5.421

0.458

3.114

0.002

خودگردانی مختل

-10.139

6.533

-0.285

-1.552

0.123

محدودیت مختل

-4.750

3.606

-0.146

-1.317

0.190

گوش به زنگی

-0.837

4.553

-0.027

-0.184

0.854

دیگر جهت مندی

1.997

5.998

0.055

0.333

0.740

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1396.14.2.2.5

متغیر

b

خطای معیار

Beta
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محاسبه شده در سطح  1/13معنادار است ،بنابراین مدل رگرسیون خطی معنادار است و در نتیجه
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نتایج جدول  8نشان میدهد که فقط سبک دلبستگی ایمن و حیطه طرد و بریدگی مادران قادر
به پیش بینی اختالالت اضطرابی فرزندان است و آزمون  tبرای معناداری ضرایب رگرسیون آن در
سطح کمتر از  1/19معنادار است .با توجه به اینکه  bضریب رگرسیون حاصل از نمرات خام
است ،بنابراین تحت تأثیر مقیاس اندازهگیری متغیرهای پیش بین قرار دارد و استفاده از  Betaکه
ضریب رگرسیون حاصل از نمرات استاندارد شده است توصیه میشود .مقایسه ضرایب استاندارد
رگرسیون نشانگر آن است که سهم حیطه طرد و بریدگی( )Beta = 1/198بیشتر از سبک
دلبستگی ایمن( )Beta = -1/139است .ضریب رگرسیون حیطه طرد و بریدگی مثبت و ضریب
رگرسیون سبک دلبستگی ایمن منفی است.
معادله رگرسیون برای پیش بینی اختالالت اضطرابی بر حسب متغیرهای پیش بین حیطههای
عبارت است از:
(سبک ایمن)( -1 /139 Zحیطه طرد و بریدگی) = 1/198Zاختالالت اضطرابی فرزندان
فرضیه  :3حیطههای طرحواره های ناسازگارانه اولیه و سبکهای دلبستگی مادران ،اختالالت
اضطرابی فرزندانشان را پیش بینی میکند.
به منظور بررسی پیش بینی اختالالت اضطرابی فرزندان بر اساس خرده مقیاسهای حیطههای
طرحوارههای ناسازگارانه اولیه و سبکهای دلبستگی مادران از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری
استفاده شد .بدین منظور از روش گام به گام رگرسیون چند متغیری بهرهگیری شد .با توجه به
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طرحوارههای ناسازگارانه اولیه و سبکهای دلبستگی مادران بر اساس نمرات استاندارد Beta

برقراری مفروضههای خطی بودن ،نرمال بودن ،ثابت بودن واریانس ،دادههای پرت و همخطی بودن
چندگانه ،تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون
چندمتغیری با بهرهگیری از روش گام به گام در گام نهایی(دوم) در جدول  5ارائه شده است.
متغیرها

سبك ایمن ،طرد و
بریدگی

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

R

R2

F

سطح معناداری

رگرسیون

11509.294

2

0.360

0.129

6/111

1/116

باقیمانده

120409.278

137

جمع

131918.571

139

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1396.14.2.2.5

جدول  :3نتایج معناداری مدل رگرسیون در گام نهایی
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با توجه به اینکه  ،R2درصد واریانس متغیرهای پیش بین سبک دلبستگی ایمن و طرحواره
حیطه طرد و بریدگی مادران در پیش بینی اختالالت اضطرابی فرزندانشان است ،نتایج جدول 5
نشانگر آن است که این متغیرها مشترکاً  31/5درصد واریانس اختالالت اضطرابی فرزندان را
پیشبینی میکنند .با توجه به اینکه  Fمحاسبه شده در سطح  1/13معنادار است ،بنابراین مدل
رگرسیون خطی معنادار است و در نتیجه خرده مقیاسهای حیطههای طرحوارههای ناسازگارانه طرد
و بریدگی و سبک دلبستگی ایمن مادران با اختالالت اضطرابی فرزندان رابطه خطی معنادار دارند.
بناب ر این ضرایب رگرسیون و آزمون معناداری آنها در گام نهایی محاسبه و نتایج در جدول 31
ارائه شده است.
جدول  :14ضرایب رگرسیون و آزمون معناداری آنها در گام نهایی
ثابت

-1.986

0.767

-0.212

-2.588

0.011

سبک ایمن

6.974

3.016

0.189

2.313

0.022

طرد و بریدگی

-3/586

0.767

-1/131

-1/988

0.011

نتایج جدول  31نشان میدهد که سبک دلبستگی ایمن و طرحواره حیطههای طرد و بریدگی و
خودگردانی مادران قادر به پیشبینی اختالالت اضطرابی فرزندان است و آزمون  tبرای معناداری
ضرایب رگرسیون آن در سطح کمتر از  1/19معنادار است .با توجه به اینکه  bضریب رگرسیون
حاصل از نمرات خام است ،بنابراین تحت تأثیر مقیاس اندازهگیری متغیرهای پیشبین قرار دارد و
استفاده از  Betaکه ضریب رگرسیون حاصل از نمرات استاندارد شده است توصیه میشود.
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متغیر

