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مقدمه
سوگیري در پردازش اطالعات ،انتظارات بین فردي و
بدون شک یکی از تحوالت بسیار مهم در حوزهي
طراحینقشههاییبرايکنارآمدنبادرماندگی میگردند.
روانشناسی معاصر ،نظریة دلبستگی بالبی است که نقش
از طریق چنین فعالیت خودکاري است که عملکرد نظام
تجارب هیجانی اولیهي کودک با مراقب خود را در رشد
دلبستگیبهصورتپایدارونسبتاًثابتدرمیآید(دویتو
هیجانیوشناختیفردبرجستهمیسازد(قربانی.)1382،

همکاران .)2008 ،یکی از فرضیههاي نظریه دلبستگی که
بالبی ( )1980ابراز داشت که نوزادان ،تجربیات خود با
مطالعاتآزمایشیاندکیبداناختصاصیافتهاست،ارتباط
مراقبانرابرايایجادنمودهايدلبستگیدرونییاالگوهاي
فعال درونی درباره ي روابط خودشان با دیگران ،بیرون بینسبکهايدلبستگیوفرآیندهايتوجهیاست.اعتقاد
برایناستکهتوجهانتخابیراهبردي،کلیديبرايتنظیم
میکشندوایننمودهايدلبستگیدرپیآن،انتظاراتدر
عاطفه و هیجان بوده و نقشی اساسی در عملکرد نظام
موردروابطوآیندهراشکلمیدهند(ویردنوهمکاران،

دلبستگی دارد (مین .)1990 ،تفاوتهاي مرتبط با
 .)2008همچنین پیرو پژوهشهاي بالبی و آینزورث
دلبستگیدرسوگیريهايتوجه،ازپیشینهيیادگیريفرد
( ،)1987سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا
گرددواینسوگیري،منعکسکنندهيراهبردهاي


ناشیمی
تشخیص داده شدند .استمرار سبک دلبستگی در فرآیند
ضمنیبرايتنظیمدرماندگیونزدیکیهیجانیاستکه
تحول ،موضوع پژوهشهاي جدید در این زمینه بوده و
در سبک دلبستگی یک فرد پایدار میمانند (ملکی و
نتایج بهدست آمده ،این استمرار را تأیید میکنند (مین،
همکاران.)1392،بنابراینانتظارمیرودکهالگوهايکاري
کاپالن و کاسیدي .)1985 ،بر اساس نظریة دلبستگی،
دلبستگی چارچوبی سوگیرانه براي جهت دادن به منابع
فعالیتسیستمدلبستگیمحدودبهدورانکودکینبودهو
توجهیدربرابرسرنخهايمرتبطبادلبستگیفراهمآورد.
درتمامطولزندگیوپیوندهايعاطفیدیگر،فعالباقی
اینسوگیريبهصورتپردازشبیشتراطالعاتیکهبهیک
میماند (آینزورث1989 ،؛ هازن و شیور .)1994 ،مفهوم

هدف خاص مرتبط و هماهنگ با انتظار هستند ،پدیدار
الگوهاي فعال درونی ،پایه و اساس فهم چگونگی تأثیر
میگردد(کولینزواالرد.)2001،اینفرضیهبااینعقیده
فرایندهايدلبستگیدرروابطبزرگسالیبوده(پیتروموناکو
کلی در روانشناسی شناختی که افراد توجه خود را به
و بارت2000 ،الف) و علت اصلی تداوم و پیوستگی بین
سمت اطالعاتی که با اهداف جاريشان مرتبط است و با
تجاربدلبستگیاولیهباشناختها،احساساتورفتارهادر
انتظارات موجودشان در یک راستاست ،هدایت میکنند،
روابطبعدياست(میکولینسروشیور.)2005،اینالگوها
همخوانمیباشد(وایروسرول.)1986،دویتوهمکاران
در مراحل مختلف رشد ،هشیارانه و ناهشیارانه (عمدتاً
(،)2007درمطالعهايبهبررسیرابطهيتوجهبهمحرک
ناهشیارانه)درسطحروابطبینفردي،تعمیمیافتهونقش
تهدیدآمیز و دلبستگی بزرگسال ،بهوسیلهي تکلیف
مهمی در شکلگیري شناختها ،عواطف و رفتارهاي ما
داتپروب پرداختند .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که
بازيکردهومعموالًدرمقابلاصالحوتغییرمقاومهستند
دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با همدیگر ،بهترین
(کولینزوفینی2004،؛کافتسیوس2004،؛پیتروموناکوو
پیشبینیکنندهي سوگیري در توجه نسبت به کلمات
بارت .)2000 ،کولینز و فینی ( )2000اشاره میکنند که
تهدیدکننده هستند .اتکینسون و همکاران (47 ،)2009
نظام دلبستگی یک فرد توسط وقایع استرسزا فعال
مادر را در دورهي سوم حاملگی با مصاحبهي دلبستگی
میشودوبهصورتفیلتريعملمیکندکهاجازهمیدهد

بزرگسال و ابزارهاي خودسنجی مورد سنجش قرار دادند.
فردتعاملشباافرادووقایعرابسنجد .همچنیناعتقادبر
در  6و  12ماه پس از تولد ،آنها را با تکلیف استروپ
ایناستکهبرخیازفرآیندهايموجوددرعملکردنظام
هیجانیموردسنجشودر 12ماهگیکودکانشانرانیز
دلبستگی همچون ادراک ،توجه ،تفسیر و ارزیابی ،بدون
دروضعیتبیگانه(موقعیتناآشنا)قراردادند.نتایجنشان
کنترلهشیارانهکارمیکنند(بارگوباندلر.)1996،بالبی
داد که دلبستگی آشفته بهطور نسبی با زمان واکنش در
( )1969معتقد است که الگوهاي فعال درونی میتوانند
تکلیف استروپ رابطه دارد؛ بهطوريکه مادران آشفته به
یرابهشیوهايتدافعیوخودمحافظتی

