Quarterly of Applied Psychology, Vol. 16, No. 1 (61), Spring 2022, 161-181
ISSN: 2008-4331- eISSN: 2645- 3541
10.52547/APSY.2021.223946.1165

Research Article
The Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the
Relationship Between Attachment styles with Corona Anxiety
H. Garavand1*

Received: 27 July 2021

Accepted: 30 September 2021

1. Assistant Professor, Psychology Department, Lorestan University, Khorramabad, Iran. Email: garavand.h@lu.ac.ir

Abstract
Aim: This study aimed to investigate the mediatory role of the early
maladaptive schemas in relationship attachment styles and corona anxiety.
Method: The study design was descriptive-correlational through structural
equation modeling. The statistical population included all Undergraduate
students Poldokhtar Higher Education Center in the academic year 20202021, who were selected to a statistical sample group with a sufficient number
to test the model according to Klein (2015) for each variable 20 Samples were
considered. The sampling method was non-probability and an online
questionnaire. The instruments used in the study included the Corona Disease
Anxiety Scale (CDAS), Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF),
and Adult Attachment Scale (AAS). SPSS-22 and AMOS-24 software were
used for statistical analysis. Results: In regards to the fitness indices, the
results of the structural equation modeling indicate that the presented model
has an appropriate fitness (RMSEA = 0.08, GFI = 0.90, AGFI = 0.91).
Avoidant attachment style (β = 0.23) and maladaptive schemas (β = 0.78) have
a direct and significant effect on corona anxiety. Also indirect pathway results
showed that secure attachment style mediated by maladaptive schemas could
reduce corona anxiety; but avoidant and ambivalent attachment styles
mediated by maladaptive schemas can add to students' corona anxiety.
Conclusion: The study showed that with increasing avoidant attachment
style, corona anxiety decreased, and maladaptive schemas had a mediating
role in the relationship between attachment styles with corona anxiety and
increased this effect.
Key words: Attachment Styles, Early Maladaptive Schemas, Corona Anxiety

Citation: Garavand, H. (2022). The Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the
Relationship Between Attachment styles with Corona Anxiety. Quarterly of Applied Psychology, 16
(1):161-181.

161

فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی ،دورة  ،16شمارة  ،)61( 1بهار 161-181 ،1401
ISSN: 2008-4331- eISSN: 2645- 3541

مقاله پژوهشی

نقش واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای
دلبستگی با اضطراب کرونا
هوشنگ گراوند

*1

 .1استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران .ایمیلgaravand.h@lu.ac.ir :

دریافت مقاله1400/07/08 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطة میان سبکهای
دلبستگی و اضطراب کرونا صورت گرفت .روش :طرح پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی

پذیرش مقاله1400/08/20 :

مدل معادالت ساختاری بود .جامعة پژوهشی شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش
عالی پلدختر در سال تحصیلی  1399-400بودند که برای انتخاب گروه نمونة آماری به تعداد قابل کفایت
برای آزمون مدل با توجه به نظر کالین ( )2015در ازای هر متغیر  20نفر نمونه در نظر گرفته شد .روش
نمونهگیری با توجه به جدی شدن خطر کرونا به صورت غیراحتمالی و پرسشنامة آنالین بود .به منظور
گردآوری دادهها از مقیاس اضطراب کرونا ویروس ( ،)CDASپرسشنامة طرحوارههای ناسازگار یانگ
فرمکوتاه ( )YSQ-SFو مقیاس دلبستگی بزرگساالن ( )AASاستفاده شد .برای انجام تحلیل آماری از
نرمافزارهای  SPSS-22و  AMOS-24استفاده شد .یافتهها :نتایج نشان داد که با توجه به شاخصهای
نیکویی برازش ،مدل تدوین شده از برازش مطلوبی برخوردار است (،GFI=0/90 ،RMSEA=0/08
 .)AGFI=0/91سبک دلبستگی اجتنابی ( )β =0/23و طرحوارههای ناسازگار ( )β =0/78اثر مستقیم و
معناداری بر اضطراب کرونا دارند .همچنین نتایج غیرمستقیم مسیرها نشان داد که دلبستگی ایمن با
واسطهگری طرحوارههای ناسازگار میتواند از میزان اضطراب کرونا بکاهد؛ اما سبکهای دلبستگی اجتنابی
و دوسوگرا با واسطهگری طرحوارههای ناسازگار میتوانند بر اضطراب کرونای دانشجویان بیفزایند.
نتیجهگیری :مطا لعه نشان داد با افزایش سبک دلبستگی اجتنابی میزان اضطراب کرونا کاهش مییابد و
طرحوارههای ناسازگار در رابطه بین سبکهای دلبستگی با اضطراب کرونا نقش واسطهای داشت و موجب
افزایش این اثر شد.

