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مقدمه
حوزه در مهم بسیار تحوالت از یکی شک يبدون

بالبیروان دلبستگی نظریة نقش شناسیمعاصر، استکه

اولیه رشدتجاربهیجانی در را مراقبخود کودکبا ي

(.1382سازد)قربانی،هیجانیوشناختیفردبرجستهمی

( با1980بالبی خود تجربیات نوزادان، که داشت ابراز )

مراقبانرابرايایجادنمودهايدلبستگیدرونییاالگوهاي

د دربارهفعال بیرونرونی دیگران، با خودشان روابط ي

کشندوایننمودهايدلبستگیدرپیآن،انتظاراتدرمی

شکلمی را آینده دهند)ویردنوهمکاران،موردروابطو

پژوهش2008 پیرو همچنین آینزورث(. و بالبی هاي

دوسوگرا1987) و اجتنابی ایمن، دلبستگی سبک سه ،)

فرآیندتشخیص در سبکدلبستگی استمرار شدند. داده

پژوهش موضوع وتحول، بوده زمینه این در جدید هاي

به مینتایج تأیید را استمرار این )مین،دستآمده، کنند

 کاسیدي، و 1985کاپالن دلبستگی،(. نظریة اساس بر

فعالیتسیستمدلبستگیمحدودبهدورانکودکینبودهو

فعالباقیدرتمامطولزندگ یوپیوندهايعاطفیدیگر،

می )آینزورث، 1989ماند شیور، و هازن مفهوم1994؛ .)

تأثیر چگونگی فهم اساس و پایه درونی، فعال الگوهاي

فرایندهايدلبستگیدرروابطبزرگسالیبوده)پیتروموناکو

 بارت، بین2000و پیوستگی و تداوم اصلی علت و الف(

ها،احساساتورفتارهادرباشناختتجاربدلبستگیاولیه

(.اینالگوها2005روابطبعدياست)میکولینسروشیور،

)عمدتاً ناهشیارانه و هشیارانه رشد، مختلف مراحل در

ناهشیارانه(درسطحروابطبینفردي،تعمیمیافتهونقش

شکل در شناختمهمی ماگیري رفتارهاي و عواطف ها،

درمقابلاصالحوتغییرمقاومهستندبازيکردهومعموالً

؛پیتروموناکوو2004؛کافتسیوس،2004)کولینزوفینی،

 2000بارت، فینی)(. و می2000کولینز اشاره کنندکه(

استرس وقایع توسط فرد یک دلبستگی فعالنظام زا

دهدکندکهاجازهمیصورتفیلتريعملمیشودوبهمی

افرادو بسنجد.فردتعاملشبا همچنیناعتقادبروقایعرا

فرآیند عملکردنظامایناستکهبرخیاز هايموجوددر

بدون ارزیابی، و تفسیر توجه، ادراک، همچون دلبستگی

(.بالبی1996کنند)بارگوباندلر،کنترلهشیارانهکارمی

الگو1969) که است معتقد می( درونی فعال توانندهاي

محافظتیايتدافعیوخودیرابهشیوههايدلبستگفرآیند

می تأکید و دهند قرار الگوتحتتأثیر که فعالکند هاي

می نیرومند تکرار و تمرین طریق از دردرونی و شوند

می در خودکار شکل به آنها عملکرد ایننهایت، بر آید.

الگو بهاساس، مذکور، ایجادهاي باعث ناخودآگاه طور

 پردازش در سوگیري بین انتظارات واطالعات، فردي

گردند.میهاییبرايکنارآمدنبادرماندگیطراحینقشه

نظام عملکرد استکه فعالیتخودکاري چنین طریق از

ثابتدرمیدلبستگیبه نسبتاً آید)دویتوصورتپایدارو

 2008همکاران، فرضیه(. هاينظریهدلبستگیکهیکیاز

بداناختصاصیافتهاست،ارتباطمطالعاتآزمایشیاندکی

هايتوجهیاست.اعتقادهايدلبستگیوفرآیندبینسبک

برایناستکهتوجهانتخابیراهبردي،کلیديبرايتنظیم

نظام عملکرد در اساسی نقشی و بوده هیجان و عاطفه

 )مین، دارد تفاوت1990دلبستگی با(. مرتبط هاي

يیادگیريفردپیشینههايتوجه،ازدلبستگیدرسوگیري

هاييراهبردکنندهگرددواینسوگیري،منعکسناشیمی

نزدیکیهیجانیاستکه ضمنیبرايتنظیمدرماندگیو

می پایدار فرد یک دلبستگی سبک ودر )ملکی مانند

هايکاريرودکهالگو(.بنابراینانتظارمی1392همکاران،

جه براي سوگیرانه چارچوبی منابعدلبستگی به دادن ت

هايمرتبطبادلبستگیفراهمآورد.توجهیدربرابرسرنخ

صورتپردازشبیشتراطالعاتیکهبهیکاینسوگیريبه

پدیدار هستند، انتظار با هماهنگ و خاصمرتبط هدف

(.اینفرضیهبااینعقیده2001گردد)کولینزواالرد،می

روان در کلی افراد که شناختی بهشناسی را خود توجه

اهدافجاري با باسمتاطالعاتیکه شانمرتبطاستو

موجود راستاانتظارات یک در میشان هدایت کنند،ست،

(.دویتوهمکاران1986باشد)وایروسرول،همخوانمی

درمطالعه2007) يتوجهبهمحرکايبهبررسیرابطه(،

بهتهدید بزرگسال، دلبستگی و تکلیفيوسیلهآمیز

کهدات تحقیقنشانداد نتایجحاصلاز پروبپرداختند.

بهترین همدیگر، با اضطرابی و اجتنابی دلبستگی

کلماتکنندهبینیپیش به نسبت توجه در سوگیري ي

( همکاران و اتکینسون هستند. 2009تهدیدکننده ،)47

دوره در را مصامادر با حاملگی سوم دلبستگیحبهي ي

ابزار و دادند.بزرگسال سنجشقرار هايخودسنجیمورد

 6در استروپ12و تکلیف با را آنها تولد، از پس ماه

نیز12هیجانیموردسنجشودر ماهگیکودکانشانرا

نتایجنشان دروضعیتبیگانه)موقعیتناآشنا(قراردادند.