فرآیندهايدلبستگ
محرکهاي منفی (چهرههاي عصبانی) نسبت به
تحت تأثیر قرار دهند و تأکید میکند که الگوهاي فعال
محرکهايخنثیآهستهترپاسخدادند.همچنینتغییردر
درونی از طریق تمرین و تکرار نیرومند میشوند و در
زمانواکنشاز 6تا 12ماهگیباحالتهايجوروناجور
نهایت ،عملکرد آنها به شکل خودکار در میآید .بر این
بودندلبستگیمادروطفلارتباطداشت.
اساس ،الگوهاي مذکور ،بهطور ناخودآگاه باعث ایجاد
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همچنین تعریف یانگ و لیندمن ( )1993در موردمحتوا و ماهیت پردازش اظالعات اثر میگذارد (بیابانگرد،
.)1381شیوهايکهکهیکفردبههیجانتجربهشدهپاسخ
عنوانیکمفهومسازيازطرحوارههاي

طرحوارهها،اگرچهبه
میدهد (طرحوارهي هیجانی) ،چه بهصورت بهنجار و چه
ناکارآمد اولیه شناخته میشود ،میتواند بهعنوان یک
بهصورت مرضی ،درکش را از هیجان نشان میدهد و
مفهومسازياساسیازسبکهايدلبستگیادراکشود.در
اطالعات الزم ،براي هدایت واکنشهاي بعدي وي ،در
واقع ،دلبستگی بهعنوان یک جهتگیري ثابت و کلی به
اختیارمیگذارد(لیهی.)2002،یکیازجنبههايبااهمیت
سمت خود ،دیگران و روابط درنظر گرفته میشود
پژوهش حاضر ،مرتبط با بحث آموزش در علوم پزشکی و
(ویلچینسکی و همکاران .)2010 ،طرحوارهها مسؤول
بالینی میباشد .از چالشهاي پژوهشی امروز در علم
ساختاردهی اطالعات ،فراهم کردن مفهوم و هدایت رفتار
یاددهی-یادگیري پاسخ به این سؤال است که بهکارگیري
وارههاي شناختی بر شناخت،
هستند (تیم .)2010 ،طرح 
یافتههاي برآمده از مطالعات علوم شناختی دربارهي
طرحوارههاي ارتباطی بر روابط و طرحوارههاي هیجانی بر
یادگیري تا چه حد میتواند در بهبود کیفیت آموزش وبه-
هیجانتمرکزدارند(مییر.)2012،طرحوارههايهیجانی
طور خاص آموزش پزشکی مؤثر افتد و اساسا زبان علوم
بهبرنامهها،مفاهیموراهبردهاییمربوطمیشودکهبراي
شناختی و علم یاددهی-یادگیري تا چه اندازه مشترک
پاسخگویی به هیجانات بهکار میروند (لیهی.)2002 ،
است؟ آموزههاي قبلی بر اهمیت مفهوم طرحواره یا
براساس یافتههاي نظریة دلبستگی ،تفاوتهاي فردي در
قالبهاي ذهنی بهعنوان زیرساخت فراگیري جدید ،تأکید
الگوهايفعالدرونیوبهتبعآندرجهتگیريدلبستگی

داشتهاند .بینش فعلی برآمده از پژوهشهاي بنیادي و
بزرگساالن با الگوهاي متمایزي از سبکهاي مقابلهاي و
کاربردي  علوم اعصاب شناختی ،روانشناسی شناختی،
راهبردهاي نظمبخشی هیجانی و شناختی مرتبط است
پژوهشهاي علم یاددهی-یادگیري ،در مورد بهرهگیري از
(کافتسیوس2004،؛ويوهمکاران2005،؛میکولینسرو
این سازوکارها در بهبود آموزش ،تحول در امر آموزش
همکاران2003،؛پرگومیکولینسر2004،؛مککارتیو
بخصوص آموزش پزشکی را نوید میدهد (ترابینامی و
همکاران .)2001 ،بهعبارت دیگر ،افراد با سبکهاي
خرازي .)2012،آنچهکهدراینپژوهشقابلتوجهاست
دلبستگی متفاوت ،راهکارهاي متفاوتی را براي تنظیم
نقش طرحوارهها (بهطور خاص طرحوارههاي هیجانی) ،در
کارمیبرند.ازطرفی،