کلید واژهها :سبکهای دلبستگی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،اضطراب کرونا.
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مقدمه
بیماری کووید  19خوشهای از بیماری حاد تنفسی با علل ناشناخته است که از دسامبر سال 2019
در ووهان چین شیوع پیدا کرده است (هوانگ و زو )2020 ،و به سرعت در جهان گسترش یافت.
تمدن بشری احتماالً در حال عبور از بحرانیترین زمان این هزاره است که به وسیلة ظهور کرونا
ویروس و تجاوز آن به سرتاسر جهان به چالش کشیده میشود (جونیس .)2020 ،اضطراب در مورد
کووید 19-شایع است و به نظر می رسد به دلیل ناشناخته بودن و ایجاد ابهام شناختی در افراد
دربارة این ویروس است .ترس از ناشناختهها ادراک ایمنی را در انسان کاهش میدهد و همواره
برای بشر اضطرابزا بوده است (لی ،وانگ ،ژو ،زاو و زو .)2020 ،پژوهشهایی که از زمان شروع
شیوع ویروس تاکنون صورت گرفته است ،افزایش اضطراب معنیداری را نشان میدهد (وانگ ،پن،
وان ،تان ،زو و هو2020 ،؛ بروکس ،وبستر ،اسمیت ،وودلند ،ویسلی ،گرینبرگ و روبین.)2020 ،
از آنجاییکه طرحوارههای ناسازگار اولیه1میتواند منجر به هراس اجتماعی در افراد شوند ،همین
هراس و ترس از روابط اجتماعی و تقابل رودرروی با افراد میتواند ترس از ارزیابی را در دیگران
تشدید کند (زینل و یوزر .)2020 ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و شناختی خود
آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفتهاند و در سیر زندگی تکرار
شده و بر نحوة تعبیر و تفسیر تجارب و رابطه با دیگران تأثیر میگذارند (باخ ،الکوود و یانگ،
 )2018و از طریق تحریفهای شناختی ،الگوهای زندگی خودشکنانه و سبکهای کنار آمدن
ناسازگارانه تداوم میبخشند و به طور مستقیم و غیرمستقیم ،منجر به پریشانی روانشناختی و
اختالل شخصیت میشوند (بساک و جباری2018 ،؛ گریولت .)2017 ،همچنین یافتههای
پژوهشهای مختلف نشان میدهد بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و اضطراب کرونا رابطه وجود
دارد (عنایتیراد و نوروزیه1400 ،؛ فتحی ،شیرمردی ،ماهار و کرایی1400 ،؛ مصلحتکلیمی.)1399 ،
طرحواره ها به دلیل ارضا نشدن پنج نیاز اساسی شامل دلبستگی ایمن ،خودگردانی ،آزادی در
بیان نیازها و هیجانها ،خوداگیختگی و محدودیتهای واقعبینانه در دوران کودکی به وجود میآیند
(یانگ ،کالسکو و ویشار2003 ،؛ به نقل از خراسانیزاده ،پورشریفی ،رنجبریپور ،باقری و پویامنش،
 .)1398بنابراین از جمله متغیرهای پیشایندی طرحوارههای ناسازگار اولیه ،سبکهای دلبستگی
است (کمرا و کالوت2012 ،؛ سیمارد ،موس و پاسکازو.)2011 ،
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بر اساس نظریة بالبی ،دلبستگی به معنای پیوند عاطفی است که در کودکی ،بین کودک و مراقب
اصلی وی شکل می گیرد و بر رشد اجتماعی و احساس کودک درکل زندگی موثر است (گوردون،
 .)2008بالبی اظهار داشت که پیوند والد-کودک ،بافت غیر قابل جایگزینی را برای رشد هیجانی
فراهم می نماید .به نظر وی اکثر مشکالت دوران کودکی و بزرگسالی منتج از تجربیات واقعی دوران
کودکی است (جانسون .)2019 ،نظریة دلبستگی توسط بالبی در سال  1969با عنوان دلبستگی و
جدایی ارایه و با انجام مطالعاتی توسط اینزورث و همکارانش قابل بهرهبرداری شد (دیمپستر،
2007؛ به نقل از مدرس غروی .)1390 ،اینزورث با مطالعه بر روی  23کودک یک ساله ،الگوهای
دلبستگی را به انواع دلبستگی ایمن 1،ناایمن اجتنابی2و ناایمن دوسوگرا 3تقسیم نمود (جانسون،
 .)2019خراسانیزاده و همکاران ( )1398در پژوهشی نشان دادند که سبک دلبستگی دوسوگرا
میتواند در سطح  99درصد اطمینان رابطةه بین الگوی ارتباطی آزادیمدار را با حوزههای
طرحوارههای ناسازگار اولیه میانجیگری کند .محمدی ،نوروزینژاد ،رحمتینژاد و اکبری ()1396
در پژوهشی نشان دادند که بین سبک دلبستگی دوسوگرا ،اجتنابی و تمامی حوزههای
طرحوارههای ناسازگار ،همبستگی معنیداری مشاهده شد .نتایج حاصل از پژوهش بشیری
نخلستانی ( ) 1392نشان داد که دانشجویان با سبک دلبستگی ایمن طرحوارههای سازگارانهتری
دارند ولی بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با طرحوارهها رابطه معناداری وجود نداشت.
رولوفز ،لی ،رویجتن و لوببیستال ( )2011در پژوهش خود بین طرحوارههای حوزه بریدگی ،طرد
و دیگر جهتمندی بی اعتمادی به والدین و بیگانگی از دوستان (به عنوان سبکهای ناایمن
دلبستگی) ارتباط نشان دادند .پژوهش ویاردن ،پیترس ،بریف بارووکلوق و لیورسیدگه ()2008
نشان داد بین سبک دلبستگی اجتنابی و طرحوارههای حوزة بریدگی -طرد ،خودگردانی و عملکرد
مختل ،محدودیت مختل ،گوش به زندگی بیش از حد و بازداری ،همبستگی مثبت و معنیداری
وجود دارد و دلبستگی اجتنابی ،بیشترین ارتباط را با طرحوارههای حوزه بریدگی /طرد دارد.
همچنین سبک دلبستگی نیز از مقولههای روانشناختی مهمی است که از اضطراب تأثیر پذیرفته
و با اضطراب ناشی از کرونا هم میتواند رابطه داشته باشد .بر اساس بررسیهای انجام شده ،بیماران
کووید 19 -دارای ظرفیت تحمل روانشناختی پایینی بوده و با توجه به وضیعت فعلی بیماری در
جهان این افراد به شدت در معرض بروز اختالالت روانشناختی مانند اضطراب ،ترس ،افسردگی و
همچنین افکار منفی قرار دارند (یاو ،چن و ژو .)2020 ،حال آنکه دلبستگی نیز بر میزان ،ناراحتی
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روانی درک شده در طول دوران شیوع کووید  19تأثیر میپذیرد .چنانکه پاشازاده مرادی ()1399
در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که افرادی که دارای سبک دلبستة ایمن هستند ،عالئم
ناراحتی و واکنشهای هیجانی کمتری به کرونا نشان میدهند ،اضطراب شفابخش (مفید) دارند و
بیماری کرونا را در حد معقول تهدیدکننده میدانند ،اما در مقابل افراد دارای سبک دلبستة ناایمن
واکنشهای هیجانی شدیدتری را نشان میدهند ،دارای اضطراب مختل کننده (دردساز) هستند و
این بیماری را خیلی تهدیدکننده میدانند .پژوهش موکیا ،جانیریک ،پیپیا ،داتولیا ،مارزیا و
همکاران ( )2020در ایتالیا نشان داد که در دوران شیوع کووید  19میتوان با استفاده از میزان
اضطراب و پریشانی روانی سبک دلبستگی افراد را پیشبینی نمود و افراد دارای اضطراب باال دارای
سبک دلبستگی ناایمن می باشند .همچنین پژوهشهای محدودی بر نقش واسطهای طرحواره در
تأثیر دلبستگی ناایمن بر نشانگان روانشناختی تأکید داشتهاند (رولوفز ،مسترس و موریس 2013؛
بوسمنس ،برایت و ولیربرگه.)2010 ،
