
 

 ینیبپیش در مادر بستگیدل هایسبک و اولیه ناسازگار هایوارهطرح کننده بینیپیش نقش 

 کودکان اضطراب

 1چراغیانی فرشته

 (.مسئول نويسنده) ايران تهران، الزهرا، دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 202-222، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوين در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 23/10/1399تاریخ پذیرش:                                  16/09/1399تاریخ وصول: 

 چکیده

 ینیبشیمادر در پ بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرح بینی کنندهپیشنقش این پژوهش بررسی انجام هدف از 

به  کنندهمراجعهدختر  کلیه کودکان. جامعه آماری این پژوهش بوداز نوع همبستگی و  یکمپژوهش  روش بود. اضطراب کودکان

در به شیوه  آموزاندانشاین  از نفر 051 حجم نمونهبودند.  0911-0011سال تحصیلی  درشهریار شهرستان  دبستانیپیشمراکز 

 بستگیدلهای سبک (، مقیاس5115) انگی( YSQ-S3سوم )یانگ نسخه  وارهطرحپرسشنامه فرم کوتاه  به و شدهانتخابدسترس 

( اسپنش، رپی، مک دونالد SCAS-Pوالد )اضطراب کودکان اسپنس نسخه ( و مقیاس 0111) دیر و کولینز( AAS) ساالنبزرگ

تحلیل  چندمتغیرهپیرسون و تحلیل رگرسیون  ضریب همبستگی با استفاده از شدهآوریجمعهای خ دادند. دادهپاس (5110) نگرامیاو 

داری وجود رابطه معنی اضطراب کودکان با مادر بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرح بین ها نشان داد کهیافته. شد

 هایوارهطرح وسیلهبه اضطراب کودکان واریانس از کل درصد 51آشکار کرد که  نیز چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون (.P<10/1دارد )

و  هیناسازگار اول هایوارهطرحکه  دهدپژوهش نشان می های اینیافته .شودتبیین می مادر بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول

 .دارداضطراب کودکان سهم معنادار در  مادر بستگیدل یهاسبک

 ، اضطراب کودکان.بستگیدل یهاسبک، هیناسازگار اول هایوارهطرح کلیدواژه:

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوين در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 509                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 قدمهم

 ترس( که 5101و همکاران،  5یکورینگ؛ 5151، 0لیاست ) شناختیرواناختالالت  ازجملهیک مشکل هیجانی و  عنوانبهاضطراب 

و  0نشیمیمانا) یافسردگهمبودی باالیی با سایر اختالالت مانند  و( 5101و همکاران،  9اوبیداست )شایع زیاد در آن نگرانی و 

 یروانبر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت (. 5101، 5و اختالل خلق دارد )داویال، استار، استرود و لی (5101همکاران، 

(65-DSM )رس، با ت توأمشامل یک حالت روانی یا برانگیختگی شدید که  بوده یپزشکروان الالتترین اختاضطراب از شایع

، اللی انتخابی، 8اختالل اضطراب جدایی DSM-5 در(. 5109، 7انجمن روانپزشکی آمریکاد )شبامیو بیمارگونه نگرانی مفرط ، تردید

، اختالل 05، اختالل اضطراب فراگیر00، آگورافوبیا01یا بیماری پانیک یزدگوحشتاختالل ، 1فوبی خاص، اختالل اضطراب اجتماعی

تحت عنوان اختالالت  های جسمی، اختالل اضطرابی مشخص دیگر و اختالل افسردگی نامشخصاضطرابی ناشی از دیگر بیماری

ناسازگار اولیه و  یهاوارهطرحپژوهش بین (. بر اساس نتایج یک 5109انجمن روانپزشکی آمریکا، است )شده  بردهناماضطرابی 

داند که طی ها را الگوهای هیجانی و شناختی میطرحواره (.0916برجعلی، مدبیگی و گلشنی، دارد )اضطراب کودک رابطه وجود 

