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ABSTRACT
Introduction and Objectives: Adolescence is a crucial period for many mental 
disorders, particularly emotional disorders. This study aimed to explore the 
structural relationships between attachment styles and adolescents' emotional 
disorders considering the mediating role of defense mechanisms and identity styles.
Materials and Methods: The present study was conducted based on a 
correlational design and was carried out using structural equation modeling. 
The statistical population included all high school students in Sari (Mazandaran 
Province, Iran) studying in the 2019-20 academic year. The study sample 
included 163 students chosen through a multistage cluster sampling method. The 
data were collected using the Defense Style Questionnaire (Andrews et al.1993), 
the Extended Objective Measure of Ego Identity Status-2 (Bennion and Adams, 
1986), the Beck Anxiety Inventory (Beck et al., 1990), the Beck Depression 
Inventory (Beck et al., 1961), and Adult Attachment Inventory (Besharat, 2009). 
The collected data were analyzed using SPSS/AMOS software (version 25) 
applying the Structural equation modeling method.
Results: The findings showed that attachment styles (β=-0.23) and defense 
mechanisms (β=0.75) directly affected emotional disorders. Furthermore, 
attachment styles indirectly affected emotional disorders via mediating role of 
defense mechanisms (β=-0.39). Examination of the indicators of model quality 
also showed that most of the model fit indicators were in the desired range 
(RMSEA=0.7; GFI=0.95).
Conclusions: In general, mature defense mechanisms, as a protective factor, 
can mediate the relationship between insecure attachment styles and emotional 
disorders in adolescents, whereas identity styles cannot.
In general, the relationship and effect of attachment styles and defense 
mechanisms on emotional disorders indicate that developed defense mechanisms 
can be considered an anti-shock between traumatic attachment styles and 
emotional disorders in adolescents
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مقاله پژوهشی  

رابطه سبک های دل بستگی در کودکی با اختالالت هیجانی در نوجوانی: ارائه مدلی ساختاری برای 
نقش میانجیگرانه هویت و مکانیسم های دفاعی

مقدمه و هدف: با بررسی بروز و شیوع اختالل های هیجانی در گستره عمر می توان مشاهده کرد که این 
معضالت روانی اغلب در دامنه سنی نوجوانی اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف تعیین روابط ساختاری بین 
سبک های دل بستگی، هویت و اختالل های هیجانی در نوجوانان با میانجیگری مکانیسم های دفاعی انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر نوعی از مطالعات همبستگی با طرح معادالت ساختاری بود. جامعه پژوهش 
تحصیلی  در سال  بودند که  متوسطه دوم شهرستان ساری  مقطع  پسر  و  دانش آموزان دختر  تمامی  شامل 
99-1398 تحصیل می کردند. نمونه مطالعه شامل 163 دانش آموز بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای 
و  اندروز  دفاعی  مکانیسم های  پرسش نامه  از  استفاده  با  پژوهش  داده های  شدند.  انتخاب  چندمرحله ای 
همکاران )1993(، پرسش نامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت بینیون و آدامز )1986(، مقیاس اضطراب 
)بک و همکاران، 1990( و افسردگی )بک و همکاران، 1961( و همچنین سبک های دل بستگی بشارت 
با  و   SPSS/ AMOS نرم افزار  25 نسخه  از  استفاده  با  داده های جمع آوری شده  شد.  )1388( جمع آوری 

استفاده از روش معادالت ساختاری تجزیه وتحلیل شد.
و   )β=-0/23( دل بستگی  سبک های  داد  نشان  ساختاری  معادالت  تحلیل  از  حاصل  یافته های  یافته ها: 
مکانیسم های دفاعی )β=0/75( اثر مستقیمی بر اختالل های هیجانی دارد و سبک های دل بستگی با میانجیگری 
قرار می دهد )β=-0/39(. همچنین  تأثیر  را تحت  اختالل های هیجانی  غیرمستقیم  به طور  دفاعی  مکانیسم 
.)GFI=0/95 ؛ RMSEA=/07( اغلب شاخص های مرتبط با برازش مدل نیز در دامنه مطلوبی قرار داشتند

نتیجه گیری: در مجموع ارتباط و اثر سبک های دل بستگی و مکانیسم های دفاعی بر اختالل های هیجانی 
نشانگر آن است که مکانیسم های دفاعی رشد یافته می تواند به عنوان ضربه گیری بین سبک های دل بستگی 

آسیب زا با اختالل های هیجانی در نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: اختالل های هیجانی، دل بستگی، مکانیسم های دفاعی، هویت
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 .]1،2[ می شود  شناخته  آن ها  بارزترین  از  اضطراب  و  افسردگی  که 
بررسی های داخلی نیز نشانگر آن است که اختالل های اضطرابی در خط 
مقدم معضالت عاطفی است و همبودی زیادی با اختالل های خلقی نیز 
دارد ]3[. در کنار شیوع و همبودی زیاد اختالل های هیجانی، پیامدهای 
نامطلوبی از قبیل عملکرد تحصیلی ضعیف، بی خوابی و خودکشی، 
پژوهشگران و بالینگران را بر آن داشته است همواره عوامل مؤثر و مرتبط 