با وجود این که بالبی معتقد بود که دلبستگی به طور مستقیم با اضطراب و افسردگی مرتبط
است؛ اما کالرک و واتسون در سال  1991نظریهای ارایه دادند که بر اساس آن اضطراب و افسردگی
به طور کلی به دلیل عوامل مشترکی از ناراحتی عمومی که عواطف منفی نامیده شده ایجاد میشود
(مدرس غروی .)1390 ،بلسکی که یکی دیگر از نظریهپردازان دلبستگی است ،باورهای بالبی و
اینزورث را در این مورد که دلبستگی ایمن ،سالمترین دلبستگیها است ،مورد تردید قرار داد.
بلسکی بر این باور است که در برخی محیطها ،الگوی دلبستگی اجتنابی یا اضطرابی میتواند
انطباقیتر باشد (جانسون )2019 ،و اگر چه شواهدی وجود دارد که الگوی دلبستگی ناایمن در
کودکانی که برای مشکالت روانی پرخطر میباشند بیشتر دیده میشود ،اما این ارتباط برای
بزرگساالن به درستی روشن نشدهاست (سافورد.)2002 ،
با توجه به اهمیت سالمت روان در زندگی افراد و این که وجود تنش و اضطراب از عوامل مختل-
کنندة آن است و وجود نظریة مهم دلبستگی بالبی و دیدگاههای بالبی و اینزورث در ارتباط با
مشکالت ارتباطی افراد و دسترسی محدود پژوهشگر به مقاالتی که فرضیات مشتق از این نظریه
را آزمون کند ،و همچنین با توجه به نوظهور و ناشناخته بودن و روند رو به گسترش بیماری کووید
 19در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران و وضعیت پر مخاطرة فعلی و فشار روانی حاصل
از آن و با عنایت به اینکه روبرو شدن با وضعیت فشار روانی عالوه بر ایجاد مشکالتی در سالمت
روان تأثیرات ماندگاری را نیز بر بهداشت روانی افراد بر جای میگذارد (لی ،کانگ ،چو ،کیم و
پارک .)2018 ،شناسایی افراد مستعد اختالالت روانشناختی در وضعیت همهگیری کووید  19در
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سطح جامعه ضروری به نظر میرسد .بنابر اهمیت موضوع در جامعة پژوهش حاضر با هدف ارائة
الگوی ساختاری مناسب از طریق تعیین رابطة اضطراب کرونا بر اساس سبکهای دلبستگی با
میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیة دانشجویان مرکز آموزش عالی پلدختر اجرا شد.
روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی (با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش بر اساس مبانی نظری
و ابزارهای موجود مورد بررسی قرار گرفته پژوهش از نوع کاربردی است) و بر حسب گردآوری
اطالعات و یافتهها از نوع توصیفی -همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از روش
معادالت ساختاری استفاده شده است .جامعة آماری پژوهش حاضر کلیة دانشجویان مرکز آموزش
عالی پلدختر تک جنسیتی (ویژه پسران) میباشد ،که در سال تحصیلی  1399-400مشغول به
تحصیل بودند .طبق آماری که از طریق مرکز آموزش عالی پلدختر در اختیار این پژوهش قرار
گرفت ،تعداد  450دانشجوی پسر در مقطع کارشناسی در رشتههای تحصیلی روانشناسی،
حسابداری ،آموزش زبان انگلیسی ،علوم ورزشی ،مهندسی کشاورزی و رشته کامپیوتر در این مرکز
مشغول به تحصیل هستند.
تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری دادههای مربوط به مدلیابی ساختاری بسیار با
اهمیت است .با وجود آنکه در مورد حجم نمونه الزم برای تحلیل عاملی و مدلهای ساختاری توافق
کلی وجود ندارد (شریبر ،نورا ،استیج ،بارلو و کینگ ،)2006 ،اما به زعم کالین ( )2015برای هر
متغیر  10یا  20نمونه الزم است؛ اما حداقل حجم نمونه  200قابل دفاع است .با توجه به اینکه
پژوهش حاضر دارای  23متغیر آشکار میباشد؛ لذا بر اساس قاعدة سر انگشتی کالین حجم نمونه
برابر با  230نفر تعیین گردید (برای جلوگیری از ریزش حجم نمونه تعداد  245پرسشنامه توزیع
گردید) .روش نمونه گیری با توجه به محدودیت تردد هنگام جدی شدن خطر کرونا در ایران به
صورت غیر احتمالی و پرسشنامة آنالین بود .نمونهگیری غیراحتمالی ،رایجترین نوع مورد استفاده
در پیمایشهای اینترنتی است (کوپر .)2000 ،در این نوع پیمایشها هیچ تالشی برای شناسایی
چهارچوب نمونهگیری با انتخاب تصادفی نمونه صورت نمیگیرد .این شیوه عموماً در مواردی که
شناسایی جامعة پژوهش و یا تماس با یک نمونة احتمالی از جامعه مشکل است ،مورد استفاده قرار
میگیرد .ناتان ( )2003نیز اذعان داشته که اکثر پیمایشهای اینترنتی مبتنی بر نمونهگیری
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غیراحتمالی و خودگزینشی هستند .برای انتخاب نمونة آماری از شیوه نمونهگیری در دسترس
استفاده گردید.
همانطور که گفته شد ،شیوة جمعآوری دادهها به صورت اینترنتی با پرسشنامة آنالین بود .بدین
صورت که پرسشنامهها از طریق واتساپ 1در گروههای واتساپی که دانشجویان در ایام آموزش
مجازی به عنوان مکمل سامانة مدیریت یادگیری الکترونیکی برای هر درس تشکیل داده بودند ،به
اشتراک گذاشته شد .از دیگر روشهای گردآوری دادهها میتوان به فرستادن ایمیل و تقاضای
همکاری از دوستان و همکاران پژوهشگر که با دانشجویان مرکز آموزش عالی پلدختر تدریس
داشتند و همچنین فرستادن لینک پرسشنامه به ایمیل بعضی از دانشجویان ،اشاره کرد .پس از
پاالیش اولیة دادهها و حذف نمونههای مخدوش و ناقض شامل دادههای گم شده ،در نهایت 230
نفر تجزیه و تحلیل شد .مالکهای ورود به مطالعه شامل تحصیل در مرکز آموزش عالی پلدختر و
تمایل داشتن جهت مشارکت در پژوهش و مالکهای خروج از مطالعه شامل تمایل نداشتن به
همکاری و تکمیل پرسشنامهها به صورت ناقص یا نامعتبر بود.
ابزار سنجش
مقیاس اضطراب کرونا ویروس
این ابزار جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ایران توسط علیپور ،قدمی،
علیپور و عبدالهزاده ( )1398تهیه و اعتباریابی شده است .نسخة نهایی این ابزار دارای  18گویه و
 2مؤلفه (عامل) است .گویههای  1تا  9عالئم روانی و گویههای  10تا  18عالئم جسمانی را
میسنجد .این ابزار در طیف  4درجهای لیکرت (هرگز= ،0گاهی اوقات= ،1بیشتر اوقات= 2و
همیشه= )3نمرهگذاری میشود؛ بنابراین بیشترین و کمترین نمرهای که افراد پاسخدهنده در این
پرسشنامه کسب میکنند ،بین  0تا  54است .نمرات باال در این پرسشنامه نشاندهندة سطح
باالتری از اضطراب در افراد است .پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول
( ،)0/879عامل دوم ( )0/861و برای کل پرسشنامه ( )0/919به دست آمد .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/89و برای خرده مؤلفههای عالئم روانی و جسمانی به
ترتیب  0/84و  0/85بهدست آمد که نتایج حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش میباشد.