به دلبستگیآشفته که زمداد نسبیبا واکنشدرطور ان

به دارد؛ رابطه استروپ بهطوريتکلیف آشفته مادران که

)چهرهمحرک منفی بههاي نسبت عصبانی( هاي

ترپاسخدادند.همچنینتغییردرهايخنثیآهستهمحرک

هايجوروناجورماهگیباحالت12تا6زمانواکنشاز

بودندلبستگیمادروطفلارتباطداشت.
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)ه لیندمن و یانگ تعریف مورد1993مچنین در )

هايوارهسازيازطرحعنوانیکمفهومها،اگرچهبهوارهطرح

می شناخته اولیه میناکارآمد بهشود، یکتواند عنوان

هايدلبستگیادراکشود.درسازياساسیازسبکمفهوم

به دلبستگی یکجهتواقع، عنوان و ثابت بهگیري کلی

می گرفته درنظر روابط و دیگران خود، شودسمت

 همکاران، و طرح2010)ویلچینسکی مسؤولواره(. ها

هدایترفتارساختار و مفهوم کردن فراهم دهیاطالعات،

 )تیم، طرح2010هستند شناخت،واره(. بر شناختی هاي

طرحوارهطرح روابطو هايهیجانیبروارههايارتباطیبر

هايهیجانیواره(.طرح2012انتمرکزدارند)مییر،هیج

شودکهبرايهاییمربوطمیها،مفاهیموراهبردبهبرنامه

به هیجانات به میپاسخگویی کار )لیهی، (.2002روند

یافته تفاوتبراساس دلبستگی، نظریة درهاي فردي هاي

تگیگیريدلبسالگوهايفعالدرونیوبهتبعآندرجهت

سبک از متمایزي الگوهاي با مقابلهبزرگساالن وهاي اي

نظم استراهبردهاي مرتبط شناختی و هیجانی بخشی

 ويوهمکاران،2004)کافتسیوس، میکولینسرو2005؛ ؛

؛مککارتیو2004؛پرگومیکولینسر،2003همکاران،

 به2001همکاران، سبک(. با افراد دیگر، هايعبارت

م تنظیمدلبستگی براي را متفاوتی راهکارهاي تفاوت،

برند.ازطرفی،کارمیعواطفوپردازشاطالعاتهیجانیبه

فعالشدنيطرحطبقنظریه اختاللهیجانیبا نیز، واره

طرحوارهطرح دارد. بدکنشرابطه ساختاروارههاي هايها،

ترتروخشکناپذیرحافظههستندکهدرافرادبیمارانعطاف

تحتبزرگسالبیمار53اي،باشند.درمطالعهترمیوعینی

شد ارزیابی روانی ارزیابینددرمان به آنها پاسخ و

يافسردگیبکوسیاههيباسیاهه،هیجانیهايطرحواره

مدل براي محکمی حمایت بود. مرتبط بک اضطراب

با افسردگی داشت. وجود هیجانی پردازش شناختی

ترهیجان،عدازهیجان،انتظارمدتطوالنیاحساسگناهب

صورتنشخوارفکريبیشترودرنظرگرفتنهیجاناتفردبه

متفاوتازهیجانات کمترقابلکنترلو کمترقابلدرک،

دیگران،مرتبطاست.اضطراببااحساسگناهبیشتربعداز

دیدساده فکريبیشتر،هیجان، نشخوار انگارانهبههیجان،

بهدرنظر هیجانات وگرفتن کنترل، قابل کمتر صورت

هیجانبه مرتبطاستاصورتمتفاوتبا )لیهی،تدیگران

مسأله2002 شدن(. فعال که است این مهم بسیار ي

هايبدکنش،موجبسوگیريدرپردازشوتفسیروارهطرح

نوبهاطالعاتمی اینبه و حفظاختالالتشود يخوددر

(.ازاصولمفیدایننظریه1976انیمؤثراست)بک،هیج

دانشذخیره حافظهایناستکه در برشده يدرازمدت،

می ماهیتپردازشاظالعاتاثر و )بیابانگرد،محتوا گذارد

شدهپاسخايکهکهیکفردبههیجانتجربه(.شیوه1381

)طرحمی بهوارهدهد چه چهيهیجانی(، و صورتبهنجار

میبه نشان هیجان از را درکش مرضی، وصورت دهد

واکنش هدایت براي الزم، دراطالعات وي، بعدي هاي

اهمیتهايبا(.یکیازجنبه2002گذارد)لیهی،اختیارمی

پزشکیو علوم بحثآموزشدر مرتبطبا پژوهشحاضر،

می بالینی پژوهشیچالش ازباشد. علم در امروز هاي

کارگیريبه که است سؤال این به پاسخ یادگیري-اددهیی

شناختی مطالعات از برآمده هايیافته يدرباره علوم

-بهو آموزش کیفیت بهبود در تواندمی حد چه تا یادگیري

زبان و افتد مؤثر پزشکیآموزش خاص طور علوم اساسا

مشترک اندازه چه تا یادگیري-یاددهیعلم و شناختی

طرح همیتا بر قبلیهايآموزه است؟ یا وارهمفهوم

تأکید جدید، فراگیري عنوانزیرساختبه ذهنی هايقالب

بینشداشته ازفعلی اند. و بنیادي هايپژوهش برآمده

علوم  شناختی،روان شناختی،اعصاب کاربردي شناسی

یاددهی هايپژوهش بهره یادگیري،-علم مورد از گیريدر

بهبود هاسازوکار این آموزش امر در تحول زش،آمو در

آموزشب )ترابیمی نوید را پزشکی خصوص ودهد نامی

 آنچهکهدراینپژوهشقابلتوجهاست.(2012خرازي،