با این اختالل های هیجانی را مورد توجه قرار دهند ]4-6[.
سبک های  هیجانی،  معضالت  بنیادین  همبسته های  از  یکی 
را  انسان  روان  از  تکاملی  مدلی  دل بستگی   .]7-9[ است  دل بستگی 
ارائه می دهد که تجارب نزدیک اولیه را به عنوان مرکز فعال هیجانی 
و ادراک هایش درباره خود و دیگران می داند که بسیاری از انواع 
پریشانی های هیجانی و شخصیتی را تبیین می کند ]7،10[. بررسی ها 
نشان می دهد بین دل بستگی اضطرابی و اجتنابی با افسردگی همبستگی 
وجود دارد و افراد اجتنابی افسردگی بیشتری را نسبت به دلبسته های 
ایمن تجربه می کنند ]13-11[. رنجبری و همکاران نیز اثر دل بستگی 
اجتنابی را بر نشانه های اضطرابی معنادار بیان می کنند ]9[. همچنین 
بالینی شدید در کنار همبودی افسردگی و  با نشانه های  اغلب زنان 
 .]14[ داده اند  گزارش  را  بیشتری  ناایمنی  دل بستگی  اضطراب، 
همسو با دل بستگی که به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای 
روانی کودکان شناخته می شود، هویت نیز از تغییرات عمده روانی-

اجتماعی نوجوانی است که در تعامل با دل بستگی نقش عمده ای در 
بروز اختالل های هیجانی دارد ]Marcia .]15 بر اساس دو بعد »تعهد 
هویت،  تعلیق  کسب شده،  )هویت  هویتی  سبک  چهار  بحران«  و 
که  می کند  مشخص  را  هویت(  سردرگمی  و  ناقص  هویت یابی 
بهزیستی  یا  آسیب شناختی  جنبه های  از  برخی  با  آن ها  از  هریک 
انجام شده نشان  روان شناختی همراه است ]18-16[. فراتحلیل های 
می دهد افراد با هویت کسب شده، در مقایسه با تعلیق و پراکندی 
و   Luyckx  .]19[ می کنند  تجربه  را  کمتری  اضطراب  هویت، 
اضطراب  و  افسردگی  با  مرتبط  عاملی  را  هویت  نیز  همکاران 
تأثیر  تحت  نوجوانان  در  را  خودآسیبی  رفتارهای  که  می دانند 

را  نیز هویت و دل بستگی   Blume و   Wautier  .]20[ قرار می دهد 
هیجانی  معضالت  در  که  می کنند  گزارش  هم  با  مرتبط  عوامل 
اثرگذار هستند ]21[. با این حال برخی یافته های متناقض و همچنین 
چالش هایی در رابطه با نقش جنسیت در این باره وجود دارد ]22،23[. 
با این وجود در کنار اثر سوء سبک های هویتی ناکارآمد و ارتباط 
آیا  که  است  این  رو  پیش  سؤال  مرضی،  نشانه های  برخی  با  آن 

سازوکارهایی برای کاستن از آسیب ها وجود دارد.
ماهیت آزاردهنده  و  اختالل های هیجانی  پیامدهای آسیب زای 
آن ها موجب می شود فرد برای مقابله با حاالت عاطفی ناخوشایند 
روان شناسی  ادبیات  در  که  کند  استفاده  روش هایی  یا  راهبردها  از 
می شود.  شناخته  دفاعی«  »مکانیسم های  عنوان  با  کالسیک 
مکانیزم های دفاعی مفهومی بود که نخستین بار فروید در سال 1926 
به عنوان سازوکاری برای حل تعارض های بین بن، فراخود و دنیای 
»من«  که  بود  باور  این  بر  نخست  فروید   .]24[ کرد  مطرح  بیرونی 
نخست اضطراب را ادراک می کند و سپس نیروهایی را برای مقابله با 
این احساسات ناخوشایند تجهیز می کند که با تحریف واقعیت همراه 
به عنوان سازوکارهای  دفاعی  مکانیسم های  مقابله  این  در  است که 
مبنای  بر  نیز  و همکاران   Andrews  .]25[ پیش گام شناخته می شود 
ناپخته  پخته،  دفاعی  مکانیسم ها سه سبک  از   Vaillant تقسیم بندی 
به عنوان  پخته  مکانیسم های  کرده اند.  طبقه بندی  را  نوروتیک  و 
و  ناپخته  مکانیسم های  درحالی که  است،  سازوکارهای سازش یافته 

نوروتیک در قالب راهبردهای ناکارآمد شناخته می شوند ]26[. 
سازه  دو  دفاعی  مکانیسم های  و  دل بستگی  سبک های  هرچند 
نقش  موقعیت های مضطرب  در  تلقی می شوند، هر دو  از هم  جدا 
منظر  از  عالوه براین،  می گیرند.  شکل  کودکی  اویل  در  و  دارند 
نظری، مکانیسم های دفاعی در مواقع اضطراب به کار گرفته می شوند 
افزایش  این سازوکاروها  به کارگیری  افزایش تنش های روانی  با  و 
می یابد. ازاین رو با توجه به فشارهای تحول نوجوانی و هویت می توان 
انتظار داشت استفاده از مکانیسم های دفاعی در این دوره افزایش یابد 
که نوع و میزان استفاده از آ ن ها تا حدی از سبک های هویتی تأثیر 
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می پذیرد؛ بنابراین، بر اساس اظهارات فوق می توان انتظار داشت که 
بین سبک های دل بستگی، هویت و مکانیزم های دفاعی با اختالل های 
هیجانی روابط خاصی برقرار است که کشف آن ها مسلتزم مطالعات 