عواطفوپردازشاطالعاتهیجانیبه
ایجادسوگیريتوجهنسبتبهیکسرياطالعاتخاصدر
طبقنظریهيطرحوارهنیز،اختاللهیجانیبافعالشدن
محیط است .این محیط در بحث آموزش میتواند شامل
طرحوارههاي بدکنش رابطه دارد .طرحوارهها ،ساختارهاي
چهره ي افراد ،کالم افراد ،نوع مکان آموزش ،نوع اطالعات
حافظههستندکهدرافرادبیمارانعطافناپذیرتروخشکتر
ارائهشده و  ...خواهد بود .این مسأله که آیا طرحوارههاي
وعینیترمیباشند.درمطالعهاي53،بیماربزرگسالتحت
خاص در افراد میتواند پیشبینیکنندهي توجه آنها به
درمان روانی ارزیابی شدند و پاسخ آنها به ارزیابی
اطالعاتیخاصدرحوزهيآموزشوعلومپزشکیباشد،از
طرحوارههايهیجانی،باسیاههيافسردگیبکوسیاههي
اهمیت خاصی برخوردار است .در صورتیکه این مسأله
اضطراب بک مرتبط بود .حمایت محکمی براي مدل
تأیید گردد ،میتوان با سنجش نوع طرحوارههاي هیجانی
شناختی پردازش هیجانی وجود داشت .افسردگی با
افراد ،پیشبینی کرد که افراد نسبت به چه آموزشها و
احساسگناهبعدازهیجان،انتظارمدتطوالنیترهیجان،
اطالعاتیگیراترونسبتبهچهآموزشهاییدچارتشویش
نشخوارفکريبیشترودرنظرگرفتنهیجاناتفردبهصورت
و عدمیادگیري خواهند شد .همچنین میتوان با تغییر
کمترقابلدرک،کمترقابلکنترلومتفاوتازهیجانات
طرحوارههايافرادنسبتاطالعاتیکهدر محیطدارايبار
دیگران،مرتبطاست.اضطراببااحساسگناهبیشتربعداز
هیجانیهستند،سوگیريتوجهآنانبهاطالعاتانحرافیو
هیجان،دیدسادهانگارانهبههیجان،نشخوارفکريبیشتر،
درنظر گرفتن هیجانات بهصورت کمتر قابل کنترل ،و فرعی را تعدیل کرد .تغییر شرایط آموزش (از قبیل نوع
تعاملدرآموزش،نوعکالمدرارائهيمطالب،نوعتصاویر
بهصورت متفاوت با هیجانات دیگران مرتبط است (لیهی،
ارائهشده) ،نیز میتواند بهصورت علمیتر و با توجه به
 .)2002مسألهي بسیار مهم این است که فعال شدن
طرحوارههايگروهموردآموزش،انجامگیرد.ازطرفی ،علوم
طرحوارههايبدکنش،موجبسوگیريدرپردازشوتفسیر
عصب-شناختی در پی آن است کهدانش ،بینش و تجربه،
اطالعات میشود و این به نوبهي خوددر حفظ اختالالت
چگونه در مغز پردازش میشود و اینکه اطالعات ،چگونه
هیجانیمؤثراست(بک.)1976،ازاصولمفیدایننظریه
میتواند طرحوارهها را شکل دهد؟ (ترابینامی و خرازي،
این است که دانش ذخیرهشده در حافظهي درازمدت ،بر
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اضطرابی ساخته است.این مقیاس  21گویه دارد که به هر
 .)2012دراینراستا،همانطورکهمطرحشد،سبکهاي
یک از سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و
دلبستگیمبناییبرايایجادطرحوارههايمختلفهستند.
یگیرد
دوسوگرا  -اضطرابی بهترتیب 7،6،8،گویه تعلق م 
اینسبکهابهخصوصبهوقایعهیجانیبسیارحساساندو
و با استفاده از مقیاس لیکرت پنج درجهاي نمرهگذاري
ازهمینرو،طرحوارههاییرامیتوانندپیشبینیکنندکه
میشود .روایی محتوایی این مقیاس با سنجش ضرایب
مرتبطباهیجاناتهستند.درواقع،یکیازجنبههاينوو
همبستگی نمرههاي چهار متخصص روانشناسی بهدست
بدیع پژوهش حاضر ،بررسی کردن ارتباط سبکهاي
آمدهاست.اجرايهمزماناینمقیاسبامقیاسعزتنفس
دلبستگی بهعنوان یک فرآیند روانشناختی و بیولوژیکی،
طرحوارهها و سوگیري توجه بهعنوان یک فرآیند کوپر اسمیت ،روایی مقیاس سبکهاي دلبستگی را تأیید
کرد.محاسبهيضریبآلفايکرونباخبرايسبکهايایمن،
دیداري-شناختی است ،به این صورت که آیا سبکهاي
دلبستگی میتواند ،ایجاد طرحوارهها در مغز افراد را اجتنابیودوسوگرا-اضطرابیبهترتیب0/74،0/79،0/69
بهدست آمد.در بازآزمایی ،ضریب همبستگی بین دو اجرا
پیشبینیکند؟یافتههايپژوهشمیتواندبهپژوهشهاي
 0/92بود که نشانگر پایایی بسیارمطلوب مقیاس میباشد
مرتبط بانحوهي تشکیل طرحوارههادر مغز ،کمک نماید.
(بشارت.)1384،
رابطهيمعنادارسبکهايدلبستگیباایجادطرحوارههاي
هیجانی،پژوهشبرروينحوهيایجادطرحوارههادرمغزرا
 -1مقیاسطرحوارههايهیجانی
تسهیل میکند؛ همانطور که مطابق با دیدگاه مقیاس اصلی طرحوارههاي هیجانی ،یک ابزار
زیستی-عصبی ،قشر پیشپیشانی میانی یکی از مناطق
خودگزارشدهیاستکهلیهی()2002آنراساختهاست.
کلیدي مرتبط با دلبستگی است (کولینز و االرد.)2001 ،
لیهیآلفايکرونباخآنرابراي 1286شرکتکننده0/80
بنابرآنچهگفتهشد،هدفاینپژوهش،بررسیرابطهيسه
وارههاي
بهدستآوردهاست.همچنینتعداديازابعادطرح 
وارههاي هیجانی و
متغیر سبکهاي دلبستگی ،طرح 
هیجانی بهطور معناداري با پرسشنامههاي افسردگی و
سوگیريتوجهبودند،بهاینصورتکهنقشمیانجیطرح-
اضطراب بک و پرسشنامهي بالینی میلون همبستگی
وارههاي هیجانی در رابطه بین سبکهاي دلبستگی و
داشتهاند(لیهی.)2002،اینپرسشنامهدرایرانتحلیل
سوگیري توجه بهصورت یک مدل ،مورد مطالعه قرار
ساختاري شده است (شاهورانی .)1393 ،پرسشنامهي
گرفتند.
تجدید نظرشده شامل  22سؤال می باشد که  7بعد از
طرحوارههايهیجانیلیهیرادر 6عاملمیسنجد.این6
روش
عامل شامل :درک و کنترل ،نشخوارگري ،توافق عمومی،
جامعهي آماري این پژوهش ،کلیهي دانشجویان
عقالنیسازي ،پذیرش و سادهانگاري هیجان است .در این
دانشگاه شیراز در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392
پرسشنامهازطیفلیکرت6درجهاياستفادهگردیدهاست
بودند.ازاینجامعه250،دانشجو(125پسرو125دختر)
که براي هر عامل مجموع نمرات سؤاالت مربوط به آن،
بهروشنمونهگیريدردسترسانتخابشدند.طرحپژوهش
از نوع همبستگی بود .در این پژوهش ابتدا آزمایهي محاسبهمیگردد.برايبررسیرواییمالکی،ازهمبستگی
ابعاد طرحوارههاي هیجانی با سبکهاي دلبستگی و
داتپروبوسپسبهترتیب،پرسشنامهيسبکدلبستگی
اضطراب صفتی استفاده شد .نتایج نشان داد که اضطراب
وارههاي هیجانی ،توسط
و مقیاس تجدیدنظرشده طرح 
صفتی ،با دو بعد درک و کنترل و نشخوارگري ،ارتباط
دانشجویانی که براي تحقیق انتخاب شدند ،اجرا شد.
منفی معنادار و سبکهاي دلبستگی با ابعاد خاصی از
همچنین جهت اجراي آزمایهي داتپروب محیطی آرام
وارهها ارتباط معنادار داشتند (در سطح  معناداري
طرح 
تعبیه شد و از شرکتکنندگان خواسته شد تا با دقت در
.)0/01همچنینآلفايکرونباخکلمقیاس 0/70وآلفاي
اجرايپژوهشهمکاريکنند.برايتجزیهوتحلیلدادهها
کرونباخبعددرکوکنترل،0/79نشخوارگري،0/75توافق
از روش تحلیل مسیر با نرمافزار  ،AMOS21استفاده
عمومی  ،0/65عقالنیسازي  ،0/60پذیرش  0/72و
گردید.
سادهانگاريهیجان0/60بود.