. WhatsApp

167

1

هوشنگ گراوند

نقش واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهای …

پرسشنامة طرحوارة یانگ فرم کوتاه  90سوالی :این پرسشنامه توسط یانگ ( )1990ساخته
شد .پرسشنامة خودگزارشی طرحوارههای ناسازگار اولیه ،دارای  90ماده است که  18حیطه از
طرحوارههای ناسازگار اولیه را اندازه میگیرد .هر آیتم به وسیلة مقیاس درجهبندی  6تایی
نمرهگذاری میشود .در ایران عالوه بر هنجاریابی فرمکوتاه ویرایش اول (فرم  75سوالی) توسط
آهی ،محمدیفر و بشارت (1386؛ به نقل از غیرتیان ،یاراحمدی ،احمدیان و اکبری ،)1400 ،فرم
جدید ویرایش سوم (فرم کوتاه  90سوالی) که در این تحقیق استفاده شده ،توسط یوسفی ،اعتمادی
و بهرامی (1387؛ به نقل از غیرتیان و همکاران )1400 ،روایی و اعتبار پرسشنامه طرح وارههای
ناسازگار اولیه بر روی یک نمونة  579نفری در دو مرحله (مرحلة اول 394و مرحلة دوم )185
بررسی شد .در این بررسی اعتبار پرسشنامة طرحوارههای ناسازگار با استفاده از دو روش آلفای
کرونباخ و دو نیمه کردن درکل نمونه به ترتیب ( 0/91و  ،)0/86در دختران ( 0/87و  )0/84و در
پسران ( )0/81 ،0/84بود .نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/95و برای
خردهمؤلفههای رهاشدگی /بیثباتی 0/92 ،بیاعتمادی /بدرفتاری  ،0/91محرومیت هیجانی ،0/90
نقص /شرم  ،0/88انزوای اجتماعی /بیگانگی  ،0/89وابستگی /بیکفایتی  ،0/86آسیبپذیری نسبت
به خود یا بیماری  ،0/94خودتحول نیافته /گرفتار  ،0/95شکست  ،0/90استحقاق  /بزرگمنشی
 ،0/93خویشتنداری و خود انظباطی ناکافی  ،0/89اطاعت  ،0/87ایثار  ،0/88پذیرشجویی /جلب
توجه  ،0/89منفی گرایی  /بد بینی  ،0/94بازداری هیجانی  ،0/95معیارهای سرسختانه /عیبجویی
افراطی  0/88و تنبیه  0/92بدست آمد که همة ضرایب بدست آمده حاکی از همسانی درونی باالی
سواالت میباشد.
پرسشنامة سبک دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور( :)1987این مقیاس یک آزمون 18
سؤالی است و سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس  5درجهای لیکرت
میسنجد .هر مقیاس دارای  6سؤال است .سؤال  1تا  6سبک دلبستگی اجتنابی ،سؤاالت  6تا
 12سبک دلبستگی ایمن و سؤاالت  13تا  18سبک دلبستگی دوسوگرا را میسنجد .ضرایب
همبستگی در دو نوبت با فاصلة چهار هفته در مورد سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا
برای کل آزمودنیها به ترتیب  0/83 ،0/87و  0/84محاسبه شد که نشانة اعتبار بازآزمایی
رضایتبخش مقیاس است (بشارت1391 ،؛ به نقل از محمودپور ،فرحبخش ،حسینی و بلوچزاده،
 .)1397همچنین وفائیان (1385؛ به نقل از محمودپور و همکاران )1397 ،روایی همزمان این
پرسشنامه را با مصاحبة ساختاریافته برای دلبستگی بزرگساالن به ترتیب ،ایمن ( ،)0/79ناایمن
اجتنابی ( )0/84و ناایمن دوسوگرا ( )0/87گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
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کرونباخ برای سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب  0/71 ،0/76و  0/82بهدست
آمد که نتایج حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش میباشد.
یافتهها
میانگین سن شرکتکنندگان ( 23/82انحراف استاندارد )2/58 ،بود 67 .نفر ( 29/1درصد)
دانشجوی رشتة روانشناسی 44 ،نفر ( 19/1درصد) دانشجوی رشتة حسابداری 42 ،نفر (18/3
درصد) دانشجوی رشتة آموزش زبان انگلیسی 35 ،نفر ( 15/2درصد) دانشجوی رشتة علوم ورزشی،
 32نفر ( 13/9درصد) دانشجوی رشتة مهندسی کشاورزی 10 ،نفر ( 4/3درصد) دانشجوی رشتة
کامپیوتر ،بودند.
آمارههای توصیفی ،ماتریس همبستگی صفر مرتبه و ضرایب آلفای کرونباخ در جدول  ،1ارائه
شده است .یافتهها نشان میدهد ،بین دلبستگی ایمن با طرحوارههای ناسازگار و اضطراب کرونا
رابطة منفی و معنیدار ()p>0/01؛ و بین سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با طرحوارههای
ناسازگار و اضطراب کرونا رابطة مثبت و معنیداری وجود داشت ( .)p>0/01همچنین بین
طرحوارههای ناسازگار و اضطراب کرونا رابطة مثبت و معنیدار بود ( .)p>0/01برای آزمون مدل
فرضی ،پیشفرض های آماری بررسی شد .نتایج نشان داد متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر
مطلق ضریب کجی کوچکتر از  3و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  10بودند؛ بنابراین
براساس نظر کالین ( )2015تخطی از نرمال بودن دادهها قابلمشاهده نبود .دو شاخص آمارة
تحمل1و عامل تورم واریانس 2،برای تعیین میزان همپوشی متغیرهای برونزا محاسبه شد و کلیة
این ضرایب در سطح قابلقبولی بودند .بهطوری که شاخص تحمل برای تمام متغیرهای پیشبین
کوچکتر از  ،0/938و شاخص تورم واریانس کوچکتر از  2/02بهدست آمد.