چندمتغیره جامع است ]27[. 
در کنار تعامل مکانیزم های دفاعی با سبک های دل بستگی، شواهد 
نشانه های مرضی و  بروز  این سازوکارها در  از آن است که  حاکی 
معضالت هیجانی افراد نیز نقش دارد ]31-28[. همچنین افراد افسرده 
و مضطرب در مقایسه با گروه عادی بیشتر از مکانیسم های فرافکنی، 
و  دونیم سازی  خیال پردازی،  عمل،  به  گذار  بازداری،  واپس روی، 
اختالل  به  مبتال  افراد  درحالی که  می کنند.  استفاده  وارونه  واکنش 
و  انکار  و  جسمانی سازی  مکانیسم های  از  بیشتر  به تنهایی  پانیک 
به طورکلی   .]32[ می کنند  استفاده  واالیش  و  شوخ طبعی  از  کمتر 
یافته ها گویای آن است که افسردگی بیشتر با مکانیسم های ناپخته 
و اختالل های اضطرابی هم زمان با مکانیسم های ناپخته و نوروتیک 
همراه است ]33[. در واقع می توان گفت که رابطه ای دوسویه بین 
همچنین  دارد.  وجود  هیجانی  اختالل های  با  دفاعی  مکانیزم های 
بر  ناایمن  سبک های  اثرمستقیم  که  است  آن  از  حاکی  یافته ها 
تأثیر  با میانجیگری مکانیسم های دفاعی تحت  اختالل های هیجانی 

قرار می گیرد ]9،31[. 
با وجود اهیمت هویت در نوجوانی، ارتباط آن با سایر سازه های 
پژوهشی کمتر مورد توجه بوده است. از طرفی بیشتر بررسی ها در 
یا  است  شده  انجام  نوجوانان  سنی  طیف  از  غیر  پژوهشی  جوامع 
کشاکش های  درحالی که   .]14،34[ دارد  متفاوتی  مکانی  محدوده 
اتفاق می افتد. ازاین رو برخی  عمده هویت در این برهه از زندگی 
ساختاری  مدل  ارائه  درنتیجه  می شود.  احساس  دانشی  شکاف های 
تبیین جامع تری بر معضالت هیجانی نوجوانان خواهد بود؛ همچنین 
مطالعه  که  داشت  انتظار  می توان  مفهومی  مدل  تأیید  صورت  در 
حاضر بتواند مقدمه ای برای مطالعات تجربی و تهیه برخی بسته های 
گستره  از  بنیادینی  سازه های  آن ها  در  که  باشد  درمانی-آموزشی 
نقش دارد. همچنین مکانیزم های  یعنی دل بستگی و هویت  تحول، 

دفاعی سازگارانه در رابطه بین عوامل آسیب زا با اختالل های هیجانی 
ضرورت  حاضر  پژوهش  انجام  بنابراین،  دارد؛  ضربه گیر  نقش 
می یابد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط ساختاری بین 
سبک های دل بستگی و اختالل های هیجانی با میانجیگری سبک های 
هویت و مکانیزم های دفاعی روی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم 

شهرستان ساری در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد.

روشکار

با طرح معادالت  از مطالعات همبستگی  نوعی  پژوهش حاضر 
و  دختر  دانش آموزان  تمامی  شامل  پژوهش  جامعه  بود.  ساختاری 
پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری بودند که در سال تحصیلی 
99-1398 مشغول به تحصیل بودند. حداقل حجم نمونه در مطالعات 
مدل سازی به صورت 1 به 20 گزارش شده است؛ یعنی برای هر متغیر 
مکنون 20 مورد ضروری است. همچنین برخی منابع نیز حجم نمونه 
100 تا 200 نفر را به عنوان نقطه شروع در این نوع از تحلیل ها پیشنهاد 
می کنند ]35[. بر این اساس 170 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق 
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند که از این تعداد 
به  نمونه گیری  روش  دادند.  کامل  پاسخ  پرسش نامه ها  به  نفر   163
این صورت بود که از بین 2 ناحیه آموزشی شهرستان ساری به طور 
به طور  کالس   4 آموزشگاه  هر  از  و  انتخاب  دبیرستان   4 تصادفی 
تصادفی انتخاب شدند. تحصیل در مقطع متوسطه دوم، عدم ابتال به 
بیماری های روانی و جسمانی حاد، رضایت آگاهانه و عدم مصرف 
شخصی(  گزارش  )با  روان پزشکی  داروهای  سایر  و  مواد  الکل، 
به عنوان مالک های ورود به مطالعه و تمایل نداشتن به ادامه مطالعه 
با  نظر گرفته شد. همچنین  در  مطالعه  از  معیارهای خروج  به عنوان 
خاطر  اطمینان  شرکت کنندگان  به  اخالقی  ضوابط  رعایت  هدف 
به ذکر  نیازی  و  ماند  اطالعات آن ها محرمانه خواهد  داده شد که 
نوشتن  با  تمایل می توانند  نیست و در صورت  مشخصات شخصی 
شماره تماس یا سایر روش های ارتباطی از نتایج پژوهش مطلع شوند.
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پرسشنامهسبکهایدفاعی
این پرسش نامه 40 گویه ای ابزاری است که Andrews و همکاران 
]26[ تهیه کردند و برای سنجش 20 مکانیسم دفاعی استفاده می شود. 
گویه ها در مقیاس 9 درجه ای از کاماًل مخالفم )1( تا کاماًل موافقم 
)9( سه سطح از مکانیسم های پخته )واالیش، شوخ طبعی، پیش بینی 
امحاء(،  )یا  عمل زدایی  )آرمانی سازی،  نوروتیک  فرونشانی(،  و 
واکنش وارونه و نوع دوستی کاذب( و 12 مکانیسم ناپخته )فرافکنی، 
خیال پردازی  جداسازی،  جابه جایی،  تجزیه،  دلیل تراشی،  انکار، 
عمل،  به  گذار  جسمانی سازی،  منفعل،  پرخاشگری  درخودمانده، 
ناارزنده سازی و مجزاسازی( را ارزیابی می کند. بررسی ویژگی های 
روان سنجی بیانگر آن است که ضریب آلفای کرونباخ برای گویه های 
سبک پخته 0/83 تا 0/94، نوروتیک 0/79 تا 0/91 و ناپخته 0/81 تا 
0/94 است که همسانی درونی زیرمقیاس ها را نشان می دهد. روایی 
بازآزمایی پرسش نامه در دو گروه از بیماران و افراد بهنجار نیز در 
تا  تا 0/87، 0/69  ترتیب 0/73  به  ناپخته  و  نوروتیک  پخته،  سبک 
0/78، و 0/71 تا 0/84 گزارش شده است. ضرایب همبستگی سبک 
پخته )ناپخته و نوروتیک( با بهزیستی روان شناختی 0/51 )0/49-، 
0/38-(، مشکالت بین شخصی 0/37- )0/41، 0/35(، عاطفه مثبت 
0/42 )0/39-، 0/43-( و ناگویی هیجانی 0/47- )0/45، 0/38( است 
تحلیل  بررسی  هستند.  معنی دار   P>0/001 در سطح آن ها  همه  که 
عاملی این ابزار توسط بشارت نیز نشانگر آن است که سه سطح پخته، 
ناپخته و نوروتیک نیز در نسخه فارسی تأیید شده است ]36[. همچنین 
پایایی این ابزار در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
0/87 به دست آمد که تأیید دیگری بر کفایت روان سنجی آن است.