ابزار

-1مقیاسسبکدلبستگیبزرگساالن(:)AAI
این مقیاس را بشارت ( )1384با بهرهگیري از مواد
آزمون دلبستگی بزرگسال هازن و شیور ( )1978براي
ارزیابی سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا-

 -2آزمایهيداتپروب
یکی از ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش ،آزمایه
میباشد .این ابزار هم براي سنجش سوگیري
داتپروب  
میگیردکه
توجه و هم براي اصالح آن مورد استفاده قرار  
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میگوییم آزمودنی اجتناب توجه نسبت به
اینصورت  
محرکهاي مرتبط با چهرههايهیجانی داشته است (کولز

وهیمبرگ،بهنقلازعسگري.)1390،تصاویرچهرههابا
استفادهازنمونهيایرانیبهدستآمدهاستکهاعتبارآن
درابزاراولیه(فاتحی)1390،تأییدشدهاست.

در این پژوهش سوگیري توجه مدنظر است .در ابتدا یک
عالمت  +در وسط صفحه جهت ثابت کردن محل توجه
آزمودنیظاهرشدهوپساز750میلیثانیهناپدیدخواهد
شد .سپس بهطور تصادفی ،دو محرک تصویري ظاهر
خواهندشدکهیکیمحتوايخنثیداردودیگريمرتبطبا
میباشدکهدر
یکیازچهرههايهیجانی(عصبانیوشاد)  
یافتهها
اینپژوهشازچهرهيعصبانیاستفادهگردید.یکیازآنها
دادههاي بهدست آمده در پژوهش حاضر با روشهاي
درسمتراستودیگريدرسمتچپ(بهطورتصادفی)
آمارتوصیفی(میانگین،انحرافمعیارودامنهيتغییرات)و
ظاهر خواهند شد .پس از زمان مشخصی (در مطالعهي
روشهايآماراستنباطی(رگرسیونچندگانهبهروشگام
میشوند و یک
حاضر  750میلی ثانیه) دو محرک ناپدید  
بهگاموتحلیلمسیر)موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.
پروب (در اینجا فلش رو به باال وروبهپایین)بهجاي یکی
برخی شاخصهاي توصیفی مربوطبه هریک از متغیرهاي
میشود .همچنیناندازهيهرتصویر3
از دو محرک ظاهر  
موردپژوهشدرجدول1خالصهشدهاست.
سانتیمتر در  4سانتیمتر بود و در صفحهي لپتاپ با
جدول شماره  -1برخی شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
محرکهایی

مانیتور  15اینچ نمایش داده شد .اینکه چه 
22
4/32
33/23
دلبستگی ایمن
18
3/65
15/35
دلبستگی اجتنابی
ظاهرشوندواینکههرکدامدرسمتچپیاراستصفحه
32
6/35
17/12
دلبستگی دوسوگرا
نمایشقرارگیرندواینکهپروبجانشینکداممحرکشود
263
51/24
37/98
سوگیری توجه
همهيحاالتممکنبهصورت
بهطورتصادفیتعیینشدهو 
35
7/69
19/66
درک و کنترل
میشوند.تکلیفآزمودنیایناستکه
تصادفینمایشداده 
15/55
3/81
5/45
پذیرش
جهتپروبرابهدرستیمشخصکند.اگرهنگامیکهپروب
45
9/45
11/85
توافق عمومی
محرکهاي مرتبط با چهرههاي هیجانی شده،