ی پردازش الگوهایی برا عنوانبهها مانند. این طرحوارهاند و در طول زندگی فرد ثابت میدوران کودکی و نوجوانی رشد یافته

ا و هدانند که در گزینش، رمزگردانی و ارزیابی محرکرا نوعی ساختار شناختی می وارهطرح. شوندتجربیات بعدی به کار گرفته می

ها فرد قادر به تعیین موقعیت ای از طرحوارهکند که بر پایه مجموعهبیان می 09بر اساس نظر یانگتأثیرگذار است.  هاآنسازوکار 

ی از مندها عناصر نظامطرحواره. کندبندی و تفسیر میمعنادار طبقه ایگونهبهبا زمان و فضا شده و تجارب خود را  خود در رابطه

های ابیها و ارزیتوانند ادراکدهند و میمی نسبتاًمنسجم و پایداری از دانش را شکل هستند که پیکره  ههای گذشتها و تجربهواکنش

ندگی ز کند، با دقت بیشتری به عناصر مشابه در موقعیتفرد سیستمی از انتظارات را کسب می کههنگامی .بعدی را هدایت کنند

ها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی طرحواره، 00بر اساس نظریه یانگ(.  0916اورنگ، هاشمی رزینی و عبداللهی، ) دهدپاسخ می

، های سالمودگردانی، کفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجانایمن به دیگران، خ بستگیدل ازجملهاساسی دوران کودکی 

 عنوانبهه ناسازگار اولی هایوارهطرح. به عبارتی، آیندبه وجود می داریخویشتنبینانه و های واقعخودانگیختگی و تفریح، محدودیت

ر طول زندگی به دلیل ارضا نشدن نیازهای روند که مداوم دگری به شمار میباورها، موضوعات و الگوهای مرکزی خودتخریب

                                                           
1. Lee 
2. Kuringe 
3. Obeid 
4. Nshimiyimana 
5. Davila, Starr, Stroud & Li 
6. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5( 
7. American Psychiatric Association 
8. separation anxiety disorder 
9. social anxiety disorder (social phobia) 
10. panic disorder 
11. agoraphobia 
12. generalized anxiety disorder 
13. Young 
14. Young 
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 500                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

حیطه طرد و بریدگی های یک پژوهش (. بر اساس یافته5101همکاران، و  0سیمپسون) شونددوران اولیه زندگی افراد تکرار می

ت ن این دو قابلیایمن مادران با اختالالت اضطرابی کودکان رابطه دارد و همچنی بستگیدلهای ناسازگار اولیه و سبک وارهطرح

 (.0916برجعلی، مدبیگی و گلشنی، ) دارندبینی اختالالت اضطرابی کودکان را پیش

به  بستگیدلهای گیرد. سبکشکل می هاآناولیه بین نوزاد و مراقب  غیرکالمی از طریق روابط بستگیدلبر اساس دیدگاه بالبی، 

یوند و پ بستگیدلای های رفتاری افراد را به جدایی از نگارهپاسخ اشاره دارد که شکل بستگیدلکاری معینی از های درونمدل

سازد کند که وی را قادر میکاری یک پایگاه امنی را برای فرد فراهم میهای درونکند. این مدلها تعیین میمجدد با این نگاره

یکی  .(5101، 5، کریس، کاپفامر و اونتراینرراگر-فوچشوبر، هیبلر) کندمستقل و کاربردی تنظیم  نسبتاً احساسات خود را به روشی 

نوزاد  شناسی تحولی پیوند عاطفی که بینندر روا. است بستگیدلهای و وابسته به خانواده اصلی، سبک شناختیرواناز متغیرهای 

؛ 0161، 9بالبی) استشود و در طول زمان دارای ثبات از زمان نوزادی شروع می بستگیدلنامند. می بستگیدلآید، و مادر پدید می