پرسشنامهگسترشیافتهعینیپایگاههویت)ویرایشدوم(
Bennion و Adams ]37[  این پرسش نامه خودگزارشی را تهیه 

کردند که دو قسمت ایدولوژی و هویت بین فردی را شامل می شود. 
ابزار حاضر 64 گویه را دربرمی گیرد و با مقیاس 6 درجه ای لیکرت 
ناقص،  هویت یابی  هویت،  تعلیق  می سنجد.  را  هویتی  چهار سبک 

سردرگمی هویت و هویت کسب شده، سبک ها یا خرده مقیاس های 
را  کرونباخ  آلفای  ضریب  سازندگان  هستند.  حاضر  ابزارهای 
ایدئولوژی )و بین فردی( در هر یک از سبک ها  برای مؤلفه های 
پایایی  کرده اند.  گزارش   )0/80 تا   0/60(  075/ تا   0/62 بین 
آزمون در بررسی های داخلی بین 0/40 تا 0/73 و ضریب پایایی 
کلی آن 0/78 ذکر شده است. روایی آزمون با روش همگرا برای 
 0/76 تا  زیرمقیاس ها  بین  آن  واگرایی  و   0/93 تا  خرده مقیاس ها 
پژوهش  در  کرونباخ  آلفای  ضریب   .]38[ است  شده  گزارش 

حاضر نیز 0/74 به دست آمد که نشانگر پایایی ابزار است.

پرسشنامهاضطراببک
پرسش نامه خودگزارشی Beck و Steer ابزاری 21 ماده ای است 
که نشانه های رایج اضطراب را طی هفته گذشته در چهار درجه اصاًل 
)0( تا شدید )3( می سنجد ]39[. ازاین رو دامنه نمره اضطراب شخص 
بین 0 تا 63 قرار می گیرد. بر اساس نمره به دست آمده فرد ممکن است 
بدون اضطراب )7 تا 0(، اضطراب خفیف )8 تا 15(، اضطراب متوسط 
)16 تا 25( یا اضطراب شدید )26 تا 63( داشته باشد. بررسی پایایی این 
ابزار به روش بازآزمایی یک هفته ای نشانگر ضریب 0/75 است که 
حکایت از کفایت روان سنجی آن در کاردبرهای بالینی و پژوهشی 
پایایی و  است. در مطالعه کاویانی و موسوی ]40[ ضرایب روایی، 
ثبات درونی به ترتیب 0/72، 0/83 و 0/92 است که این مقدار در 
مطالعه رفیعی و سیفی برای ضریب آلفا 0/92 گزارش شده است ]41[. 
همچنین با هدف تعیین میزان پایایی ابزار در پژوهش حاضر از آلفای 

کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب به دست آمده 0/89 شد.

پرسشنامهافسردگیبک
آزمون افسردگی بک یکی از شتاخته شده ترین و پرکاربردترین 
آزمون ها در سنجش افسردگی است و کاربرد پژوهشی و بالینی بسیار 
زیادی دارد. این ابزار 21 گویه ای نخستین بار در سال 1961 از سوی 
Beck و همکاران معرفی شد که همسو با ابزار قبلی از 0 )اصاًل( تا 3 
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)شدید( و کمینه و بیشینه 0 تا 63 نمره گذاری می شود. بررسی های 
انجام شده ضریب آلفای کرونباخ را برای کل گویه های پرسش نامه 
0/84، روایی همگرا 0/67 و روایی تشخیصی را قابل قبول گزارش 
با بررسی ویژگی های روان سنجی  کرده اند]42[. رجبي و همکاران 
این ابزار ضریب آلفای کرونباخ و دو نیم کردن را به ترتیب 0/87 و 
0/83 و همچنین پایایی پرسش نامه را از طریق بازآزمایی در طول 3 
هفته 0/49 و ضریب همبستگی این ابزار را با خرده مقیاس افسردگی 
MMPI 0/60 گزارش کرده اند]43[. ضریب آلفای کرونباخ در این 