)بهوارهنقشطرح خاصطرحها دروارهطور هايهیجانی(،

سرياطالعاتخاصدرایجادسوگیريتوجهنسبتبهیک

بحثآموزشمی محیطدر این است. شاملتومحیط اند

نوعاطالعاتچهره نوعمکانآموزش، افراد، کالم يافراد،

طرحارائه آیا که اینمسأله بود. خواهد ... و هايوارهشده

می افراد در پیشخاص بهکنندهبینیتواند آنها توجه ي

يآموزشوعلومپزشکیباشد،ازاطالعاتیخاصدرحوزه

صورتی در است. برخوردار خاصی مسألهاهمیت این که

می گردد، سنجشنوعطرحتأیید هايهیجانیوارهتوانبا

پیش آموزشافراد، چه به نسبت افراد که کرد وبینی ها

هاییدچارتشویشترونسبتبهچهآموزشاطالعاتیگیرا

عدم میو همچنین شد. خواهند تغییریادگیري با توان

محیطدارايبارهايافرادنسبتاطالعاتیکهدروارهطرح

هیجانیهستند،سوگیريتوجهآنانبهاطالعاتانحرافیو

نوع قبیل آموزش)از شرایط تغییر کرد. تعدیل را فرعی

نوعکالمدرارائه نوعتصاویرتعاملدرآموزش، يمطالب،

میارائه نیز بهشده(، علمیتواند بهصورت توجه با و تر

 علوم انجامگیرد.ازطرفی،هايگروهموردآموزش،وارهطرح

 تجربه، و بینش کهدانش، است آن پی در شناختی-عصب

چگونهمی پردازش مغز در چگونه اطالعات، اینکه و شود

طرحمی )ترابی را هاوارهتواند دهد؟ خرازي،شکل و نامی
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هايطورکهمطرحشد،سبکدراینراستا،همان.(2012

هايمختلفهستند.وارهرحدلبستگیمبناییبرايایجادط

اندوخصوصبهوقایعهیجانیبسیارحساسهابهاینسبک

بینیکنندکهتوانندپیشهاییرامیوارهازهمینرو،طرح

هاينوومرتبطباهیجاناتهستند.درواقع،یکیازجنبه

سبک ارتباط کردن بررسی حاضر، پژوهش هايبدیع

به یکفرآینددلبستگی بیولوژیکی،روانعنوان و شناختی

بهوارهطرح توجه سوگیري و فرآیندها یک عنوان

سبک-دیداري آیا که صورت این به است، هايشناختی

می طرحدلبستگی ایجاد راوارهتواند، افراد مغز در ها

هايتواندبهپژوهشهايپژوهشمیبینیکند؟یافتهپیش

نحوه کمکنماید.وارهشکیلطرحيتمرتبطبا مغز، در ها

ایجادطرحيمعنادارسبکرابطه هايوارههايدلبستگیبا

هادرمغزراوارهيایجادطرحهیجانی،پژوهشبرروينحوه

می همانتسهیل دیدگاهکند؛ با مطابق که طور

پیش-زیستی قشر مناطقعصبی، از یکی میانی پیشانی

 کلیديمرتبطبا االرد، و (.2001دلبستگیاست)کولینز

يسهبنابرآنچهگفتهشد،هدفاینپژوهش،بررسیرابطه

 طرحسبکمتغیر دلبستگی، ووارههاي هیجانی هاي

-نقشمیانجیطرحسوگیريتوجهبودند،بهاینصورتکه

سبکواره بین رابطه در هیجانی وهاي دلبستگی هاي

به توجه مدل،سوگیري یک قرارصورت مطالعه مورد

گرفتند.

 روش
کلیهجامعه پژوهش، این آماري دانشجویاني ي

تحصیلی سال دوم نیمسال در شیراز 93-1392دانشگاه

دختر(125پسرو125دانشجو)250بودند.ازاینجامعه،

گیريدردسترسانتخابشدند.طرحپژوهشروشنمونهبه

پژ این در بود. همبستگی نوع آزمایهاز ابتدا يوهش

يسبکدلبستگینامهترتیب،پرسشپروبوسپسبهدات

تجدید مقیاس طرحو توسطوارهنظرشده هیجانی، هاي

شد. اجرا شدند، انتخاب تحقیق براي که دانشجویانی

آزمایه اجراي جهت داتهمچنین آرامي محیطی پروب

شرکت از و شد شدتعبیه دقتدرکنندگانخواسته با تا

هااجرايپژوهشهمکاريکنند.برايتجزیهوتحلیلداده

نرم با مسیر تحلیل روش از استفادهAMOS21افزار ،

 گردید.

 ابزار
 (:AAIمقیاسسبکدلبستگیبزرگساالن)-1

موادازيریگبهرهبا(1384)بشارترامقیاسنیا

يبرا(1978)وریشوهازنبزرگسالیدلبستگآزمون

-دوسوگراویاجتنابمن،یایدلبستگسبکسهیابیارز

هربهکهداردهیگو21مقیاسنیا.استساختهیاضطراب

ویاجتنابمن،یایدلبستگسبکسهازکی

ردیگیمتعلقهیگو8،6،7ترتیب،بهیاضطراب-دوسوگرا

 يگذارنمرهيادرجهپنجکرتیلاسیمقازاستفادهباو

شودیم بیضراسنجشبااسیمقنیاییمحتواییروا.

دستبهیشناسروانمتخصصچهاريهانمرهیهمبستگ

نفسعزتاسیمقبااسیمقنیاهمزمانياجرا.آمدهاست

دییتأرایدلبستگيهاسبکمقیاسییروات،یاسمکوپر

من،یايهاسبکيبراکرونباخيآلفابیضريهمحاسب.کرد

69/0،79/0،74/0بیترتبهیاضطراب-وسوگرادویاجتناب

آمددستبه اجرادونیبیهمبستگبیضر،ییبازآزمادر.