جانشین 
14
2/69
10/43
عقالنیسازی
10
2/33
11/67
سادهانگاری هیجان
زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب
میگوییم
محرکهاي خنثی باشد ،در اینصورت  

بهجاي 
15
3/23
9/97
نشخوارگری
پیشازاینکه،متغیرهايموردمطالعهدریکمدلبررسی
محرکهاي مرتبط با

آزمودنی سوگیري توجه نسبت به 
گردند ،ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش را مورد
چهرههايهیجانیداشتهاست.اگربرعکسآناتفاقبیفتد
محرکهاي خنثی شده

یعنی هنگامی که پروب جانشین 
بررسیقراردادیمکهدرجدول2آوردهشدهاست.
زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب
محرکهايمرتبطباچهرههايهیجانیباشد،در

بهجاي


جدول شماره  -2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

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

1
0/05
-0/10
-0/08
-0/15
0/02
0/16
0/04
0/006
()2دلبستگی اجتنابی

1
0/44
-0/53
-0/46
-0/38
0/05
-0/01
0/16
()3دلبستگی دوسوگرا

1
-0/54
-0/58
-0/48
0/12
0/08
0/02
()4سوگیری توجه

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

1
0/60
0/13
0/009
0/008
()6پذیرش

1
0/20
-0/08
0/02
()7توافق عمومی

1
0/28
0/17
()8عقالنیسازی

1
0/17
()9سادهانگاری هیجان

1
()10نشخوارگری

**معناداريدرسطح0/01و*معناداريدرسطح0/05

××

××

×

×

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

××

×

××

×
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همانطور که از جدول  2مشخص است ،دلبستگی ایمن
همبستگیمثبتمعناداردرسطح P>0/01باطرحوارهي
هیجانیسادهانگاريهیجان،دلبستگیاجتنابیهمبستگی
معنادار در سطح  P>0/05با طرحوارههاي هیجانی
عقالنیسازي و پذیرش و دلبستگی دوسوگرا همبستگی
منفی معنادار در سطح  P>0/01با طرحوارههاي هیجانی
توافقعمومی،پذیرشودرکوکنترلداشتند.ازطرفی،
سوگیري توجه با طرحوارههاي هیجانی توافق عمومی،
پذیرش و درک و کنترل همبستگی منفی معنادار و با
دلبستگی دوسوگرا همبستگی مثبت معنادار داشت .در
مرحلهي بعد تمام متغیرهاي پژوهش وارد مدل شدند که
شاملسهمتغیرپیشبین(سبکدلبستگیایمن،اجتنابی
و دوسوگرا) 6 ،متغیر میانجی (طرحواره هیجانی درک و
کنترل ،پذیرش ،توافق عمومی ،عقالنیسازي ،سادهانگاري
هیجان و نشخوارگري) و سوگیري توجه بهعنوان متغیر
مالک بودند .مدل اولیهي پژوهش از شاخصهاي برازش
مناسبیبرخوردارنبود.درمدلاولیهيپژوهش،دلبستگی
ایمن ،طرحواره هیجانی سادهانگاري هیجان را با ضریب
 0/23و سبک دلبستگی اجتنابی ،طرحواره هیجانی
عقالنیسازيراباضریب 0/32بهطورمعناداريپیشبینی
کردند .یکیازپیششرطهاياصلیدر مورداینکهمتغیري
دریکمدلبامتغیرمیانجیقرارگیرد،ایناستکهمتغیر
میانجیبتواندمتغیرمالکراومتغیرپیشبینبتواندمتغیر
میانجیرابهطورمعناداريپیشبینیکند.برایناساس،از
میان سبکهاي دلبستگی ،سبک دوسوگرا و از میان
طرحوارههايهیجانی،طرحوارهيدرکوکنترل،پذیرشو
توافقعمومیواردمدلشدند.بنابراینمدلنهاییمحققبا
حذف متغیرهاي فاقد شرط الزم ،در شکل  1آورده شده
است.
شکل  :1مدل نهایی پژوهش و ضرایب مسیر آن

در جدول  3میزان ضریب بتاي هر مسیر بههمراه سطح
معناداري آن ذکر شده است .همانطور که مشخص است
ضریب بتاي مربوط به مسیر مستقیم سبک دلبستگی
دوسوگرابهسوگیريتوجهمعنادارنشدهاست.همچنیندر
جدول  ،4برخی از مهمترین شاخصهاي برازندگی مدل