پژوهش نیز0/90 به دست آمد که تأییدی بر پایایی ابزار است. 
پرسش نامه سبک های دل بستگی: این مقیاس با استفاده از مواد 
در  و  شده  ساخته  بشارت  توسط  شیور  و  هازن  دلبستگي  آزمون 
نمونه هایي از جمعیت  ایراني هنجاریابي شده است. مقیاس حاضر 
اجتنابي  ایمن،  دلبستگي  یک آزمون 15سؤالي است و سه سبک 
 ،1 )خیلي کم=  لیکرت  درجه اي  پنج  مقیاس  با  را  دوسوگرا  و 
5( مي سنجد. حداقل  زیاد=  4، خیلي  زیاد=   ،3 متوسط=   ،2 کم= 
و حداکثر نمره آزمودني در زیرمقیاس هاي آزمون به ترتیب 5 و 
25 است. ضرایب آلفاي کرونباخ زیرمقیاس هاي ایمن، اجتنابي و 
دوسوگرا در یک نمونه دانشجویی )860 دختر و 620 پسر( برای 
دانشجویان  برای   ،0/85  ،0/84  ،0/85 ترتیب  به  آزمودنی ها  کل 
و   0/85  ،0/84 پسر  دانشجویان  برای  و   0/84  ،0/83  ،0/86 دختر 
0/86به دست آمد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس دل بستگی 
از  ابزار  پایایی  بررسی  هدف  با  همچنین   .]44[ است  بزرگ سال 
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه به دست آمده نشانگر 

.)α=0/87( کفایت قابل قبول ابزار است
 SPSS نرم افزارهای  از  استفاده  با  ابتدا داده های جمع آوری شده 
نسخه 19 و Amos نسخه 25 تجزیه وتحلیل  شدند. برای تحلیل داده ها از 
آمار توصیفی شامل شاخص میانگین و انحراف معیار و همچنین برای 
بررسی پیش فرض نرمال بودن داده ها )تک متغیری و چندمتغیری( از 
شاخص های کشیدگی، چولگی، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 
و ماهاالنوبیس استفاده شد. سپس با استفاده از مدل سازی معادالت 

شاخص های  با  و  آزمون  مفهومی  مدل  برازش  نکویی  ساختاری 
خاصی  منفرد  شاخص  از  اینکه  به  نظر  با  شد.  بررسی  مربوط 
مدل سازی  در  مدل  برازش  نیکویی  ارزیابی  برای  نمی توان 
از  می شود  پیشنهاد  ازاین رو  کرد،  استفاده  ساختاری  معادالت 
 ،)CMIN( اسکوئر  کای  قبیل  از  متعددی  شاخص های  گزارش 
شاخص   ،)RMSEA( برآورد  خطای  مجذورات  میانگین  ریشه 
برازندگی  و   )NFI( نرم شده  برازش   ،)CFI( مقایسه ای  برازش 

تعدیل یافته )GFI( استفاده شود. 

یافتهها

بر اساس یافته های جمعیت شناختی، میانگین سنی شرکت کنندگان 
1/25±16/72 بود. از مجموع 163 دانش آموز 62/6 درصد )102 نفر( 

را دختران و 37/4 درصد )61 نفر( را پسران تشکیل دادند. 
با توجه به جدول 1، در کنار شاخص های توصیفی، مقدار احتمال 
بود  آن  نشانگر  نیز  کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون   )p<0/05(
که متغیرهای بررسی شده دامنه نرمال داشتند. در کنار شاخص های 
توصیفی، ضرایب همبستگی دومتغیری پیرسون در جدول 2 زمینه را 

برای استنباط سطحی از یافته های پژوهش فراهم می سازد. 
در جدول 2 می توان مشاهده کرد که همبستگی بین مکانیسم های 
با  و   p=0/002 r=0/53؛  مثبت  ایمن  دل بستگی  با  رشدیافته  دفاعی 
بین  منفی و معنی دار است. همبستگی  ناایمن  سبک های دل بستگی 
مکانیسم های رشدیافته با اختالل های هیجانی افسردگی و اضطراب 
است.  بوده   p=0/001 r=-0/59؛  و   p=0/005 r=-0/67؛  ترتیب  به 
افسردگی  اختالل های  با  ایمن  دل بستگی  ارتباط  بررسی  همچنین 
)r=-0/70؛p=0/001( و اضطراب )r =-0/68؛p=0/001( نیز منفی و 
معنی دار است، درحالی که همبستگی سبک های ناایمن با اختالل های 
هیجانی مثبت و معنادار است. درنهایت همبستگی هویت کسب شده 
ایمن  دل بستگی  و   )p=0/001؛r=-0/40( رشدیافته  مکانیسم های  با 

)r =-0/42؛p=0/001( نیز مثبت و معنی دار گزارش شده است.
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جدول 1: شاخص های مرتبط با آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

مقدار احتمال آزمون کولموگروف-اسمیرنوفانحراف معیارمیانگینمؤلفهمتغیر

مکانیسم های دفاعی

45/6910/670/797مکانیسم های رشدیافته

44/0310/500/055مکانیسم های رشدنیافته

135/7124/230/423مکانیسم های نوروتیک

سبک های دل بستگی

14/153/600/283دل بستگی ایمن

16/173/760/377دل بستگی اجتنابی

15/592/180/392دل بستگی دوسوگرا

اختالل های هجانی
13/7110/150/081اضطراب

14/7410/100/086افسردگی

سبک های هویت

67/6110/090/067هویت کسب شده

55/0217/530/091سردرگمی هویت

57/0812/550/287هویت یابی ناقص

61/0710/090/497تعلیق هویت

پس از ارائه ضرایب ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش که 
امکان استنباط اولیه  را از یافته های پژوهش به دست داد، با هدف برازش 
نکویی مدل، از معادالت ساختاری استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر بود.