 ی محرومیتشخصیت نتیجه اختالالتها و ه عقیده بالبی، بسیاری از اشکال روان آزردگیب (.0910به نقل از اعتمادی و سعادت، 

دن بینی کرده است که مختل شپیش وضوحبهاست او  بستگیدلی کودک با چهره کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات رابطه

؛ به نقل 0116بالبی، ) شدخواهد  شناختیروان اختالالتاعتمادی در کودک منجر به ا ایجاد اضطراب منتشر و بیب بستگیدلرابطه 

 (.0918از خانجانی، قنبری و نعیمی، 

مبنای  شود کههای اولیه زندگی منجر به تشکیل الگوهای روانی خاصی میکه روابط کودک با مراقبان در سال معتقد استبالبی 

 در طول زمان دارای ثبات نسبی است، به این معنی که نحوه روابط بعدی فرد بستگیدل. ط بین فردی در بزرگسالی استبیشتر رواب

 (.0917، فتحی اقدمو  خورشیدی) داردکند و در رشد سالم و تأمین بهداشت روانی فرد اهمیت ویژه می بینیپیشدیگران را را با 

ناسازگار  هایوارهطرحبر اساس  اضطراب کودکان به این سوال پاسخ داده شده است که آیا این پژوهشلذا با توجه به آنچه گفته شد 

 بینی است؟قابل پیشمادر  بستگیدل یهاو سبک هیاول

 روش پژوهش

 یندبستاشیپبه مراکز  کنندهمراجعهکلیه کودکان دختر  این پژوهش اریآم هعامج از نوع همبستگی است.پژوهش حاضر توصیفی و 

 000( حجم نمونه 5117) 0از تاپاکینگ، فیدل، و اولمن n=50+8m بودند. بر طبق فرمول 0911-0011در سال ستان شهریار شهر

نفر بیشتر و  96وجود داشت تعداد  هاآنها و مخدوش بودن برخی از نفر برآورد شد. با توجه ریزش احتمالی برخی پرسشنامه

است. به  شدهاستفادهآوری اطالعات در این پژوهش از روش آنالین برای جمعرفته شد. نفر حجم نمونه در نظر گ 051 تیدرنها

های اجتماعی مجازی )اینستاگرام، واتساپ و تلگرام( آنالین طراحی و لینک آن در صفحات شبکه صورتبهها این صورت که مقیاس

ل به که مایقرار داده و تا کسانی  هاآنتیار مادران و کودکان در اخقرار داده شد، تا  ستان شهریارشهر یدبستانشیپمراکز های گروه

                                                           
1. Simpson 
2. Fuchshuber, Hiebler-Ragger, Kresse, Kapfhammer & Unterrainer 
3. Bowlby 
4. Tabachnick, Fidell & Ullman 
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 505                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

قی ها اصول اخالدر ابتدای مقیاسهای خود را برای پژوهشگر ارسال کنند. شرکت در پژوهش بودند به سواالت پاسخ دهند و پاسخ

کمیل پس از ت افراد نمونهپاسخ ه شد. ها شرح دادبود و طی آن شرکت آزادانه و داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخ شدهنوشتهپژوهش 

ی هاها، پاسخبعد از گردآوری داده نفر داده گردآوری گردید. 051خودکار در گوگل درایو پژوهشگر ذخیره و در پایان  ورطبهشدن 

های روضهفضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون( با رعایت م) یاستنباطمیانگین و انحراف معیار( و ) یفیتوصبا آمار  شدهیگردآور

هم برای استقالل خطاها و ضریب تحمل و تورم واریانس برای عدم  9برای نرمال بودن، دوربین واتسون 5و کشیدگی 0کجیشامل 

 تحلیل شد.  50نسخه  SPSS افزارنرمبا  0چندگانه یخط

 ابزار پژوهش

سوالی پنج حوزه اصلی حوزه  75این پرسشنامه  :(5005) 6( یانگS3-YSQ) 5یانگ نسخه سوم وارهطرحفرم کوتاه پرسشنامه 