پژوهش،آوردهشدهاست.
جدول شماره  -3ضرایب بتای استاندارد مسیرهای مدل نهایی
مسیر

ضریب بتای استاندارد

معناداری

دوسوگرایی به درک و کنترل

-0/53

0/0001

دوسوگرایی به توافق عمومی

-0/38

0/0001

دوسوگرایی به پذیرش

-0/46

0/0001

توافق عمومی به سوگیری توجه

-0/16

0/01

درک و کنترل به سوگیری توجه

-0/24

0/0001

پذیرش به سوگیری توجه

-0/30

0/0001

دوسوگرایی به سوگیری توجه

0/13

0/12

جدول شماره  -4شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخص

مقدار

مجذور خی

مجذور

نسبی

93/32

4/79

GFI

CFI

IFI

RMSEA

خی
مدل

0/85

0/79

0/86

0/15

اولیه
مدل

108/52

2/89

0/99

0/99

0/99

0/06

نهایی

شاخص مجذور خی نسبی ،شاخص برازندگی مدل است.
برخی از پژوهشگران بیان کردهاند ،چنانچه این شاخص
کمتر از  2باشد برازندگی عالی و بین  2تا  5برازندگی
خوبوبیشتراز5نامقبولونامناسباست(ویتون،موتن،
آلوین و سامرز1977 ،؛ تباکنیک و فیدل.)2007 ،
مندرجاتجدول 4برايمدلنهاییپژوهش،مقدار2/89
رابرايمجذورخینسبینشانمیدهدکهحاکیازبرازش
خوب مدل میباشد .شاخص نیکویی برازش (،)GFI
شاخص برازندگی مقایسهاي ( )IFIو شاخص برازندگی
(،)CFIشاخصهاییهستندکهبرازشیکمدلمعینرا
با مدل پایه نشان میدهد (بولن و النگ .)1993 ،این
شاخصهابایدحداقل0/90باشندوهرچهبهیکنزدیکتر
شوند ،برازش مدل بهتر است .طبق جدول  ،4در مدل
نهایی این پژوهش ،این شاخصها از مقدار بسیار خوبی
برخوردارند .همچنین شاخص ریشهي خطاي میانگین
مجذورات تقریب ( ،)RMSEAیکی دیگر از شاخصهاي
برازندگیاستکهطبقنظرراونوکودک(،)1993میزان
 0/05تا  0/08از این شاخص ،براي یک مدل قابل قبول
است .در مجموع طبق جدول  ،4مدل نهایی پژوهش از
شاخصهاي برازندگی مطلوبی برخوردار بود (به نقل از
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بشلیده.)1392،همچنینهدفمهمدیگر،بررسیاثرغیر
مستقیممتغیرپیشبینپژوهشاست.درواقع،براياینکه
نقشمیانجیطرحوارههايهیجانیمشخصگردد،بایداثر
غیرمستقیمسبکدلبستگیدوسوگرابررسیشود.ضرایب
اثرات کل ،مستقیم و غیر مستقیم نشان داد که سه
طرحوارهيهیجانی،داراينقشواسطهايکاملهستند.اثر
مستقیم سبک دلبستگی دوسوگرا به سوگیري با ضریب
ساختاري  0/13در سطح معناداري  ،P>0/54از لحاظ
آماري معنادار نبود و اثر غیر مستقیم آن با ضریب
ساختاري  0/36در سطح  P>0/0001از لحاظ آماري
معناداربود.

بحث و نتیجهگیری
نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که سبک
دلبستگی دوسوگرا بهعنوان تنها پیشبینیکنندهي
طرحوارههاییکهسوگیريتوجهراپیشبینیکردند،وارد
مدلشد.درتبییناینقضیهچندمبحثبایدمطرحگردد.
بررسیمدلهايفعالدرونی وسبکهايدلبستگی ،سبب
افزایش فهم ما از روند تحولی که منجر به نشانههاي
افسردگی ،اضطراب و آسیبپذیري شناختی نسبت به
اتفاقات منفی می شود .افراد ناایمن احتماالً رویدادها و
عواطفمنفیبیشترينسبتبهافرادایمنتجربهمیکنند