 ،CFI=0/89 پس از تحلیل مدل مفهومی، مراجعه به شاخص های
GFI=0/88 ،NFI=0/88 و RMSEA=0/13 نشان داد مدل ساختاری 
مسیر،  به ضرایب  مراجعه  با  ندارد.  باالیی  برازش  نکویی  ارائه شده 
از مسیرها مورد آزمون قرار گرفت. بررسی  مقدار احتمال هریک 
 )p=0/150( مقدار احتمال مسیر مستقیم هویت به مکانیسم های دفاعی
و همچنین هویت به اختالل های هیجانی )p=0/798( معنی دار نبود؛ 
بنابراین، مسیرهایی مذکور از مدل حذف و مدل بازتعیین شده مجدداً 

مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در زیر گزارش شده است. 

با مشاهده شاخص های نکویی برازش در جدول 3، می توان گفت 
که شاخص مجذورکای بر درجه آزادی در شرایط مطلوب قرار دارد 
 ،)GFI( تعدیل یافته  برازندگی  شاخص های  بررسی   (df/x2=2/42(
 )CFI( مقایسه ای  برازش  شاخص  و   )NFI( نرم شده  برازش  شاخص 
دارد.  قرار  دامنه مطلوبی  این شاخص ها در  بود که همه  نشانگر آن 
 )RMSEA=0/07( همچنین میزان ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
نیز گویای آن است که همسو با سایر شاخص ها، مدل دوم پژوهش با 
داده های گردآوری شده برازش مطلوب دارد؛ بنابراین، اثرات مستقیم 
است. در جداول 4 گزارش شده  پژوهش  دوم  مدل  غیرمستقیم  و 

با توجه به برآورد ضرایب استاندارد اثرات مستقیم به دست آمده 
سبک های  بین  مستقیمی  روابط  که  گفت  می توان   4 جدول  در 
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دل بستگی با مکانیسم های دفاعی )p= 0/002 ،β=-0/52( و سبک های 
وجود   )p=0/021  ،β=-0/23( هیجانی  اختالل های  با  دل بستگی 
داشته است. همچنین بررسی اثرات مستقیم مکانیسم های دفاعی بر 
بررسی   .)p=0/000  ،β=0/75( است  معنی دار  هیجانی  اختالل های 
بر  اثر غیرمستقیم دل بستگی  ارتباط سبک های دل بستگی نشان داد 

یعنی  p=0/001(؛   ،β=-0/39( است  معنی دار  هیجانی  اختالل های 
استاندارد  انحراف  یک  پیش بین  متغیرهای  از  هریک  که  هنگامی 
می یابد.  کاهش  یا  افزایش  بتا  اندازه  به  پاسخ  متغیر  یابند،  افزایش 
شکل 2 مدل دوم پژوهش را در تبیین رابطه سبک های دل بستگی، 

مکانیسم های دفاعی و اختالل های هیجانی نشان می دهد. 

جدول 2: ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش

1234567891011متغیر

11- مکانیسم های رشدیافته

1*0/156-2- مکانیسم های رشدنیافته

1**0/356**0/450-3- مکانیسم های نوروتیک

1**0/517-**0/208-**40/537- دل بستگی ایمن

1**0/527-**0/393*0/159**0/521-5- ناایمن اجتنابی

1**0/828**0/247-*0/0840/175**0/237-6- ناایمن دوسوگرا

1**0/262**0/531**0/668-**0/612**0/202**0/595-7- اضطراب

1**0/668**0/327**0/577**0/702-**0/621*0/165**0/678-8- افسردگی

1**0/502-**0/573-0/033**0/250-**0/429**0/460-**0/399-**90/400- هویت کسب شده

1**0/307-**0/361**0/584**0/326**0/454**0/414-**0/413**0/266**0/391-10- سردرگمی هویت

*0/0560/169**0/256**0/279**0/211**0/226**0/202-0/0570/095-*0/185-11- هویت یابی ناقص

**0/203**0/617**0/259-**0/459**0/722**0/244**0/454**0/524-**0/506**0/210**0/547-12- تعلیق هویت

P>0/01 :** ؛P>0/05 :*

 جدول 3: شاخص های مرتبط با معادالت ساختاری در مدل اصالحی اختالل های هیجانی

مقدار مشاهده شدهتوضیحاتنام آزمون

2/421کای اسکوئر نسبی

RMSEA0/076ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

GFI0/951شاخص برازندگی تعدیل یافته

NFI0/941شاخص برازش نرم

CFI0/971شاخص برازش مقایسه ای
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جدول4: ضرایب برآوردی بخش ساختاری مدل ارتباط بین سبک های دل بستگی و اختالل های هیجانی با نقش واسطه اي مکانیزم های دفاعی

متغیر پیش بینمتغیر پاسخ

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

برآورد 
غیراستاندارد

خطای 
معیار

برآورد 
استاندارد

مقدار 
احتمال

برآورد 
استاندارد

برآورد 
استاندارد

0/52--0/520/002-1/470/64-سبک های دل بستگیمکانیسم های دفاعی

0/61-0/39-0/230/021-0/350/15-اختالل های هیجانی

0/74---0/410/120/750/001مکانیسم های دفاعیاختالل های هیجانی

----0/285-0/285

شکل 1: شکل ساختاری برازش شده اصالحی برای تبیین اختالل های هیجانی

بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط ساختاری بین سبک های 
با  نوجوانی  هیجانی  اختالل های  و  هویت  کودکی،  دل بستگی 
از تحلیل  نتایج حاصل  انجام شد.  میانجیگری مکانیسم های دفاعی 
نشان داد سبک های دل بستگی )مستقیم و غیرمستقیم( و مکانیزم های 