b

خطای معیار

Beta

آماره t

سطح معناداری

مقایسه ضرایب استاندارد رگرسیون نشانگر آن است که سهم حیطه طرد و بریدگی(= -1/131
 )Betaبیشتر از سبک دلبستگی ایمن( )Beta = 1/385است .ضریب رگرسیون حیطه طرد و
معادله رگرسیون برای پیش بینی اختالالت اضطرابی بر حسب متغیرهای پیش بین حیطههای
طرحوارههای ناسازگارانه اولیه و سبکهای دلبستگی مادران بر اساس نمرات استاندارد Beta
عبارت است از:
(سبک ایمن)( +1 /385 Zحیطه طرد و بریدگی) = -1/131Zاختالالت اضطرابی فرزندان
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که میان طرحوارههای ناسازگار اولیه و اختالالت
اضطرابی رابطه وجود دارد ،بنابراین فرضیه تأیید می شود .میان طرحوارههای ناسازگار اولیة مادران
با نمره کل اختالل اضطرابی فرزندانشان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد .یعنی با افزایش حیطة
طرد و بریدگی طرحواره های ناسازگار اولیه در مادران ،نمرات اختالالت اضطرابی در فرزندانشان
افزایش مییابد یا به عکس .شایان ذکر است که این رابطه نمیتواند نشانگر روابط علی میان
متغیرهای فوقالذکر باشد .یافتة حاضر با یافتههای پژوهشهای کالویت 3و همکاران (،)1119
کالویت و همکاران ( ،)1131غمخوارفرد و همکاران ( ،)1131برینهلست و همکاران (،)1139
نوعی ( ،)3181شهامت ( ،)3185شهامت ،ثابتی و رضوانی ( ،)3185اسماعیلی و همکاران (،)3151
موسوی الکاظمی ( )3151همسو است .نتایج پژوهش نشان داده است که چندین طرحواره
ناسازگار اولیه با عالئم اضطرابی ارتباط دارد .افرادی که طرحوارههایشان در حوزة بریدگی و طرد
قرار دارد ،معتقدند که نیاز آنها به ثبات ،امنیت ،محبت ،عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد.
افرادی که طرحوارههایشان در این حوزه قرار میگیرد در بزرگسالی تمایل دارند به گونهای
نسنجیده و شتابزده از یک رابطة خود ـ آسیبرسان به رابطة دیگر پناه ببرند یا از برقراری روابط
میان-فردی نزدیک اجتناب کنند .آسیبهای روانی والدین یکی از عوامل خطر در پیدایش اختالل
اضطرابی کودکان است.
همچنین ،نتایج نشان داده که فقط میان نمرات سبک دلبستگی ایمن مادران با اختالل اضطرابی
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منتظری و همکاران ( ،)3153عارفنیا و همکاران ( ،)3153غمخوارفرد و همکاران ( )3153و

همبستگی منفی معنادار وجود دارد .به طور کلی میتوان بیان کرد با افزایش سبک دلبستگی ایمن
مادران ،اختالل اضطرابی فرزندانشان کاهش مییابد یا به عکس .شایان ذکر است که این رابطه
بوگلس 1و همکاران ( ،)1116پینی 1و همکاران ( ،)1131چانگ و چوی )1131( 1و چنگ و
همکاران ( )1139همسو است .در میان عوامل روانی ـ اجتماعی که سبب اختالالت اضطرابی
کودکان میشود میتوان به ابعاد و جنبههای گوناگونی که در شکلگیری و تکامل شخصیت مؤثرند
توجه کرد .ویژگیهای شخصیتی والدین در وقوع اختالالت نقش دارند .در اختالالت ،به ویژه
1. Calvete
2. Bögels
3. Pini
4. Chung & Choi
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اختالالت دوران کودکی از مهمترین این جنبهها که پژوهشهای بسیار نیز در حال حاضر بر آن
متمرکزند ،جنبة روابط میان فرزند و مادر در دوران نوزادی و کودکی است .در دیدگاه
روانتحلیلگری نیز ویژگیهای مادر عامل تأثیرگذار مهمی در رشد کودک است.
عالوه بر این ،نتایج نشانگر آن است که حیطههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای
دلبستگی مادران اختالالت اضطرابی فرزندشان را پیشبینی میکنند .در واقع ،سبک دلبستگی ایمن
و حیطة طرد و بریدگی مادران قادر به پیشبینی اختالالت اضطرابی فرزندان بود .گرچه پژوهش
مشابهی که همسو یا مخالف یافتههای این فرضیه باشد یافت نشد ولی این نتایج همسو است با
نتایج پژوهشگرانی که در چند مورد به بررسی رابطة دلبستگی و رفتارهای والدینی و طرحوارههای
ناسازگار اولیة آنها پرداخته اند .دوینیتا و ماریا ( )1139و امیری پیچا کالیی و همکاران ( )3153در
اختالالت رسیدهاند .در واقع ،وقتی که مادران در خود طرحواره ناسازگار اولیه مانند طرحواره طرد
و بریدگی را پرورش داده باشند ،چون طرحواره باالترین سطح تعمیمیافته شناخت است که تأثیری
عمیق و قدرتمند در شناختوارهها و هیجان فرد دارد (ریزو 3و همکاران1111 ،؛ نقل از موسوی
الکاظمی ،)3151 ،سبب میشود که مادر با همان هیجانات و شناختوارههای خود به فرزندپروری
بپردازد و اگر هیجانات تنشزا و اضطراب زایی را تجربه میکند آنها را از طریق شیوه فرزندپروری
و انتقال عاطفی و رفتاری به کودک خود منتقل کند .این امر میتواند کودک را مستعد ابتال به
اضطراب شدید کند .اما اگر مادر سبکدلبستگی ایمن را تجربه کند احتماالً هیجانات سازگارانه و
تصویری ایمن را از دنیا به کودک خود منتقل میکند و به این صورت زمینه برای رهایی کودک از
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نتایج پژوهشهای خود به نقش واسطهای سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در بروز

تنش اضطراب فراهم شود.
در مجموع با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،اختالالت اضطرابی کودکان با طرحوارههای
پیشگیری ثانویه در امور مربوط به مشاوره و رواندرمانی به این یافته توجه داشته باشند.

1. Riso
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ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی مادران رابطه دارد و مهم است که متخصصان بالینی به عنوان
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