(کارلسونواسروف.)1995،پیشبینیهاينظريپیرامون
جهتگیري توجه ،در قالب بعد اضطراب دلبستگی تفسیر
میگردند.افراددلبستهاضطرابینسبتبهاطالعاتمنفیو
تهدیدآمیزگوشبهزنگهستندوتمرکزتهدیدمحور،این
افرادرانسبتبهعالیمعدمتأییدازسويدیگران،حساس
و توجه آنان را جلب میکند (الدستاین .)2006 ،این
محرکها شامل سر نخهاي مرتبط با چهره دلبستگی یا
اطالعاتی که به لحاظ هیجانی تهدیدآمیز است ،میباشند
(فرالیووالر1998،؛بالبی .)1979،مطالعاتدیگرنشان
دادند که دلبستگی توأم با اضطراب ،مرتبط با اختالالت
اضطرابی و گوش بهزنگی بیش از حد است .در واقع ،در
اختاللهاییکهتهدید،بهعنوان یکعنصرتشدیدکنندهي
آن اختالل شناخته میگردد ،در فرد به نوعی ،سوگیري
توجه به نشانههاي تهدید در محیط ،وجود دارد (بالبی،
.)1969در این پژوهش نیز ،آزمایهي داتپروب شامل دو
حالتچهرهايخنثیوتهدیدکننده(عصبانی)بودتامیزان
سوگیري افراد مختلف نسبت به چهرههاي تهدیدکننده
بررسی گردد .بنابراین انتظار میرود که الگوهاي کاري
دلبستگی چارچوبی سوگیرانه براي جهت دادن به منابع
توجهیدربرابرسرنخهايمرتبطبادلبستگیفراهمآورد.
اینسوگیريبهصورتپردازشبیشتراطالعاتیکهبهیک
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هدف خاص مرتبط هستند و هماهنگ با انتظار هستند،
پدیدار میگردد (کولینز و االرد .)2001 ،این یافته با
پژوهشهاي دویت و همکاران ( ،)2007اتکینسون و
همکاران ( )2009و می یر ،الیور و روس ( )2005همسو
بود .بنابرآنچهذکرشد،افرادمبتالبهدوسوگراییبهعلت
سبک ناایمنی که دارند ،در زندگی روزمره ،عواطف و
هیجانات منفی بیشتري را نسبت به افراد دیگر تجربه
میکنند .در این نوع دلبستگی ،فرد مضطرب است و در
کودکی به والدین میچسبد و از آنها خشمگین است.
دوسوگراها که در شرایط استرسزا ،پاسخهايمتناقض از
سوي مراقب دریافت کردهاند ،حتیزمانیکه خطريوجود
میچسبندوگوشبهزنگهستند .در این
ندارد ،به مراقب 
حالت ،بیشفعالسازي پاسخهاي دلبستگی مشاهده
میگردد و اکتشافگري و خودپیروي بهبهاي تأمین امنیت
متوقف میشوند (هس ،1999 ،نقل از بشارت.)1390 ،
همانطور که از تعریف و توصیف سبکهاي دلبستگی
مختلف برمیآید ،آنچه که سبک دلبستگی دوسوگرا را از
انواعدیگرمتمایزمیکند،وجودحستهدیديملموسدر
فرد ،حتی زمانی که هیچ تهدید مشخصی وجود ندارد،
میباشد.افراديکهبهاینسبکناایمندچارهستند،دائماً
گوشبهزنگهستند.گوشبهزنگیآنهابهروابطصمیمیو
طرد شدن مربوط میگردد .یکی از نشانههاي تهدید در
روابطنزدیکانسانی،حالتهايچهرهاياستکهخشمو
عصبانیت را منعکس میکنند .در آزمایهي داتپروب نیز،
اینتهدیدبهوسیلهيچهرههايعصبانیمنعکسمیگردد.
بنابراین نتایج این پژوهش نشان میدهند که دوسوگراها
بهعلت گوشبهزنگی نسبت به تهدید ،نسبت به نشانههاي
تهدیددرچهرهيافراد،سوگیرينشانمیدهند.ازطرفی،
در افرادي که سبک دلبستگی اجتنابی داشتند ،سوگیري
دیده نشد و این مسأله مخالف با پژوهش ادل استین و
گیالت()2008بود.درتبییناینقضیهمیتوانگفتهکه
این افراد ،حس تهدید آشکاري در زمان حال مشاهده
نمیشود،چراکهاینافرادبهعلتسابقهيغیر پاسخگودر
روابطنزدیک،نسبتبهصمیمیتوتهدیدصمیمیت،دچار
درماندگی آموخته شده ،هستند و بین چهرههاي مختلف
تمایزيقایلنمیگردند.ایننکتهبهاینمورداشارهدارد
کهاحتماالًاضطرابوترساجتنابگرهابهصورتینیستکه
توسطاینابزارهاسنجیدهشود.ازطرفی،افراديکهسبک
دلبستگیایمندارند،بدونهیچاسترسوتهدیدينسبت
بهروابطصمیمیوانسانیواکنشنشانمیدهند.براساس
مفهوم نظري ،بیان شد که براي این افراد ترجیحی بین
عواطفمختلفذکرنشدهاست.درواقع،آنهاهرزمانکه
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گفت که شیوهاي که که یک فرد به هیجان تجربهشده
بخواهند میتوانند از عواطف و هیجانات مختلف استفاده
پاسخمیدهد(طرحوارههايهیجانی)،چهبهصورتبهنجار
مفیدداشتهباشندوازراهحلهايمسألهمداراستفادهکنند.
همچنین نتایج نشان داد که طرحوارهي هیجانی وچهبهصورتمرضی،درکشراازهیجاننشانمیدهدو
اطالعات الزم ،براي هدایت واکنشهاي بعدي وي ،در
عقالنیسازيتوسطسبکدلبستگیاجتنابیوطرحوارهي
اختیار میگذارد (لیهی .)2002 ،طبیعتاً یکی از
هیجانی سادهانگاري هیجان توسط سبک دلبستگی ایمن
واکنشهایی که از فرد جلوهگر میگردد ،واکنش به انواع

بهطورمعناداريپیشبینیشدند.ازطرفی،سبکدلبستگی
چهرههاي هیجانی است .طرحوارههاي هیجانیاي که
دوسوگرا توانست بهطور معناداري سه طرحوارهي هیجانی
سوگیري توجه را پیشبینی کردند ،همان طرحوارههایی
درکوکنترل،پذیرشوتوافقعمومیراپیشبینیکند.
بودند که توسط سبک دلبستگی دوسوگرا که یک سبک
بر اساس مطالعات کوباک و همکاران ( )1993بین
دلبستگی اضطرابی-هیجانی است ،تبیین شدند .بنابراین
دلبستگی ایمن با توانایی حل مسأله ،استفاده از سبک
میتوانمدلنهاییپژوهشرابهاینصورتجمعبنديکرد