و گوش بزنگی بیش از حد و بازداری را  مندجهتهای مختل، خود بریدگی و طرد، خودمختاری و عملکرد مختل، محدودیت

گیرد به این صورت  لیکرت صورت می یادرجه 6 طیفگذاری آن بر اساس (. نمره5101 و همکاران، 7اسپربکند )گیری میاندازه

 کامالًو نمره  5درست  تقریباً، نمره 0 ، اندکی درستنمره 9 بیشتر درست است تا غلط نمره، 5 غلط تقریباً نمره، 0 غلط، کامالً

است  آمدهدستبه 16/1آلفای کرونباخ کل سواالت در یک پژوهش  (.5151و همکاران،  8بریدیسئان) ردیگنمره تعلق می 6 درست

 هامؤلفهدر پژوهش دیگر آلفای کرونباخ (. 0918برجی، فرشادنیا، خرمی و قهاری، است )آلفای بسیار خوب پرسشنامه  دهندهنشانکه 

برای بررسی قابلیت اعتماد در خارج از کشور (. 0918شعبانی خدیو و احمدیان، است ) شدهگزارش 16/1تا  81/1در دامنه بین 

است و همبستگی بین دو  شدهگزارش 10/1تا  71/1در دامنه  هامؤلفهپرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب 

(. 5108، 1استانیسزک و پوپیلاست )روایی همگرایی پرسشنامه  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 81/1نسخه کوتاه و بلند ضریب 

در پژوهش . (5101و همکاران،  01سلپکیاست ) آمدهدستبه 85/1تا  05/1بین   هامؤلفهدیگر نیز آلفای کرونباخ  در یک پژوهش

 به دست آمد. 81/1پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  حاضر

خرده مقیاس شامل سه زیر سوال و  08این مقیاس  :(1990) 15دری و کولینز( AAS) 11ساالنبزرگ بستگیدلهای سبک مقیاس

؛ 05و  00، 01، 1، 0، 9گرای اضطرابی با سواالت ناایمن دوسو بستگیدل؛ 07و  09، 05، 8، 6، 0ایمن با سواالت  بستگیدل

(. سواالت 0918خانجانی، قنبری و نعیمی، کند )گیری میرا اندازه 08و  07، 06، 00، 5، 5ناایمن اجتنابی با سواالت  بستگیدل

                                                           
1. skewness 
2. kurtosis 
3. Durbin-Watson 
4. multicollinearity 
5. Young Schema Questionnaire – Short Form Version 3 (YSQ-S3) 
6. Young 
7  Sperb 
8. Bredicean 
9. Staniszek & Popiel 
10. Slepecky 
11. Adult Attachment Scale (AAS)  
12. Collins & Read 
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 506                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

، نه 5الفم نمره ، تا حدودی مخ0مخالفم نمره  کامالًشامل از نوع لیکرت  یادرجه 5روی یک مقیاس  یگذارعالمتتوسط  مقیاس

راگر، کریس، -)فوچشوبر، هیبلر شودمی گذارینمره 5موافق نمره  کامالًو  0، تا حدودی موافق نمره 9مخالف و نه موافق نمره 

ره های آن با نمداری بین خرده مقیاسروایی سازه مقیاس توسط سازندگان آن بررسی و همبستگی معنی .(5101کاپفامر و اونتراینر، 

با  بستگیدلهای (. روایی همگرایی مقیاس سبک0111کولینز و رید، است )روایی سازه مقیاس  دهندهنشانداشت که کل وجود 

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون توسط کولینز و (. 5107، 0ایچنبرگ، سچوت، دکر و سیندالراست )شده  تائیداعتیاد به اینترنت 

است. در داخل  شدهگزارش 55/1و  70/1، 68/1ن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب، ( برای هر یک از سه زیر مقیاس ایم0111) دیر