دفاعی )مستقیم(، اختالل های هیجانی را در نوجوانان تبیین می کند. 
بررسی همبستگی دو متغیری بین متغیرهای پژوهش نیز نشانگر آن 
است که دل بستگی ایمن با مکانیزم های دفاعی رشدیافته همبستگی 
مثبت و با اختالل های هیجانی رابطه منفی دارد، درحالی که رابطه بین 
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سبک های دل بستگی و مکانیسم های آسیب زا با اختالل های هیجانی 
مثبت است. 

بررسی نخستین یافته پژوهش نشان می دهد سبک های دل بستگی 
مروری  دارد.  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرات  هیجانی  اختالل های  بر 
نتایج  با  همسو  یافته  این  می دهد  نشان  انجام شده  پژوهش های  بر 
همکاران  و   Simon  .]9،11،13،14،31[ است  پیشین  پژوهش های 
اجتنابی(  و  )مضطرب  ناایمن  دل بستگی  سبک های  بین  همبستگی 
 .]9[ می کنند  گزارش  معنادار  و  مثبت  افسردگی  نشانه های  با  را 
Marques و همکاران نیز بر این باورند که سبک دل بستگی ناایمن 

به طور مستقیم و همچنین با واسطه گری دشواری در تنظیم هیجان، 
بیماران تحت تأثیر قرار می دهد ]14[.  افسردگی و اضطراب را در 
را  ناایمن  دل بستگی  همکاران  و   Laczkovics مشابهی  مطالعه  در 
عاملی مرتبط و مؤثر در مشکالت هیجانی و رفتاری )درون نمود و 
برون نمود( نوجوانان گزارش کردند. همچنین آن ها نقش ضربه گیر 
مکانیسم های دفاعی رشدیافته را در رابطه بین سبک های دل بستگی 
و معضالت هیجانی تأیید کردند ]31[. در مطالعه رنجبری و همکاران 
نیز اثر مستقیم و غیرمستقیم دل بستگی اجتنابی بر نشانه های اضطراب 
مکانیسم های  دادند  نشان  خود  مطالعه  در  آن ها  است.  شده  تأیید 
سازگارانه اثرات مخرب سبک های دل بستگی ناایمن را بر اضطراب 
تعدیل می سازد ]9[. همچنین بشارت و خواجوی نیز بر این باورند که 
مکانیسم های دفاعی بین سبک های دل بستگی و ناگویی خلقی نقش 

میانجی دارد ]36[. 
کاری  الگوهای  مبنای  بر  می توان  را  پژوهش  یافته  نخستین 
مفاهیم  در  مروری  با  به طورکلی  کرد.  استنباط   Bowlby درونی 
نظریه دل بستگی می توان گفت که کیفیت مراقبت های اولیه نوزاد با 
مراقبان نخستین خویش )به عنوان منبع دل بستگی( موجب شکل گیری 
الگو هایی از روابط کاری درونی در نوزادن می شود که بر تعامالت 
بزرگ سالی فرد اثرگذار است ]45[. به عقیده Bowlby دو بعد اساسی 
از این مدل، »خود« به صورت باارزش یا بی ارزش برای دوست داشتن 
و مراقبت کردن و الگوی دوم »دیگران مهم« به صورت منبع پایدار یا 

ناپداری از عشق ورزی و حمایت درونی است؛ بنابراین، در صورت 
داشت  انتظار  می توان  )ایمن(،  مثبت  درونی  الگوهای  درون سازی 
که مکانیسم های سازگارانه ای را در قالب درون سازی برای مقابله با 
تنش های روزمره به کار بگیرند، درحالی که مدل های کاری درونی 
برون سازی  برای  مقدمه ای  است  ممکن  ناایمن(  )دل بستگی  منفی 
باشد؛ یعنی اطالعات جهان بیرونی را بر اساس مدل های منفی نخستین 
قالب ریزی کرده که ممکن است رشددهنده راهبردها و پیامدهای 
هیجانی منفی مثل افسردگی و اضطراب باشد ]31[. همان گونه که 
ایمن  با دل بستگی  افراد  بیان می کنند،  نیز   Bartholomew Griffin و 

در کنار برخورداری تصویری مثبت از خود و دیگران، خویش را 
 .]46[ می کنند  ادراک  پاسخگو  را  دیگران  و  ارزشمند  به صورت 
درنتیجه می توان گفت که دل بستگی های ناکارآمد زمینه ساز مواجهه 

ناسازگارانه و بدبینانه در روابط بین فردی و جهان پیرامونی است. 
یافته دیگر پژوهش مبنی بر اثر مستقیم سبک های دل بستگی بر 
مکانیسم های دفاعی نشان می دهد این یافته در راستای پژوهش های 
بشارت و خواجوی، Tanzilli و همکاران، Laczkovics و همکاران  
و خواجوی  بشارت   .]9،30،31 ،36[ است  و همکاران  رنجبری  و 
میانجیگری  با  خلقی  ناگویی  و  دل بستگی  سبک های  بررسی  با 
مکانیسم های دفاعی، رابطه سبک دل بستگی ایمن با مکانیسم های 
پخته و همچنین سبک های ناایمن با مکانیسم های دفاعی ناکارآمد 
Ci- یافته معنادار گزارش کرده اند که همسو  را  ناگویی خلقی   و 