باشدمیمقیاسمطلوبرایبسییایپانشانگرکهبود92/0

(.1384،بشارت)

هايهیجانیوارهمقیاسطرح -1
طرح اصلی ابزاروارهمقیاس یک هیجانی، هاي

(آنراساختهاست.2002ستکهلیهی)دهیاگزارشخود

80/0کنندهشرکت1286لیهیآلفايکرونباخآنرابراي

هايوارهدستآوردهاست.همچنینتعداديازابعادطرحبه

به پرسشهیجانی با معناداري ونامهطور افسردگی هاي

پرسش و بک همبستگینامهاضطراب میلون بالینی ي

داشته اینپرسش2002اند)لیهی،  نامهدرایرانتحلیل(.

 )شاهورانی، است شده پرسش1393ساختاري ينامه(.

 شامل نظرشده 22تجدید که باشد می از7سؤال بعد

6سنجد.اینعاملمی6هايهیجانیلیهیرادروارهطرح

عمومی، توافق نشخوارگري، کنترل، درکو شامل: عامل

سادهعقالنی پذیرشو اینانگاسازي، در است. ريهیجان

اياستفادهگردیدهاستدرجه6نامهازطیفلیکرتپرسش

آن، به مربوط سؤاالت نمرات مجموع عامل هر براي که

گردد.برايبررسیرواییمالکی،ازهمبستگیمحاسبهمی

طرح سبکوارهابعاد با هیجانی وهاي دلبستگی هاي

نتایجنشاندا شد. اضطراباضطرابصفتیاستفاده که د

ارتباط نشخوارگري، و کنترل و درک بعد دو با صفتی،

سبک و معنادار ازمنفی خاصی ابعاد با دلبستگی هاي

معناداريوارهطرح  سطح )در داشتند معنادار ارتباط ها

وآلفاي70/0(.همچنینآلفايکرونباخکلمقیاس01/0

،توافق75/0ي،نشخوارگر79/0کرونباخبعددرکوکنترل

 عقالنی65/0عمومی ، 60/0سازي پذیرش و72/0،

بود.60/0انگاريهیجانساده

پروبيداتآزمایه -2
آزمایه،پژوهشنیادراستفادهمورديابزارهاازیکی

باشدمیپروبدات يریسوگسنجشيبراهمابزارنیا.

گیردکهمیقراراستفادهموردآناصالحيبراهموتوجه
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است اینپژوهشسوگیريتوجهمدنظر در یک. ابتدا در

توجه محل ثابتکردن جهت وسطصفحه در + عالمت

میلیثانیهناپدیدخواهد750آزمودنیظاهرشدهوپساز

 سپس دوی،تصادفطوربهشد. تصویري ظاهرمحرک

بامرتبطدیگريوداردیخنثيمحتوایکیکهشدخواهند

باشدکهدرمیهايهیجانی)عصبانیوشاد(زچهرهیکیا

يعصبانیاستفادهگردید.یکیازآنهااینپژوهشازچهره

طورتصادفی(درسمتراستودیگريدرسمتچپ)به

شد. خواهند مطالعهازپسظاهر )در مشخصی يزمان

کیوشوندمیدیناپدمحرکدومیلیثانیه(750حاضر

یکیيجابه(وروبهپایینباالبهروفلشنجایادر)پروب

3يهرتصویرهمچنیناندازه.شودمیظاهرمحرکدواز

سانتی در صفحهسانتی4متر در و بود لپمتر باي تاپ

 شد.15مانیتور نمایشداده هاییمحرکچهنکهیااینچ

صفحهراستایچپسمتدرکدامهرنکهیاوشوندظاهر

شودمحرککدامنیجانشپروبنکهیاورندیگقرارشینما

صورتبهممکنحاالتيهمهوشدهنییتعیتصادفطوربه

کهاستنیایآزمودنفیتکل.شوندمیدادهشینمایتصادف

پروبکهیهنگاماگر.کندمشخصیدرستبهراپروبجهت

شده،چهرهبامرتبطهايمحرکنیجانش هیجانی هاي

پروبینیجانشحالتازکمتریآزمودنواکنشزمان

گوییممیصورتنیادر،باشدیخنثهايمحرکيجابه

بامرتبطهايمحرکبهنسبتتوجهيریسوگیآزمودن

فتدیباتفاقآنبرعکساگر.استداشتههايهیجانیچهره

شدهیخنثهايمحرکنیجانشپروبکهیهنگامیعنی

پروبینیجانشتحالازکمتریآزمودنواکنشزمان

در،باشدهايهیجانیچهرهبامرتبطهايمحرکيجابه





























بهنسبتتوجهاجتنابیآزمودنگوییممیصورتنیا

)کولزاستداشتههايهیجانیچهرهبامرتبطهايمحرک

 بهنقلازعسگري، تصاویرچهره1390وهیمبرگ، با(. ها

دستآمدهاستکهاعتبارآنایرانیبهياستفادهازنمونه

(تأییدشدهاست.1390درابزاراولیه)فاتحی،

 هایافته
روشهايبهداده با پژوهشحاضر در هايدستآمده

يتغییرات(وآمارتوصیفی)میانگین،انحرافمعیارودامنه

هايآماراستنباطی)رگرسیونچندگانهبهروشگامروش

تحلیلمسیر(موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.بهگامو

متغیرهايتوصیفیمربوطبههربرخیشاخص هايیکاز

خالصهشدهاست.1موردپژوهشدرجدول

 های پژوهشهای توصیفی متغیربرخی شاخص -1 شماره جدول
 22 32/4 23/33 دلبستگی ایمن

 18 65/3 35/15 دلبستگی اجتنابی

 32 35/6 12/17 دلبستگی دوسوگرا

 263 24/51 98/37 سوگیری توجه

 35 69/7 66/19 درک و کنترل 

 55/15 81/3 45/5 پذیرش

 45 45/9 85/11 توافق عمومی

 14 69/2 43/10 سازیعقالنی

 10 33/2 67/11 انگاری هیجانساده

 15 23/3 97/9 نشخوارگری

یهايموردمطالعهدریکمدلبررساینکه،متغیرپیشاز

متغیر همبستگی ماتریس موردگردند، را پژوهش هاي

.آوردهشدهاست2بررسیقراردادیمکهدرجدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهای پژوهماتریس همبستگی متغیر -2 شماره جدول