 بستگیدلو  77/1اضطرابی ناایمن دوسوگرای  بستگیدل، 81/1ایمن  بستگیدلایران پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ برای 

( در یک پژوهش دیگر آلفای 0918دی، آبارضایی جمالویی، حسنی و نورمحمدی نجفاست ) شدهگزارش 80/1ناایمن اجتنابی 

در خارج از کشور برای بررسی همسانی درونی مقیاس با استفاده از (. 0918فر و جوادی، مرزیاست ) آمدهدستبه 11/1کرونباخ 

 81/1اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  75/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 79/1ایمن  بستگیدلبرای ، ضرایب آلفای کرونباخ

ایمن  بستگیدلبرای در یک پژوهش ضرایب (. 5108، 5جونز، فرالی، اهرلیچ، استرن، لجوز، شاور و کاسیدیاست ) آمدهدستبه

(. 5101، 9نیلاست )گوین و مک شدهگزارش 75/1اجتنابی ناایمن  بستگیدلو  67/1ناایمن دوسوگرای اضطرابی  بستگیدل، 75/1

-فوچشوبر، هیبلراست )به دست آورده  87/1تا  80/1لفای کرونباخ مقیاس را در دامنه بین بررسی نتایج یک پژوهش دیگر ضرایب آ

به  70/1پایایی مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب در پژوهش حاضر  .(5101راگر، کریس، کاپفامر و اونتراینر، 

 دست آمد.

 90این مقیاس شامل  :(5001) 5ی، مک دونالد و اینگرام( اسپنش، رپP-SCAS) 4مقیاس اضطراب کودکان اسپنس نسخه والد

 6ورگلیساباشد )را تجربه کرده  ضربه آورای بد یا حادثه حالتابهشود که کودک به بعد در صورتی پاسخ داده می 51سوال که سوال 

نمره،  0شه درست است گذاری آن به این صورت است که به گزینه همی(. نمره5151و همکاران،  7توسکانو؛ 5101و همکاران، 

شود نمره داده می 1درست نیست  اصالًنمره و  0نمره، به ندرت درست است  5نمره، گاهی درست است  9اغلب درست است 

قنبری، خان محمدی، است ) شدهمحاسبه 88/1(. در یک پژوهش آلفای کرونباخ کل سواالت 0919قنبری و خان محمدی، )

های اسپانیایی آلفای کرونباخ مقیاس های خارج از کشور بر روی نمونه(. در پژوهش0911نی، خداپناهی، مظاهری و غالمعلی لواسا

در یک پژوهش دیگر  (.5108، 8مارزو و اسپادا-مارتینز-اورگیلس، پنوسا، فرناندزاست ) آمدهدستبه 80/1برای کل سواالت 

روایی سازه  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 10/1ر سطح و معنادار د 88/1تا  51/1سواالت در دامنه همبستگی بین نمره کل با 

                                                           
1. Eichenberg, Schott, Decker & Sindelar 
2. Jones, Fraley, Ehrlich, Stern, Lejuez, Shaver & Cassidy 
3. Gouin & MacNeil 
4. Spence Children’s Anxiety Scale -Parent (SCAS-P) 
5. Spence, Rapee, McDonald & Ingram 
6. Orgiles 
7. Toscano 
8. Orgilés, Penosa, Fernández‐ Martínez, Marzo & Espada 
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 507                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

پایایی مقیاس نیز با روش آلفای در پژوهش حاضر (. 5101، 0کروس، گوهارپی، الیکوک و کریوسراست )مقیاس اضطراب کودکان 

 به دست آمد. 15/1کرونباخ بررسی و ضریب 

 هایافته

 نفر( 150تعداد پژوهش )عیار متغیرهای تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف م .1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرهای پژوهش