نتیجه  نخست،  یافته  راستای  در   .]36،47[ است  همکاران  و   occa

حاضر را می توان به این مسئله نسبت داد که سبک های دل بستگی 
که تصویر مثبتی را از خود به نمایش می گذارند، سطوح باالیی از 
مکانیسم های دفاعی پخته و سطوح پایینی از مکانیسم های دفاعی 
افرادی  پیش بینی می کنند ]31[. همچنین می توان گفت  را  ناپخته 
که دل بستگی ایمن دارند، با درون سازی اطالعات در ساختارهای 
روانی خویش، هیجان های مثبت بیشتری را در مقایسه با دل بستگی 
برخالف  مثبت  هیجان های  تجربه   .]48[ می کنند  تجربه  ناایمن 
را  رشدیافته  دفاعی  سازوکارهای  به کارگیری  منفی،  هیجان های 



مجله تحقیقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  پاییز 1400 دوره 7، شماره 3، 65-77

سیدبابک میرمبینی  و همکاران /75

سهولت می بخشد ]36[. یافته های پژوهشی نیز نشان می دهد عواطف 
مثبت برخالف هیجان های منفی خزانه فکری و رفتاری گسترده تری 
را برای فرد فراهم می سازد که مقدمه ای برای سازگاری و شکوفایی 

بهتر است ]49[. 
سبک های  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثر  از  حاصل  نتایج  همچنین 
دل بستگی بر اختالل های هیجانی نوجوانان با میانجیگری هویت نشان 
انجام شده  پژوهش های  بررسی  نیست.  معنی دار  مذکور  رابطه  داد 
نشان می دهد در اغلب یافته های پژوهشی همبستگی بین دل بستگی 
و هویت، غیرمعنی دار یا خیلی ضعیف گزارش شده است ]22، 15[. 
Ratner نیز رابطه بین سبک های اطالعاتی و سردرگم-اجتنابی را با 

دل بستگی به پدر غیرمعنی دار گزارش کرده است ]23[. با این حال 
آن  نشانگر  انجام شده  مطالعات  جمعیت شناختی  اطالعات  بررسی 
است که هرچه میانگین سنی افرد مطالعه شده افزایش یابد، همبستگی 
نسبتاً قوی تری را بین متغیرها مشاهده می کنیم ]34[. تبیین این یافته را 
می توان به این مسئله نسبت داد که هرچند دل بستگی عاملی مرتبط 
و زمینه ساز با هویت شناخته می شود، با این حال آنچه شکل گیری 
و  کاوش  چراکه  است؛  اجتماع  می رساند،  سرانجام  به  را  هویت 
تعهد در بستر محیط اجتماعی صورت می گیرد. همچنین بر مبنای 
در  هویت  فرایند  که  گفت  می توان  جمعیت شناختی  ویژگی های 
افراد نمونه امری در حال شدن و شکل گیری است که با متمایزشدن 
سبک های هویت در بستر تحول ممکن است تأثیرپذیری بیشتری از 
دل بستگی داشته باشد؛ همچنان که یافته های پژوهشی نیز بر این امر 
صحه گذاشته اند. عالوه براین، وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناسب 
به  گرایش  میزان  نمونه  افراد  جمعیت شناختی(  داده های  به  )اشاره 
معضالت روانی را در افراد کاهش می دهد که ممکن است توزیع 

اختالل های هیجانی و ارتباط آن را با هویت تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مدل و همبستگی بین 
متغیرهای پژوهش می توان گفت که مکانیسم های دفاعی رشدیافته، 
اثر سبک های دل بستگی آسیب زا را بر اختالل های هیجانی تعدیل 

با  می کند. درنتیجه بر مبنای یافته ها می توان بسته های مداخله ای را 
تکیه بر سازه های بنیادینی مانند دل بستگی و مکانیسم های دفاعی، با 
هدف کاهش معضالت هیجانی در نوجوانان تهیه و کفایت بالینی آن 

را مورد آزمون قرار داد. 
در پایان می توان گفت که تأکید بر مطالعه چندمتغیری و سازه های 
بنیادین روانی و بررسی نوجوانان به عنوان گروه در معرض خطر از 
نقاط قوت پژوهش حاضر محسوب می شود. با این حال استفاده صرف 
از پرسش نامه و تعداد زیاد آن ها و بررسی دانش آموزان به نمایندگی 
از نوجوانان، محدودیت های این پژوهش است که احتیاط الزم را در 
تعمیم و تفسیر یافته ها می طلبد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی 
استفاده شود.  داده ها  برای جمع آوری  مانند مصاحبه  از روش هایی 
همچنین با توجه به اینکه میان سبک های دل بستگی و مکانیسم های 
دفاعی ارتباط مستقیمی با اختالل های هیجانی وجود دارند، پیشنهاد 
می شود در پژوهش های آتی اختالل های هیجانی به نقش و اهمیت 
و  شود  خاص  توجه  دفاعی  مکانیسم های  و  دل بستگی  سبک های 
اختالالت  انواع  در  متغیرها  این  اصالح  برای  شناختی  درمان های 

به کار گرفته شود.

تشکروقدردانی

مطالعه حاضر از پایان نامه دکتری نویسنده دوم با کد اخالق به 
مصوب شورای پژوهشی دانشگاه   IR.UMZ.REC.1400.018 شماره
مازندران گرفته شده است. نویسندگان از تمام افرادی که در پژوهش 

حاضر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می کنند.

تعارضدرمنافع

نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را بر مبنای یافته پژوهش 
گزارش نمی کنند.
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