1

2

. Tolerance

). Variance Inflation Factor (VIF
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب اعتبار و همبستگی صفر مرتبه بین متغیرهای پژوهش
1

متغیرها
 -1ایمن

3

2

5

4

0/76

 -2اجتنابی

*-0/18

0/71

 -3دوسوگرا

-0/11

**0/36

0/82

 -4طرحواره

**-0/24

**0/53

**0/62

0/95

 -5اضطراب کرونا

*-0/16

*0/14

**0/27

**0/50

0/89

3/2

2/86

2/74

2/98

1/39

انحراف معیار

0/668

0/54

0/802

0/789

0/539

کجی

0/123

-0/143

-0/20

-0/03

0/453

کشیدگی

-0/198

-0/132

0/006

0/396

-0/746

میانگین

مقادیر روی قطر ضریب آلفای کرونباخ هستند *p<0/05 **p<0/01
ج) مدل اندازهگیری و ساختاری

اولیه
نهایی

600/17

219

0/001

2/74

شاخص

850/59

223

0/001

3/81

0/087

0/91

0/90

0/93

0/91

0/93

0/11

0/86

0/84

0/89

0/88

0/90

χ2

D
f

0/92

P

χ2/df

RMSE
A

GF
I

AG
FI

CF
I

NF
I

IFI

TL
I

0/88

جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل اولیه و نهایی

پس از اجرای مدل معادالت ساختاری ،به کمک شاخصهای اصالحی 1پیشنهادی اقدام به
دستکاری مدل شد .برایناساس ،تعدیلهایی براساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت.
بهطوری که بین خرده مؤلفههای محرومیت هیجانی و استحقاق؛ نقص و پذیرشجویی؛ شکست
و بازداری هیجانی و خویشتن داری ناکافی با پذیرش جویی روابط دوطرفه برقرار شد.
مدل ساختاری موردآزمون و مدلهای اندازهگیری پژوهش ،در شکل  2آمده است.
1

. Modification Indices
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شکل  .2مدل نهایی تأثیرگذاری سبکهای دلبستگی بر اضطراب کرونا با میانجیگری
طرحوارههای ناسازگار اولیه

در جدول  3ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم ،کل و سطح معناداری بین متغیرهای پژوهش
آورده شده است.
جدول  .3برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

دلبستگی ایمن ← اضطراب کرونا
دلبستگی اجتنابی← اضطراب کرونا
دلبستگی دوسوگرا ← اضطراب کرونا
دلبستگی ایمن ← طرحوارههای ناسازگار
دلبستگی اجتنابی← طرحوارههای ناسازگار
دلبستگی دوسوگرا ← طرحوارههای ناسازگار
طرحوارههای ناسازگار ← اضطراب کرونا
دلبستگی ایمن -طرحوارههای ناسازگار -اضطراب کرونا
دلبستگی اجتنابی -طرحوارههای ناسازگار -اضطراب کرونا
دلبستگی دوسوگرا -طرحوارههای ناسازگار -اضطراب کرونا
 R2طرحوارههای ناسازگار اولیه
 R2اضطراب کرونا