مقابلهايمسألهمداروتجربةخشمکمترهمبستگیمثبت

که سبک دلبستگی دوسوگرا بهعلت برخورداري از یک
و بین دلبستگیهاي ناایمن با توانایی حل مسأله کمتر و
ماهیت گوشبهزنگی ،دائماً به دنبال تهدید میگردد و
تجربه يخشمبیشترهمبستگیمثبتوجوددارد.پرگو
هرگونهنشانهيتهدیدووحشترادرمحیطاطرافبیشتر
میکولینسر()2004نشاندادندکهافرادایمنبرايکاهش
ازمحرکهايخنثیوارسیمیکنند.اینیافتهباپژوهش
عواطف منفی از الگوي شناختهاي مخالف با عاطفه
لیهی()2002همسوبود.
(بهترین راه بازخوانی اطالعات مثبت) و افراد ناایمن
از طرف دیگر ،سبک دلبستگی ناایمن فرد را براي
اضطرابیازالگويشناختهايموافقباعاطفه(بدترینراه
براي بازخوانی اطالعات مثبت) استفاده میکنند .شناختهاوطرحوارههاییخاصدرزندگیمستعدمیکند.
یکی از این طرحوارهها ،طرحوارههاي هیجانی هستند که
همانطور که از پژوهشهاي همخوان نیز برمیآید ،سبک
باور فرد در مورد هیجانها را منعکس میکنند .سه
دلبستگی ایمن برخالف سبکهاي ناایمن با راهحلهاي
مسألهمدار و تعقلی در ارتباط است .از آنجایی که دو طرحوارهيهیجانیدرکوکنترل،پذیرشوتوافقعمومی،
طرحوارههایی هستند که عالوه بر جنبهي شناختی ،از
طرحوارهي هیجانی عقالنیسازي و سادهانگاري هیجان به
مایههايهیجانیبیشتريبرخوردارندکهفردرانسبتبه
فرآیندهاي تعقلی و مسألهمدار مرتبط هستند ،پیشبینی
هیجاناتش در طول زندگی گوشبهزنگ نگه میدارد.
آنهابراساسسبکایمنواجتنابی،منطقیبهنظرمیرسد.
بهعنوانمثال،کسیکهدرمقیاسدرکوکنترلنمرهي
افراد اجتنابی از صمیمیت بیزار هستند و هرگونه نشانهي
کمی میگیرد به این معنا است که هیجاناتش براي وي،
صمیمیت را با دلیلتراشی رد میکنند و سعی میکنند
مبهمهستندواینابهامگوشبهزنگیوترسازتهدیدو
انسان منطقی و بدون هیجان خاصی جلوه کنند .بنابراین
این سبک دلبستگی نیز با طرحوارههاي هیجانی تعقلی چهرههايتهدیدکنندهراتبیینمیکند(لیهی.)1387،در
نهایت ،میتوان اینگونه نتیجهگیري کرد که سبک
بهخصوصعقالنیسازيدرارتباطبود.همچنینهمسوبا
دلبستگیناایمندوسوگرا،ازآنجهتکهازلحاظهیجانی
پژوهشهاي کوباک و همکاران ( )1993و پرگ و
میکولینسر ( ،)2004سبک دلبستگی دوسوگرا با فردراآشفتهومضطربنگهمیدارد،بهتدریجسببایجاد
طرحوارههایی میگردد که سبک زندگی فرد را از لحاظ
فرآیندهاي هیجانمدار و غیر تعقلی ارتباط بیشتري دارد.
برخوردباهیجاناتشنشانمیدهد.اینطرحوارههاوقتیبه
طرحوارههاي هیجانی درک و کنترل ،پذیرش و توافق
ثباتمیرسد،سببگوشبهزنگیودرنتیجهسوگیريفرد
عمومینیز،ماهیتیکمترتعقلیدارند.اینمسألهازبررسی
گویههاي مربوط به این زیرمقیاسها نیز مشهود است .نسبت به محرکها و چهرههاي تهدیدکننده در محیط
میگردد .همچنین میتوان از نتایج عینی و ضمنی

بهطوريکه گویههاي این طرحوارهها ،مربوط به ترس از
مطالعهي حاضر ،در زمینهي آموزش و بهخصوص آموزش
هیجانات ،ابهامدر آگاهی از هیجانات ،ترس از افشا شدن
پزشکی بهره برد .در واقع ،یادگیري معنادار وقتی تحقق
هیجانات و  ...میباشند (لیهی .)2002 ،این سه طرحواره
مییابد که فرد از بین تودهي اطالعات ،بخش خاصی را
فراتر از بعد شناختی ،شامل یک بعد هیجانی گسترده
انتخابنموده،آنرابهشکلمنطقیومعنادارسازماندهی
هستند که همین مسأله ارتباط آنها را با سبک دلبستگی
کرده،بهطورموقتدرحافظهيکوتاهمدتوفعالذخیرهو
دوسوگرا  -اضطرابی توجیه میکند .در تبیین پیشبینی
پسازهمآمیزيایناطالعاتباآموزههايقبلی،آنهارابه
سوگیري توجه بر اساس سه طرحواره هیجانی ،میتوان
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حافظه ي درازمدت بسپارد که این فرآیند براي داشتن
 مستلزم داشتن تمرکز کافی و نداشتن،کیفیت عالی
براساسیافتههاياین.سوگیريخاصوناخودآگاهمیباشد
، وجود طرحوارههاي منفی هیجانی در افراد،پژوهش
سوگیري توجه نسبت به اطالعات انحرافی را پیشبینی
میکندواینمسألهمیتواندکیفیتآموزشویادگیريرا
 سبک دلبستگی دوسوگرا، از سویی دیگر.پایین آورد
،روانی- بهعنوان یک فرآیند زیستی،)(اضطرابی
طرحوارههاي هیجانی خاصی را پیشبینی میکند که باید
بهعنوانیکعاملمهم،آنرادرترکیببامفهومطرحواره
درکیفیتونحوهيواکنشافرادبهآموزشهايپزشکیو
بالینی که داراي بار هیجانی و مرتبط با زندگی شخصی
درآخرپیشنهادمیکنیم.درنظرگرفتهشود،آنهاهستند
،که با توجه به نقش پر اهمیت طرحوارههاي هیجانی
پژوهشهاي گستردهتري در این حوزه در جهت کشف
.طرحوارههايهیجانیمتناسببافرهنگبومیانجامگیرد
همچنین ترکیب مدل نهایی این پژوهش با متغیرهاي
روانشناختیدیگرنظیرویژگیهايشخصیتیواختالالت
بالینی براي تبیین وسیعتر فرآیندهاي خودکار مثل
سوگیريتوجهوعالیمدیگراختالالتمختلفارتباطیو
 ترکیب مفاهیم، در نهایت.روانی مفید بهنظر میرسد
درمانی دو دیدگاه «درمان دلبستگی محور» و «درمان
مبتنیبرمدلطرحوارهيهیجانی»درسطحرواندرمانیو
ارائهي و تأکید بر نظریات و دیدگاههاي مبتنی بر ترکیب
هیجانوشناختدرراستايدرکبهترازفرآیندهايروانی
 از جمله محدودیتهاي مطالعهي.انسان ضروري است
 عدم وجود نرمافزارهاي پیشرفتهتر براي اجراي،حاضر
آسانتر پژوهش و همچنین نبود شرایط الزم براي
.نمونهگیريتصادفیبود
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Mediating role of Emotional Schemas
in Relationship between Attachment styles and attention bias
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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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