 -711/0 111/1 550/1 17/51 06 05 اضطراب کودک

 -795/0 905/1 878/00 86/010 050 70 بریدگی و طرد

 -095/0 099/1 561/05 15/77 16 58 خودمختاری و عملکرد مختل

 -788/0 000/1 511/6 81/91 08 57 مختل هایمحدودیت

 -880/1 668/1 607/5 00/91 08 91 مندیدیگر جهت

 -500/1 500/1 081/5 10/01 07 51 گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

 -550/1 550/1 156/0 01/09 55 01 ایمن بستگیدل

 -950/1 950/1 550/9 07/51 55 05 ناایمن دوسوگرای اضطرابی بستگیدل

 -900/1 001/1 011/0 85/01 91 00 ناایمن اجتنابی بستگیدل

برای بررسی نرمال نفر بودند.  051ها هد. تعداد آزمودنیدهای توصیفی و نرمال بودن توزیع نمرات را نشان میشاخص -0جدول 

اده و کشیدگی استف کجی در پژوهش حاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن، شامل شدهمشاهدهبودن توزیع متغیرهای 

در این پژوهش  .باشد 01و کمتر از  9ترتیب کمتر از به  ایدو کشیدگی برای متغیرهای پژوهش ب کجیقدر مطلق ضریب که  شد

. بنابراین، توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است؛ بودند 01و کمتر از  9کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش به ترتیب کمتر از 

رابطه بین نرمال است. در ادامه برای بررسی  هاآنی مربوط به هادادهی کرد که توزیع ریگجهینتچنین  توانیمس اسا نیا بر

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که  اضطراب کودکانبا مادر  بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرح

 آمده است.  5نتایج آن در جدول 

 

 

                                                           
1. Cross, Goharpey, Laycock & Crewther 
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 508                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش ضرایب .5جدول 

 اضطراب کودکمتغیر مالک:  بینمتغیرهای پیش

R سطح معناداری (رسونیپ یهمبستگ بی)ضر 

 110/1 660/1** بریدگی و طرد

 110/1 658/1** خودمختاری و عملکرد مختل

 110/1 600/1** های مختلمحدودیت

 110/1 560/1** مندیدیگر جهت

 110/1 511/1** و بازداری گوش بزنگی بیش از حد

 110/1 -515/1** ایمن بستگیدل

 110/1 989/1** ناایمن دوسوگرای اضطرابی بستگیدل

 110/1 555/1** ناایمن اجتنابی بستگیدل

  10/1معنادار در سطح    15/1معنادار در سطح  

رابطه معناداری وجود  اضطراب کودکانبا مادر  بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرحبین  5با توجه به نتایج جدول 

توان از رگرسیون چندمتغیره استفاده کرد. در ادامه لذا از آنجایی که بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود داشت میدارد. 

دمتغیره از رگرسیون چنمادر  بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرحبر اساس  اضطراب کودکانبینی پیشبرای بررسی 

 آمده است.  9استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

 مادر بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرحبر اساس  اضطراب کودکاننتایج رگرسیون چندمتغیره  .9جدول 

 بینمتغیرهای پیش

 راستانداردیغضرایب 
ضرایب 

 استاندارد
 چندگانه یهم خطعدم 

دوربین 

 واتسون
t 

سطح 

 معناداری
B 

خطای 

 استاندارد
 VIF Tolerance (بتا )

 - - - 551/8 011/8 (Constantثابت )

181/0 

150/0 519/1 

 111/1 150/5 059/1 185/0 097/1 556/1 505/1 بریدگی و طرد

 110/1 991/9 055/1 997/1 715/1 080/1 605/1 خودمختاری مختل

 109/1 551/5 099/1 901/8 755/1 051/1 186/0 های مختلمحدودیت

 110/1 605/9 008/1 785/5 888/1 005/1 018/0 مندیدیگر جهت

گوش بزنگی بیش از 

 حد

858/1 959/1 077/1 896/6 080/1 567/5 100/1 

 197/1 -110/5 015/1 190/5 -550/1 080/1 -965/1 ایمن بستگیدل

ناایمن  بستگیدل

 دوسوگرا

515/1 565/1 968/1 760/5 965/1 760/9 118/1 

ناایمن  بستگیدل

 اجتنابی

055/1 067/1 511/1 090/5 061/1 505/5 105/1 

905/55=F 2=511/1؛R 768/1؛=R 
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 501                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرح بر اساس اضطراب کودکدرصد از واریانس  51 از جدول فوق آمدهدستبهبا توجه نتایج  