 1 -51/0×× 02/0 009/0 03/0 13/0 06/0 001/0 23/0×× -02/0 دلبستگی ایمن (1)

  1 05/0 -10/0 -08/0 -15/0× 02/0 16/0× 04/0 006/0 (دلبستگی اجتنابی2)

   1 44/0×× -53/0×× -46/0×× -38/0×× 05/0 -01/0 16/0 (دلبستگی دوسوگرا3)

    1 -54/0×× -58/0×× -48/0×× 12/0 08/0 02/0 (سوگیری توجه4)

     1 61/0×× 44/0×× 03/0 -11/0 -/06 (درک و کنترل 5)

      1 60/0×× 13/0 009/0 008/0 (پذیرش6)

       1 20/0×× -08/0 02/0 (توافق عمومی7)

        1 28/0×× 17/0× سازی(عقالنی8)

         1 17/0× انگاری هیجان(ساده9)

          1 (نشخوارگری10)

05/0معناداريدرسطح*و01/0معناداريدرسطح**
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همان جدول از که ایمن2طور دلبستگی مشخصاست،

يوارهباطرحP<01/0همبستگیمثبتمعناداردرسطح

دلبستگیاجتنابیهمبستگیهیجانیساده انگاريهیجان،

معن سطح در طرحP<05/0ادار هیجانیوارهبا هاي

همبستگیعقالنی دوسوگرا دلبستگی و پذیرش و سازي

سطح در طرحP<01/0منفیمعنادار هايهیجانیوارهبا

ازطرفی، توافقعمومی،پذیرشودرکوکنترلداشتند.

طرح با توجه عمومی،وارهسوگیري توافق هیجانی هاي

کنتر و درک و باپذیرش و معنادار منفی همبستگی ل

در داشت. معنادار مثبت همبستگی دوسوگرا دلبستگی

متغیرمرحله هايپژوهشواردمدلشدندکهيبعدتمام

اجتنابیشاملسهمتغیرپیش بین)سبکدلبستگیایمن،

 دوسوگرا(، )طرح6و میانجی درکومتغیر هیجانی واره

عقالنی عمومی، توافق پذیرش، سادهکنترل، انگاريسازي،

به توجه سوگیري و نشخوارگري( و متغیرهیجان عنوان

اولیه مدل بودند. شاخصمالک پژوهشاز برازشي هاي

يپژوهش،دلبستگیمناسبیبرخوردارنبود.درمدلاولیه

طرح سادهوارهایمن، ضریبهیجانی با را هیجان انگاري

طرح23/0 اجتنابی، دلبستگی سبک و هیجانیواره

باضریبعقالنی بینیطورمعناداريپیشبه32/0سازيرا

مورداینکهمتغیريهاياصلیدرشرطیکیازپیشکردند.

دریکمدلبامتغیرمیانجیقرارگیرد،ایناستکهمتغیر

بینبتواندمتغیرمیانجیبتواندمتغیرمالکراومتغیرپیش

ایناساس،ازینیکند.بربطورمعناداريپیشمیانجیرابه

سبک میانمیان از و دوسوگرا سبک دلبستگی، هاي

يدرکوکنترل،پذیرشووارههايهیجانی،طرحوارهطرح

اینمدلنهاییمحققباتوافقعمومیواردمدلشدند.بنابر

شکلحذفمتغیر در شرطالزم، شده1هايفاقد آورده

است.

 یی پژوهش و ضرایب مسیر آن: مدل نها1شکل 

 

جدول به3در مسیر سطحمیزانضریببتايهر همراه

همان است. کهمشخصاستطورمعناداريآنذکرشده

دلبستگی سبک مستقیم مسیر به مربوط بتاي ضریب

دوسوگرابهسوگیريتوجهمعنادارنشدهاست.همچنیندر

 مهم4جدول از برخی شاخص، برازندترین مدلهاي گی

.پژوهش،آوردهشدهاست
 های مدل نهاییضرایب بتای استاندارد مسیر -3 جدول شماره

 معناداری ضریب بتای استاندارد مسیر

 0001/0 -53/0 دوسوگرایی به درک و کنترل

 0001/0 -38/0 دوسوگرایی به توافق عمومی

 0001/0 -46/0 دوسوگرایی به پذیرش

 01/0 -16/0 توافق عمومی به سوگیری توجه

 0001/0 -24/0 درک و کنترل به سوگیری توجه

 0001/0 -30/0 پذیرش به سوگیری توجه

 12/0 13/0 دوسوگرایی به سوگیری توجه

 های برازندگی مدل پژوهششاخص -4 جدول شماره

مقدار  شاخص

مجذور 

 خی 

مجذور خی 

 نسبی

GFI CFI IFI RMSEA 

مدل 

 اولیه

32/93 79/4 85/0 79/0 86/0 15/0 

مدل 

 نهایی

52/108 89/2 99/0 99/0 99/0 06/0 

است. مدل شاخصبرازندگی نسبی، خی شاخصمجذور

کرده بیان پژوهشگران از شاخصبرخی این چنانچه اند،

 از 2کمتر بین و عالی برازندگی 2باشد برازندگی5تا

نامقبولونامناسباست)ویتون،موتن،5خوبوبیشتراز

س و آلوین 1977امرز، فیدل، و تباکنیک (.2007؛

89/2برايمدلنهاییپژوهش،مقدار4مندرجاتجدول

دهدکهحاکیازبرازشرابرايمجذورخینسبینشانمی

می مدل )خوب برازش نیکویی شاخص (،GFIباشد.

مقایسه برازندگی )شاخص برازندگیIFIاي شاخص و )

(CFIشاخص،)کمدلمعینراهاییهستندکهبرازشی

می نشان پایه مدل با النگ، و )بولن این1993دهد .)