-0/04
**0/23
0/09
**-0/13
**0/34
**0/49
**0/78
0/52
0/41

**-0/10
**0/27
**0/38
-

-0/15
0/04
**0/285
**-0/13
**0/34
**0/49
**-0/61
-
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود دلبستگی اجتنابی به صورت مستقیم و همچنین
بهصورت غیرمستقیم و با میانجیگری طرحوارههای ناسازگار به طور مثبت بر اضطراب کرونا
دانشجویان تأثیر دارد؛ اما دلبستگی ایمن و دوسوگرا صرفاً بهصورت غیرمستقیم و با میانجیگری
طرحوارههای ناسازگار بر اضطراب کرونا دانشجویان تأثیر دارند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه اضطراب ،به عنوان یک متغیر زمینهساز و تهدیدکنندة سالمت عمل میکند،
همواره مورد تأیید محققان بوده است (بجاما ،اوستر ،مکگورن ،لیندستروم ،استینگر و همکاران،
 .)2020مشکالت روانشناختی نیاز به توجه ویژهای دارد ،پژوهش حاضر به دلیل شیوع باالی
اضطراب ناشی از بیماری ویروسی جدید به نام کرونا و با توجه به اینکه یکی از گروههای در
معرض خطر اصلی این ویروس دانشجویان هستند ،با هدف بررسی نقش واسطهای طرحوارههای
ناسازگار اولیه در رابطة میان سبکهای دلبستگی و اضطراب کرونا انجام شد .نتایج نشان داد که
سبک دلبستگی ایمن بر اضطراب کرونا ،از طریق میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیه ،اثر
غیرمستقیم دارد .بدین معنى که سبک دلبستگی ایمن فرد بر طرحوارة او اثر مثبت گذاشته و از
این طریق ،میزان اضطراب کرونا در فرد کاهش مییابد .اگر چه در پژوهشهای قبلی کسی دقیقاً
این فرضیه را به آزمون نگذاشته ولی بسیاری از نظریهها و پژوهشهای قبلی مانند رولوفز و
همکاران ( )2013و بوسمنس و همکاران ( )2010که به این فرضیه نزدیک هستند و فرضیه هم
بر اساس همین پیشینهها نوشته شد ،با این نتیجه همسو هستند.
افراد دارای سبک دلبستگی ایمن ،هنگام مواجهه با استرسهای هیجانی ،به جستجوی حمایت
اجتماعی می پردازند در حالی که افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) برای
خودتنظیمگری عاطفی به روشهای دیگر مانند گوشهگیری پناه میبرند که این امر بر شکلگیری
طرحوارههای ناسازگار اولیه تأثیر به سزایی دارد .در پژوهشی که به وسیلهی ماسن ،پالتز و
تایسون ( )2005به منظور بررسی رابطة بین طرحوارههای ناسازگار و دلبستگی بزرگسالی انجام
گرفت ،نتایج نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اولیه با سبک دلبستگی ایمن ،رابطة منفی و با
سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطهی مثبت دارند .افراد ایمن ،با ارضا شدن امنیت و
ارتباط اجتماعی از سوی والد خود ،معموال سطحی از طرد و بریدگی را تجربه نمیکنند .آنها با
توانمندی برای جداشدن از خانواده ،عملکرد مستقلی از خود نشان میدهند و با داشتن احساس
مسئولیت در قبال دیگران یا جهتگیری نسبت به اهداف بلندمدت زندگی ،به هدفگزینی و
رسیدن به اهداف واقعبینانه میپردازند .افراد مبتال با سبک دلبستگی ایمن به واسطة عدم
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برخورداری از طرحوارههای ناسازگار ،با این موقعیت استرسزا بهتر کنار آمده و اضطراب کرونای
کمتری را خواهند داشت.
سبک دلبستگی اجتنابی بر اضطراب کرونا ،از طریق میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیه،
اثر غیرمستقیم دارد .این یافته با نتایجپژوهشهای رولوفز و همکاران ( )2013و بوسمنس و
همکاران ( )2010هماهنگ و همسو میباشد .بدین معنی که سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی با
اثر منفى که بر طرحوارة فرد میگذارد باعث افزایش اضطراب کرونا در فرد میشود .به اعتقاد
یانگ و همکاران ( )2003عدم ارضای نیاز هیجانیِ دلبستگی ایمن به دیگران ،منجر به بهرهمندی
از سبک دلبستگی ناایمن (سبکهای اجتنابی و دوسوگر) میشود که سنگ بنای اولیة شکلگیری
طرحوارههای ناکارآمد است .چنین افرادی از طرحوارههای ناسازگار بیشتری رنج میبرند (مارتین
و یانگ2010 ،؛ کامارا و کالوت )2012 ،که این امر باعث ایجاد اضطراب در آنان میشوند .در
افراد با سبکهای دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) نیازهای امنیت ،ثبات ،همدلی ،در میان
گذاشتن احساسات ،پذیرش و احترام با بهرهمندی از طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد ،به شیوهای
قابل پیشبینی ارضا نخواهد شد که این امر منجر به شکلگیری طرحوارة بریدگی و طرد در این
افراد میشود .افر اد با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی ،به عالوه ،با داشتن طرحوارة
دیگر جهت مندی ،معموالً هیجانات و تمایالت طبیعی خود را واپس زده و نسبت به آنها ناآگاه
هستند (اویسی و بخشانی1391 ،؛ به نقل از مسعودی ،حاتمی ،مدرس غروی و بنیجمال.)1395 ،
نتایج مطالعة کامارا و کالوت ( )2012نشان داد که در افراد با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا،
تشکیل طرحوارههای معیوبی که باعث عدم پذیرش ،آسیبزدن به خود ،پیروی و هدایت شدن
توسط دیگران میشود ،به نشانههای اضطراب و افسردگی میانجامند و این امر در زمینة ترس و
اضطراب از کرونا نیز میتواند صادق باشد.
سبک دلبستگی دوسوگرا بر اضطراب کرونا ،از طریق میانجیگری طرحوارههای ناسازگار اولیه،
اثر غیرمستقیم دارد .این یافته با نتایجپژوهشهای رولوفز و همکاران ( )2013و بوسمنس و
همکاران ( )2010هماهنگ و همسو میباشد .بدین معنی که سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا با