  شود.تبیین می مادر بستگیدل

 گیریبحث و نتیجه

اضطراب  ینیبشیمادر در پ بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرح بینی کنندهپیشنقش هدف از این پژوهش بررسی 

داری اضطراب کودکان رابطه معنی با مادر بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول هایوارهطرح بین ها نشان داد کهیافته بود. کودکان

 هایوارهطرح وسیلهبه اضطراب کودکان از کل واریانس درصد 51آشکار کرد که  نیزچندگانه  نتایج تحلیل رگرسیون وجود دارد.

و  هیناسازگار اول هایوارهطرحکه دهد پژوهش نشان می های اینیافته .شودتبیین میمادر  بستگیدل یهاو سبک هیناسازگار اول

با نتایج تحقیقات برجعلی، مدبیگی و  آمدهدستبه. این نتیجه دارداضطراب کودکان سهم معنادار در مادر  بستگیدل یهاسبک

گفت  توانناسازگار اولیه مادر با اضطراب کودکان می هایوارهطرحبینی کننده نقش پیشدر تبیین  دارد. همسویی( 0916گلشنی، 

ا هبنابراین طرحواره ؛گذارندها دانش افراد در مورد خودشان و جهان هستند و در نحوه تفسیر افراد از رویدادها تأثیر میطرحواره

یری گرا که منجر به شکل هاییوارهطرحلذا آن دسته از . توانند موجب تداوم مشکالت روانی شوندضمن تسهیل کارکرد شناختی، می

اولیه که موجب اختالالت هیجانی ناسازگار  هایوارهطرحنامند. میناسازگار اولیه  هایوارهطرحشوند می شناختیروانمشکالت 

سازند، ها، نوع اختالل را مشخص میو محتوای طرحواره تر هستندو عینی ناپذیرتر افراد عادی انعطاف هایوارهطرحشوند، از می

ان از توای که میاز باورها و مفروضاتی در مورد خطر و ناتوانی در مقابله با آن هستند. نکته اضطراب، مرکب هایوارهطرحکه چنان

کنند. اد میایج افراد خلل شناختیروانطبیعی در کارکردهای  طوربه، ناسازگار اولیه هایوارهطرحاین بحث استنباط نمود این است که 

د گذارد و اضطراب خومی تأثیرنیز  فرزندانشانبر روی  روابطشانار اولیه بر روی ناسازگ هایوارهطرحهای مادران دارای این ویژگی

ا توانند اضطراب کودکان رناسازگار اولیه مادر می هایوارهطرحلذا منطقی است که گفته شود کنند و را به فرزندان نیز منتقل می

ه شالوده رفتارهای فردی کتوان گفت مادر با اضطراب کودکان می بستگیدلهای بینی کننده سبکدر تبیین نقش پیشبینی کنند. پیش

 تگیبسدلشود، هرچه مادر ریزی میگذراند پیو اجتماعی کودکان در ارتباط با والدین مخصوصاً مادر که زمان بیشتری را با او می

رزندان کمتر اضطراب ف روازایناهد داشت، تر و روابط بهتری خوایمن بیشتری داشته باشد، در برابر فرزند خود نیز رفتارهای صحیح

کنند و این به خواسته و انتظارات فرزندان خود توجهی نمی معموالًناایمن دارند  بستگیدلهای خواهد بود. مادرانی که سبک