ترباشندوهرچهبهیکنزدیک90/0هابایدحداقلشاخص

 جدول طبق است. بهتر مدل برازش مدل4شوند، در ،

شاخص این پژوهش، این خوبینهایی بسیار مقدار از ها

ریشه شاخص همچنین میانگینبرخوردارند. خطاي ي

شاخصRMSEAوراتتقریب)مجذ از یکیدیگر هاي(،

(،میزان1993برازندگیاستکهطبقنظرراونوکودک)

05/0 قابلقبول08/0تا برايیکمدل اینشاخص، از

 جدول طبق مجموع در پژوهشاز4است. نهایی مدل ،

ازشاخص نقل )به بود برخوردار مطلوبی برازندگی هاي
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هدفمهمدیگر،بررسیاثرغیر(.همچنین1392بشلیده،

بینپژوهشاست.درواقع،براياینکهمستقیممتغیرپیش

هايهیجانیمشخصگردد،بایداثروارهنقشمیانجیطرح

ضرایبغیرمستقیمسبکدلبستگیدوسوگرابررسیشود.

سه که داد نشان مستقیم غیر و مستقیم کل، اثرات

ايکاملهستند.اثرقشواسطهيهیجانی،داراينوارهطرح

ضریب با سوگیري به دوسوگرا دلبستگی سبک مستقیم

 13/0ساختاري معناداري سطح لحاظP<54/0در از ،

ضریب با آن مستقیم غیر اثر و نبود معنادار آماري

 36/0ساختاري سطح آماريازP<0001/0در لحاظ

معناداربود.

 گیریبحث و نتیجه
و تجزیه دادهنتایج سبکتحلیل که داد نشان ها

به دوسوگرا پیشدلبستگی تنها يکنندهبینیعنوان

پیشوارهطرح واردهاییکهسوگیريتوجهرا بینیکردند،

مدلشد.درتبییناینقضیهچندمبحثبایدمطرحگردد.

سبب،هايدلبستگیوسبکيفعالدرونیهابررسیمدل

 روند از ما فهم نشانهافزایش به منجر که هايتحولی

آسیب و اضطراب بهافسردگی، نسبت شناختی پذیري

نا افراد شود. می منفی واتفاقات رویدادها احتماالً ایمن

کنندعواطفمنفیبیشترينسبتبهافرادایمنتجربهمی

هاينظريپیرامونبینیپیش(.1995)کارلسونواسروف،

قالببعدجهت در اضطرابدلبستگیتفسیرگیريتوجه،

گردند.افراددلبستهاضطرابینسبتبهاطالعاتمنفیومی

محور،اینآمیزگوشبهزنگهستندوتمرکزتهدیدتهدید

افرادرانسبتبهعالیمعدمتأییدازسويدیگران،حساس

می جلب را آنان توجه و )الدستاین، این2006کند .)

نخمحرک سر شامل مرتبطها یاهاي دلبستگی چهره با

لحاظهیجانیتهدید به میاطالعاتیکه است، باشندآمیز

مطالعاتدیگرنشان(.1979؛بالبی،1998)فرالیووالر،

تو دلبستگی که اضطرابأدادند با اختالالت،م با مرتبط

گوشب استهاضطرابیو حد درزنگیبیشاز واقع، در .

بهاختالل يکنندهیکعنصرتشدیدعنوانهاییکهتهدید،

می شناخته اختالل سوگیريآن نوعی، به فرد در گردد،

نشانه به )بالبی،توجه دارد وجود محیط، در تهدید هاي

آزمایه1969 اینپژوهشنیز، در پروبشاملدويدات(.

کننده)عصبانی(بودتامیزانايخنثیوتهدیدحالتچهره

چ به نسبت مختلف افراد تهدیدهرهسوگیري کنندههاي

گردد. میبررسی انتظار الگوبنابراین که کاريرود هاي

منابع به دادن جهت براي سوگیرانه چارچوبی دلبستگی

هايمرتبطبادلبستگیفراهمآورد.توجهیدربرابرسرنخ

صورتپردازشبیشتراطالعاتیکهبهیکاینسوگیريبه

هستند خاصمرتبط هستند،هدف انتظار هماهنگبا و

می پدیدار االرد، و )کولینز با2001گردد یافته این .)

)پژوهش همکاران و دویت و2007هاي اتکینسون ،)

( روس)2009همکاران و الیور مییر، و همسو2005( )

علتبنابرآنچهذکرشد،افرادمبتالبهدوسوگراییبهبود.

زند در دارند، که ناایمنی وسبک عواطف روزمره، گی

تجربه دیگر افراد به نسبت را بیشتري منفی هیجانات

دلبستگی،می نوع این در درمضطرباستفردکنند. و

میکودکی والدین استبه خشمگین آنها از و .چسبد

 از هايمتناقضپاسخ زا،استرس شرایط در که هادوسوگرا

 خطريوجود کهزمانیحتی اند،کرده دریافت مراقب سوي

 این در زنگهستند.بهچسبندوگوشمی مراقب به ندارد،

پاسخفعالبیش حالت، دلبستگیسازي مشاهده هاي

 امنیت تأمین بهبهاي خودپیروي و گرياکتشاف و گرددمی

می متوقف )هس، 1999شوند بشارت، از نقل ،1390.)

همان توصیفطور و تعریف از دلبستگیسبککه هاي

ازمیمختلفبر را کهسبکدلبستگیدوسوگرا آنچه آید،

کند،وجودحستهدیديملموسدرانواعدیگرمتمایزمی

ندارد، وجود مشخصی تهدید هیچ که زمانی حتی فرد،

ایمندچارهستند،دائماًباشد.افراديکهبهاینسبکنامی

گوشبهگوش بهروابطصمیمیوزنگبهزنگهستند. یآنها

می مربوط شدن نشانهطرد از یکی درگردد. تهدید هاي

اياستکهخشموهايچهرهروابطنزدیکانسانی،حالت

منعکسمی آزمایهعصبانیترا در پروبنیز،يداتکنند.