اثر منفى که بر طرحوارة فرد میگذارد باعث افزایش اضطراب کرونا در فرد میشود .به نظر بالبی،
ترکیب دلبستگی ناایمن ،بینصیب ماندن کودک از عشق و محبت و از دست دادن والدین در
کودکی ،زمینهساز یک آمایة شناختی یا طرحوارة منفی میشود .این طرحواره که در دوران
کودکی پیریزی شده ،باعث می شود فرد اضطراب کرونای باالتری را تجربه کند.
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی ایمن اثر علّی و مستقیم مثبتی بر اضطراب کرونا ندارد .این
یافته با نتایج پژوهشهای پاشازاده مرادی ( )1399و موکیا و همکاران ( )2020هماهنگ و
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هسمو نیستند .دلیل این را می توان بیش از همه از وزن باالی سبک دلبستگی دوسوگرا در
پیشبینی اضطراب کرونا نسبت به سایر سبکها دانست .در این زمینه میتوان این استدالل را
مطرح کرد که سبک دلبستگی ایمن میزان اضطراب کرونا را خنثی ،نه اینکه کم یا زیاد میکند.
این نتیجه را چنین میتوان تبیین کرد که افراد دلبسته ایمن به دلیل تعامالت گسترده اجتماعی،
خودافشایی بیشتر و همچنین سبکهای مقابلهای کارآمد که به کار میبرند ،درصدد کاهش
سطوح اضطرابشان بر میآیند.
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی اجتنابی اثر علّی و مستقیم مثبتی بر اضطراب کرونا دارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای پاشازاده مرادی ( )1399و موکیا و همکاران ( )2020هماهنگ و
هسمو می باشد .رابرتز ،گوتلیب و کسل ( )1996در توجیه این رابطه بر این عقیدهاند که پیامد
روانشناختی سبکهای دلبستگی ناایمن در شرایط تنشزا ،اضطراب و افسردگی است و پیامد
روانشناختی سبک دلبستگی ایمن در چنین شرایطی ،آرامش روانی است .نبود اعتماد به خود و
دیگران از ویژگیهای اصلی افراد ناایمن میباشد .نداشتن اعتماد به خود با تحلیل بنیادهای
درونروانی ،توان رویارویی با موقعیتهای تنشزا را کاهش میدهد و درماندگی روانشناختی را
بر فرد ناایمن تحمیل میکند .این پریشانی و درماندگی بر حسب تجربههای نامطلوب به احساسات
خودکوچکبینی و اضطراب شخص دامن میزند .دلبستگی ایمن یک منبع درونی است که سالمت
روانشناختی را در طول دورههای تنش حفظ میکند ،در حالی که نبود منبع ایمن ،مشکالت
عاطفی را در پی دارد (رحیمیان بوگر ،نوری ،عریضی و مولوی.)1386 ،
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی دوسوگرا اثر علّی و مستقیم مثبتی بر اضطراب کرونا ندارد؛
اما با نگاه به ضرایب همبستگی میتوان گفت که رابطة مثبت و معناداری بین سبک دلبستگی
دوسوگرا و اضطراب کرونا وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای پاشازاده مرادی ( )1399و
موکیا و همکاران ( )2020هماهنگ و هسمو میباشد .در زمینة تبیین رابطة مثبت و قابلیت
پیشبینی نشانههای اضطراب ناشی از کرونا و از طریق سبک دلبستگی دوسوگرا میتوان گفت
که افراد با دلبستگی دوسوگرا دائماً نگران هستند که دیگران به احساسات آنها پاسخ متقابل
ندهند ،آنهارا طرد کرده و مورد حمایت و مراقبت قرار ندهند .از این رو ،حساسیت آنها باعث
میشود به دلیل احساس مکرر سردی روابط و دوری ،با قطع روابط متوالی روبهرو شوند (شیور و
هازن .)1987 ،این ،خصوصیت از دو جهت میتواند باعث شکلگیری نشانههای اضطراب شود،
اول اینکه نگرانی فزایندة آنها اضطراب است (هادسون و رپی .)2004 ،دوم ،این که یکی از
خصوصیات افراد اضطرابی تفکر فاجعهنمایی و تعمیمدهی بیش از حد است (لیهی ،هولند و
مکگین .)2011 ،که میتواند باعث شود این نگرانی افراطی به سایر موقعیتها که به ارتباط با
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دیگران مربوط میشود تعمیم یافته و با تفکرات فاجعهنمایی از جمله نگرانی در مورد سالمت،
مرگ و بیماری عزیزان همراه شود که خود با از دست دادن روابط مرتبط است.
نتایج نشان داد که طرحوارههای ناسازگار اثر علّی و مستقیم مثبتی بر اضطراب کرونا دارد .این
یافته با نتایج پژوهشهای عنایتیراد و نوروزیه ( ،)1400مصلح تکلیمی ( ،)1399فتحی و
همکاران ( ،)1400گریولت ( )2017و کامارا و کالوت ( )2012هماهنگ و همسو میباشد .در
تبیین این یافته میتوان گفت که ترسها ،از پردازش اطالعات سوداری که سبب الگوهای خودکار
تفکر میشوند ،به وجود میآیند که این امر به وسیلة بدبینی ،تفسیر منفی و غیرواقعی مشخص
میشود .طبق نظریة شناختی ،خودمختاری و عملکرد مختل ،پنهان و خاموش میمانند تا بهوسیلة
تنیدگیهای بیرونی راهاندازی شوند .شناخت -وارههای اساسی خودمختاری و عملکرد مختل،
پردازش اطالعات سودار است که ادراک و افکار افراد را تحریف میکند .طبق مدل طرحوارهای
یانگ ،خودمختاری و عملکرد مختل ،زمینه و بستر را برای رشد مشکالت روانی که یکی از
مهمترین آنها اختالالت اضطرابی و ترس است ،را فراهم میکند.
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی ایمن اثر علّی و مستقیم بر طرحوارههای ناسازگار اولیه دارد.
این یافته با پژوهشهای بشیری نخلستانی ( ،)1392غفاری ( ،)1391بوسمنس و همکاران
( )2010و رولوفز و همکاران ( )2011همخوانی دارد؛ ولی با نتایج پژوهش ویاردن و همکاران
( )2008هماهنگ و همسو نمیباشد .یکی از کارکردهای ابتدایی دلبستگی تنظیم تجربههای
عاطفی در روابط بین شخصی است .افراد دارای سبک دلبستگی ایمن ،هنگام مواجهه با
استرسهای هیجانی ،به جستجوی حمایت اجتماعی میپردازند که این امر بر شکلگیری