طراب اض توانندمادر می بستگیدلهای لذا منطقی است که گفته شود سبک شود.موجب افزایش اضطراب در کودکان می توجهیبی

 بینی کنند. کودکان را پیش

ن ای هایمحدودیت ازجملهاین مطالعه مقطعی بودن آن بود. محدودیت تبیین علی مطالعات همبستگی نیز عمده  هایتیاز محدود

د شل میرا شام ستان شهریارشهر دبستانیپیشبه مراکز  کنندهمراجعهمادران و کودکان ر پژوهش حاضر گروه نمونه تحقیق است. د

ر های دیگهای مشابه در دیگر شهرها و فرهنگ. پژوهشسازدرا دشوار میو جوامع دیگر  هاکه این امر تعمیم نتایج را به دیگر گروه

کان کودمانند های دیگر های بیشتر بر روی نمونهانجام پژوهشاجرا شود.  اضطراب بر روی کودکانبر  مؤثربرای شناخت عوامل 
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 551                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

های آینده از حجم نمونه باالتر و در پژوهش. جهت تعمیم نتایج از اهمیت بسزایی برخوردار است پسر و همچنین نوجوانان

طولی و  . استفاده از مطالعاتکنند، استفاده شودرا فراهم می گیری بهترتر و نتیجهتر آماری که امکان تحلیل عمیقهای پیچیدهروش

ودمند باشد. س اضطراب کودکانبر  مؤثرتواند برای بررسی شناسایی عوامل ( میکیفی و کمیهای تحقیق )ترکیبی شامل سایر روش

را ن است و این امر کودکا پیداکردهاضطراب برخی از کودکان شیوع زیادی توان گفت های حاصل از این پژوهش میبر اساس یافته

اکز مشاوره مر متصدیانطرات و عوارض آن به کرده است و برای پیشگیری از خ روروبهمتعددی  شناختیروانبا مشکالتی هیجانی و 

توجه بیشتری کنند تا از خطرات  مادر بستگیدلهای ناسازگار اولیه و سبک هایوارهطرحشود به پیشنهاد می نفعذیو نهادهای 

 کاسته شود. اختالل اضطراب کودکان

 منابع

 بینی خودکارآمدی در پیش بستگیدلهای سبکنقش سالمت خانواده و (. 0910)سجاد.  ،سعادتو  ؛عذرا، اعتمادی

 .015-510(، 0)8، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -دوماهنامه علمیتحصیلی دانشجویان. 

 های ناسازگار اولیه وارهبررسی رابطه طرح(. 0916)محمدحسین.  ،عبداللهی؛ و هادی ،هاشمی رزینی ؛سهیال ،اورنگ

 .956-905(، 9) 05، مجله سالمندی ایرانسالمندان.  شناختیروانزندگی و بهزیستی  بامعنای

 بستگیدل هایسبکو  هیناسازگار اول هایوارهطرحرابطه (. 0916)فاطمه.  ی،گلشنو  ؛زهرای، گیمدب ؛محمود ی،برجعل 

 .90-08(، 5)000، خانواده و پژوهش یپژوهش -یفصلنامه علمآموزان. دانش یمادران با اختالالت اضطراب

 افکار خودکشی بر اساس معناداری زندگی  بینیپیش(. 0918جی، میترا؛ فرشادنیا، الهام؛ خرمی، زهرا؛ و قهاری، شهربانو. )بر

 . 086-015(، 5)6مجله سالمت اجتماعی، . ناسازگار اولیه در دانشجویان هایوارهطرحو 

 ( .0918خانجانی، مهدی؛ قنبری، فرشته؛ و نعیمی، ابراهیم .)یهاو سبک بستگیدلط کارکرد خانواده، سبک ارتبا یبررس 

 .050-005(، 97)01، درمانیروانفرهنگ مشاوره و . در نوجوانان ینترنتبه ا یادبا اعت ینوالد یتیترب
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