گردد.هايعصبانیمنعکسمیيچهرهوسیلهاینتهدیدبه

پژوهشنشان این نتایج دوسوگرامیبنابراین که هادهند

نشانهبهعلتگوشبه نسبتبه تهدید، هايزنگینسبتبه

دهند.ازطرفی،يافراد،سوگیرينشانمیتهدیددرچهره

سوگیري سبکدلبستگیاجتنابیداشتند، افراديکه در

پژوهش با مخالف مسأله این و نشد ودیده استین ادل

توانگفتهکهضیهمی(بود.درتبییناینق2008گیالت)

 افراد، مشاهدهاین حال زمان در آشکاري تهدید حس

پاسخگودريغیرعلتسابقهشود،چراکهاینافرادبهنمی

روابطنزدیک،نسبتبهصمیمیتوتهدیدصمیمیت،دچار

بینچهره و هستند شده، آموخته هايمختلفدرماندگی

ایننکتهبهاتمایزيقایلنمی داردگردند. ینمورداشاره

صورتینیستکههابهکهاحتماالًاضطرابوترساجتنابگر

هاسنجیدهشود.ازطرفی،افراديکهسبکتوسطاینابزار

دلبستگیایمندارند،بدونهیچاسترسوتهدیدينسبت

اساسدهند.بربهروابطصمیمیوانسانیواکنشنشانمی

 براي که شد بیان نظري، بینمفهوم ترجیحی افراد این

عواطفمختلفذکرنشدهاست.درواقع،آنهاهرزمانکه
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می استفادهبخواهند مختلف هیجانات و عواطف از توانند

مداراستفادهکنند.هايمسألهحلمفیدداشتهباشندوازراه

طرح که داد نشان نتایج هیجانیوارههمچنین ي

يوارهکدلبستگیاجتنابیوطرحسازيتوسطسبعقالنی

ساده ایمنهیجانی توسطسبکدلبستگی هیجان انگاري

بینیشدند.ازطرفی،سبکدلبستگیطورمعناداريپیشبه

توانستبه طرحدوسوگرا معناداريسه يهیجانیوارهطور

پیش پذیرشوتوافقعمومیرا بینیکند.درکوکنترل،

 و کوباک مطالعات اساس )بر بین1993همکاران )

سبک از استفاده مسأله، حل توانایی با ایمن دلبستگی

ايمسألهمداروتجربةخشمکمترهمبستگیمثبتمقابله

بیندلبستگی وو کمتر تواناییحلمسأله هايناایمنبا

پرگوتجربه يخشمبیشترهمبستگیمثبتوجوددارد.

ایمنبرايکاهش(نشاندادندکهافراد2004میکولینسر)

شناخت الگوي از منفی عاطفهعواطف با مخالف هاي

ناایمن افراد و مثبت( اطالعات بازخوانی راه )بهترین

هايموافقباعاطفه)بدترینراهاضطرابیازالگويشناخت

می استفاده مثبت( اطالعات بازخوانی کنند.براي

همان پژوهشطور از سبکبرمیهايهمخواننیزکه آید،

بر ایمن سبکدلبستگی ناخالف راههاي با هايحلایمن

دومسأله که آنجایی از است. ارتباط در تعقلی و مدار

سادهيهیجانیعقالنیوارهطرح بهسازيو انگاريهیجان

مسألهفرآیند و تعقلی پیشهاي هستند، مرتبط بینیمدار

رسد.نظرمیتنابی،منطقیبهاساسسبکایمنواجآنهابر

نشانه هرگونه هستندو صمیمیتبیزار اجتنابیاز يافراد

دلیل با را میصمیمیت رد میتراشی سعی و کنندکنند

بنابراین کنند. بدونهیجانخاصیجلوه انسانمنطقیو

طرح با نیز دلبستگی سبک تعقلیوارهاین هیجانی هاي

همچنینهمسوباخصوصعقالنیبه سازيدرارتباطبود.

)پژوهش همکاران و کوباک و1993هاي پرگ و )

( با2004میکولینسر دوسوگرا دلبستگی سبک ،)

هايهیجانفرآیند غیر و تعقلیارتباطبیشتريدارد.مدار

توافقوارهطرح و پذیرش کنترل، و درک هیجانی هاي

لیدارند.اینمسألهازبررسیعمومینیز،ماهیتیکمترتعق

زیرگویه این به مربوط است.مقیاسهاي مشهود نیز ها

گویهطوريبه طرحکه این ازوارههاي ترس به مربوط ها،

شدن افشا ترساز هیجانات، آگاهیاز ابهامدر هیجانات،

می ... هیجاناتو )لیهی، طرح2002باشند اینسه واره(.

 از گستردهفراتر هیجانی بعد یک شامل شناختی، بعد

سبکدلبستگی با را ارتباطآنها هستندکههمینمسأله

 می-دوسوگرا توجیه پیشکند.اضطرابی تبیین بینیدر

بر توجه طرحسوگیري سه میاساس هیجانی، توانواره

شیوه که تجربهگفت هیجان به فرد یک که که شدهاي

صورتبهنجارهايهیجانی(،چهبهوارهدهد)طرحپاسخمی

دهدوصورتمرضی،درکشراازهیجاننشانمیوچهبه

واکنش هدایت براي الزم، دراطالعات وي، بعدي هاي

می اختیار )لیهی، از2002گذارد یکی طبیعتاً .)

جلوهواکنش فرد از میهاییکه انواعگر واکنشبه گردد،

طرحچهره است. هیجانی هیجانیوارههاي کههاي اي

پیش را توجه طرحسوگیري همان کردند، هاییوارهبینی

یکسبک که دوسوگرا توسطسبکدلبستگی که بودند

اضطرابی بنابراین-دلبستگی شدند. تبیین است، هیجانی

بنديکردصورتجمعتوانمدلنهاییپژوهشرابهاینمی

به دوسوگرا دلبستگی سبک یکه از برخورداري کعلت

گوش میبهماهیت تهدید دنبال به دائماً وزنگی، گردد

يتهدیدووحشترادرمحیطاطرافبیشترهرگونهنشانه

پژوهشهايخنثیوارسیمیازمحرک اینیافتهبا کنند.