طرحوارههای ناسازگار اولیه تأثیر بسزایی دارد .سبک دلبستگی ایمن نیز در پژوهش های مختلف
اشاره شده است که با نیمرخ های هیجانات مختلف مانند هیجانات مثبت و منفی در ارتباط است
(لیری .)2015 ،یکی از جنبههای کلیدی که باعث ارتباط منفی بین دلبستگی ایمن و
طرحوارههای ناسازگار می شود بدین صورت است که افراد با سبک دلبستگی ایمن ،اضطراب
کمتر ،خشم کمتر ،گرایش به همدلی بیشتر ،عزتنفس باالتری دارند و این ویژگیها باعث میشود
فرد اگر مرتکب اشتباهی شود در پی جبران باشد و به جنبهای از کار خود که در آن جنبه اشتباه
کرده ،بپردازد و به تمامیت خود به عنوان این که من بد هستم توجه نکند؛ زیرا افراد دارای سبک
دلبستگی ایمن از عزتنفس باالیی برخوردار هستند .بنابراین این انتظار منطقی است که افراد
دارای سبک دلبستگی ایمن طرحوارههای ناسازگار کمتری را داشته باشند.
نتایج نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی اثر علّی و مستقیم مثبتی بر طرحوارههای ناسازگار
اولیه دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای بشیری نخلستانی ( ،)1392غفاری ( ،)1391رولوفز و
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همکاران ( ،)2011بوسمنس و همکاران ( )2010و ویاردن و همکاران ( )2008هماهنگ و همسو
میباشد .سبک دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین از صمیمیت و تعهد در ارتباط است .والدین
فرزندان با سبک دلبستگی اجتنابی ،در برابر فرزندان خود بیمسئولیتاند ،گرایش به استفاده از
تنبیه های بدنی و ممانعت از مداخله در کارها را دارند (سبک فرزندپروری مستبدانه) و به همین
دلیل است که افراد با سبک دلبستگی اجتنابی ،احساس بیکفایتی و بیارزشی میکنند (از
مؤلفههای طرحواره های ناسازگار اولیه) .این افراد خودشان را به صورت خودبسنده میبینند،
آسیبپذیری را انکار کرده و ادعا میکنند که نیازی به روابط نزدیک ندارند و تمایل به اجتناب از
صمیمیت دارند (دونیتا و ماریا .)2015 ،تحقیقات نشان میدهد افرادی که تجربة طرد شدن
دارند از عزت نفس پایینی برخوردارند ،مضطرب هستند و دیدگاه مثبتی در مورد خود و دیگران
ندارند (خصوصیات سبک دلبستگی اجتنابی) که این عوامل میتواند منجر به تجربة احساس شرم
و در نهایت طرحوارههای ناسازگار اولیه شود (پاسانیسی ،ساپینزا ،بودیلو و جیایمو.)2015 ،
نتایج نشان داد که سبکدلبستگی دوسوگرا اثر علّی و مستقیم بر طرحوارههای ناسازگار اولیه
دارد .این یافته با پژوهشهای غفاری ( ،)1391رولوفز و همکاران ( )2011و بوسمنس و همکاران
( )2010همخوانی دارد؛ ولی با نتایج پژوهشهای بشیری نخلستانی ( )1392و ویاردن و همکاران
( )2008هماهنگ و همسو نمیباشد .به اعتقاد یانگ و همکاران ( )2003عدم ارضای نیاز هیجانی
دلبستگی ایمن به دیگران ،منجر به بهره مندی از سبک دلبستگی ناایمن (سبکهای اجتنابی و
دوسوگرا) میشود که سنگ بنای اولیة شکلگیری طرحوارههای ناکارآمد است .چنین افرادی از
طرحوارههای ناسازگار بیشتری رنج میبرند (مارتین و همکاران2010 ،؛ کامارا و همکاران.)2012 ،
در افراد با سبکهای دلبستگی ناایمن نیازهای امنیت ،ثبات ،همدلی ،در میان گذاشتن احساسات،
پذیرش و احترام با بهرهمندی از طرحواره ناسازگار بریدگی و طرد ،به شیوهای قابل پیشبینی
ارضا نخواهد شد که این امر منجر به شکلگیری طرحوارة بریدگی و طرد در این افراد میشود.
هر پژوهشی در هنگام اجرا با محدودیتهایی مواجه است و از محدودیتهای این مطالعه میتوان
به دشواری در جمعآوری دادهها با توجه به همهگیری و شیوع کرونا ویروس ،روش نمونهگیری
غیرتصادفی داوطلبانه و محدود شدن جامعة پژوهش به دانشجویان مرکز آموزش عالی پلدختر
اشاره کرد .یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه را میتوان استفاده از روش خودگزارشدهی
برای سنجش متغیرهای روانشناختی دانشجویان برشمرد .پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی
در کنار ابزارهای خودگزارشدهی از مصاحبه و معاینة بالینی نیز برای تشخیص مشکالت
روان شناختی دانشجویان استفاده شود .همچنین ،به بررسی دیگر عوامل مؤثر در ارتباط با اضطراب
در دانشجویان پرداخته شود .با توجه به ایـن کـه سبکهای دلبستگی بـه عوامل مختلف مرتبط
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هستند و در فرهنـگهـای مختلف میتوانـد متفـاوت باشـد ،امکـان تعمـیم نتایج این تحقیق
کم است .لذا پیشنهاد مـیشـود مطالعات وسیعتری در این زمینه و بـا حـضور نمونههای بیشتر
از سایر دانشگاههـا و مقایـسة آنها با مطالعة حاضر انجام گیرد.
موازین اخالقی
مالحظات اخالقی پژوهش ،شامل بیان اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،آزاد بودن
آزمودنیها جهت شرکت در پژوهش ،تحلیل دادهها به صورت کلی و توضیح داده شد که در
صورت تمایل به اطالع از نتیجه تحقیق ،آدرس پست الکترونیکی خود را در محل مشخص شده
درج نمایند.
سپاسگزاری
نویسنده مراتب تشکر خود را از دانشجویان مرکز آموزش عالی پلدختر که در جمعآوری اطالعات
نقش داشتهاند ،اعالم میدارد.
مشارکت نویسندگان
دکتر هوشنگ گراوند تدوین چارچوب نظری ،جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها ،نتیجهگیری از
یافتهها و بسط و تفسیر آنها ،گزارش یافتهها و نگارش مقاله را بر عهده داشت.
تعارض منافع
نویسنده اذعان دارد که این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور ،رشت{ .پیوند}
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