(همسوبود.2002لیهی)

نا دلبستگی سبک دیگر، طرف براياز را فرد ایمن

کند.درزندگیمستعدمیهاییخاصوارههاوطرحشناخت

طرحواره این از طرحیکی کهوارهها، هستند هیجانی هاي

هیجان مورد در فرد میباور منعکس را سهها کنند.

يهیجانیدرکوکنترل،پذیرشوتوافقعمومی،وارهطرح

جنبهوارهطرح بر عالوه که هستند ازهایی شناختی، ي

نسبتبههمایه ايهیجانیبیشتريبرخوردارندکهفردرا

گوش زندگی طول در میبههیجاناتش نگه دارد.زنگ

يعنوانمثال،کسیکهدرمقیاسدرکوکنترلنمرهبه

هیجاناتشبرايوي،کمیمی استکه اینمعنا به گیرد

اینابهامگوش تهدیدوبهمبهمهستندو ترساز زنگیو

(.در1387کند)لیهی،هايتهدیدکنندهراتبیینمیرهچه

می ایننهایت، نتیجهتوان سبکگونه که کرد گیري

ایمندوسوگرا،ازآنجهتکهازلحاظهیجانیدلبستگینا

تدریجسببایجاددارد،بهفردراآشفتهومضطربنگهمی

میوارهطرح لحاظهایی از را فرد سبکزندگی که گردد

هاوقتیبهوارهدهد.اینطرحوردباهیجاناتشنشانمیبرخ

زنگیودرنتیجهسوگیريفردبهرسد،سببگوشثباتمی

محرک به چهرهنسبت و تهدیدها محیطهاي در کننده

میمی همچنین ضمنیگردد. و عینی نتایج از توان

زمینهمطالعه در بهيحاضر، خصوصآموزشيآموزشو

 بهره تحققپزشکی وقتی معنادار یادگیري واقع، در برد.

تودهمی بین از فرد که رایابد بخشخاصی اطالعات، ي

به شکلمنطقیومعنادارسازماندهیانتخابنموده،آنرا

مدتوفعالذخیرهويکوتاهطورموقتدرحافظهکرده،به

هايقبلی،آنهارابهآمیزيایناطالعاتباآموزهپسازهم
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داشتنافظهح براي فرآیند این که بسپارد درازمدت ي

نداشتن و کافی تمرکز داشتن مستلزم عالی، کیفیت

هاياینباشد.براساسیافتهسوگیريخاصوناخودآگاهمی

طرح وجود افراد،وارهپژوهش، در هیجانی منفی هاي

پیش را انحرافی اطالعات به نسبت توجه بینیسوگیري

تواندکیفیتآموزشویادگیريرالهمیکندواینمسأمی

دوسوگرا دلبستگی سبک دیگر، سویی از آورد. پایین

به زیستی)اضطرابی(، فرآیند یک روانی،-عنوان

پیشوارهطرح بایدبینیمیهايهیجانیخاصیرا کندکه

عنوانیکعاملمهمواره،بهآنرادرترکیببامفهومطرح

هايپزشکیويواکنشافرادبهآموزشهدرکیفیتونحو

شخصی زندگی با مرتبط و هیجانی بار داراي که بالینی

کنیمهاهستند،درنظرگرفتهشود.درآخرپیشنهادمیآن

طرح اهمیت پر نقش به توجه با هیجانی،وارهکه هاي

گستردهپژوهش کشفهاي جهت در حوزه این در تري

سببافرهنگبومیانجامگیرد.هايهیجانیمتناوارهطرح

متغیر با پژوهش این نهایی مدل ترکیب هايهمچنین

اختالالتشناختیدیگرنظیرویژگیروان هايشخصیتیو

وسیع تبیین براي فرآیندبالینی مثلتر خودکار هاي

سوگیريتوجهوعالیمدیگراختالالتمختلفارتباطیو

به مفید میروانی نهاینظر در مفاهیمرسد. ترکیب ت،

 دیدگاه دو محور»درمانی دلبستگی درمان » درمان»و

درمانیودرسطحروان«يهیجانیوارهمبتنیبرمدلطرح

دیدگاهارائه نظریاتو تأکیدبر ترکیبيو هايمبتنیبر

هايروانیهیجانوشناختدرراستايدرکبهترازفرآیند

محدودیت جمله از است. ضروري مطالعهانسان يهاي

نرم وجود عدم پیشرفتهافزارحاضر، اجرايهاي براي تر

برايآسان الزم شرایط نبود همچنین و پژوهش تر

 گیريتصادفیبود.نمونه
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Abstract: The aim of present study was to examine the mediating role of emotional schemas 

between the attachment styles and  attentional bias. Research design was Correlation; and study 

population included all university students at Shiraz University during academic year 1392-93. 

For this purpose,  250 students (125 female and 125 male) participated in the study through the 

convenient sampling approach. Moreover, research tools included Attachment Style 

Questionnaire (Besharat, 1384), revised emotional schemas scale (Shahvarani, 1393), and visual 

Dot Probe task. In order to analyze the data, the path analysis method by AMOS21 was used. 

Then, the results showed that ambivalent attachment style among attachment styles as well as  

emotional schema of perception and control, acceptance and general Agreement among 

emotional schemas indirectly predicted attention bias significantly too. Moreover, rationalization 

of Emotional schemas and simplification of emotion significantly were predicted by Avoidance 

and Secure attachment styles. Finally it became clear that the three emotional schemes of 

perception and control, acceptance and general agreement had a full mediating role in prediction 

of attention bias to threatened face based on ambivalent attachment style.  

 

Keywords: Attention Bias, Attachment Styles, Emotional Schemas, Student. 
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