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 چکیده:

بهوشیاری براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی بر روی دانشجویان  تبیین پژوهش حاضر با هدف بررسی

تعداد نمونه از  نفر می باشند. 06ارشد روانشناسی اجرا شده است. جامعه آماری دانشجویان ارشد روانشناسی شهرتهران و نمونه 

نه شیوه نمو. که برای انتخاب نمونه برای پژوهش های هبستگی استفاده می شود، انتخاب شده استطریق روش جودی پلنت 

سوالی بهوشیاری  06هر دانشجو به سه پرسشنامه . ضر توصیفی از نوع همبستگی است. روش پژوهش حاگیری داوطلبانه می باشد

ویژگی های  سوالی سبک های دلبستگی هازن و شیور پاسخ دادند. 07فرم سوالی طرحواره های ناسازگار اولیه و  57و فرم کوتاه 

انشجویان نفر از د 976بر روی  0931با پژوهشی که توسط دکترمعنوی پور و همکاران در سال  بهوشیاری روانسنجی پرسشنامه

در انتها  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جزئی نتایج از طریق ضریب همبستگی انجام شده است مورد تجریه وتحلیل قرار گرفت. 

تحلیل نتایج نشان داد که به جزء طرحواره های محرومیت هیجانی، از خودگذشتگی، معیارهای سرسختانه، خودتحول نیافته، 

ه بیماری با در نظر گرفتن سبک های دلبستگی باقی طرحواره ها ارتباط معناداری وجود دارد. شکست و آسیب پذیری نسبت ب

با در نظر گرفتن سبک های دلبستگی افزایش بهوشیاری با کاهش طرحوارهای ناسازگاراولیه در برخی از ابعاد )طرحواره ها( یعنی 

همچنین بین بهوشیاری و سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا رابطه معناداری وجود دارد ولی با سبک دلبستگی  همراه است.

 اجتنابی رابطه معناداری وجود ندارد.

 بهوشیاری، طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی :کلمات کلیدی
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Abstract  

The present research is conducted to examine the relationship of mindfulness based on early 

maladaptive schema and attachment styles in graduate students of psychology. The population 

includes graduate students of psychology in Tehran and the sample size is 60. Judy plant samples 

through methods that are used to select the sample for the study of the correlation is selected. 

Any student answered three inventories as follows: mindfulness inventory with 10 questions, 

early maladaptive schema inventory with 75 questions and inventory of Hazan and Shaver 

attachment styles with 15 questions.  The psychometric properties of mindfulness questionnaire 

with research by Dc.Manavipour   and colleagues in2013 has been conducted on 350 students 

were facing analytics .The results were analyzed by partial correlation coefficient. Finally, the 

analysis of the results showed that except for the schema including emotional deprivation, 

devotion, strict criteria, non-self-evolved, failure and vulnerability to illness, the remaining 

schema are significantly related to mindfulness when taking the attachment styles into account. 

Namely with regard to attachment styles mindfulness increased by reducing maladaptive schema 

in some aspects of (Schema) is associated. The secure attachment style and ambivalent 

relationship between mindfulness and there is a significant, but there is no significant 

relationship with avoidant attachment style. 

 

Keywords: Mindfulness, Early Maladaptive Schema, Attachment Styles             

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 
 

 مقدمه:

آگاهی در این لحظه از روش هایی بهره برده اند. نیایش و مراقبه از اعم چنین روش هایی است اعتقاد  ادیان بزرگ پرورشتمامی 

است که اگر شناخت بیشتر به دنیای عینی تعلق دارد، هشیاری به دنیای ذهنی مربوط است. هنگامی که ذهن در کار مسئله بر این 

در حال جریان وفقه ایجاد می کند. مراد از هشیاری آگاهی و توجه گشایی می لنگد، فرایند هشیاری در اعمال ذهنی و عینی 

بسیاری از دیدگاه های فلسفی، دینی و روان شناختی بر اهمیت بهوشیاری جهت حفظ و باال بردن بهزیستی  .(0931،است)قربان

رباره ی آن فراوان بحث شده است ( یکی از ویژگی های هشیاری که با بهزیستی ارتباط دارد و د1666 0تاکید می کنند )براون،ریان

 مفهوم ذهن آگاهی است.

امروز به دلیل پیشرفت تکنولوژی و صنعت، ما شاهد بروز اختالالت روانی در جوامع در سطح وسیعی هستیم. بدیهی است که امکان 

نیست و این خطری است که ابتال به ناراحتی های روانی برای همه وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصون 

بهوشیاری با ارتقای وضوح و شفافیت تجربه جاری، تماس حسی نزدیکتر با تجارب  همه افراد جامعه و نسل آینده را تهدید می کند.

لحظه به لحظه زندگی، و منعطف سازی صافی های ذهنی مستقیما سالمت روان را ارتقا می دهد. بهوشیاری به سبب توجه به 

جسمی، ذهنی و محیطی به صورت غیر مستقیم نظم بخشی به رفتارها را بهبود می بخشد. بهوشیاری با افسردگی و جریان های 

 اضطراب ارتباط معکوس و با احساس رضایت از زندگی، عواطف مثبت، و شکوفایی بیشتر استعدادها ارتباط مثبت دارد.

بات زین و روش کاهش استرس بر اساس اهمه با جان کنام بهوشیاری در غرب، در کنار جریان روانکاوی، بیشتر از  

( تداعی می شود. وی با بهره گیری از روش های سنتی مراقبه در هند و خاور دور، آموزش بهوشیاری با استفاده MBSRبهوشیاری)

 از مراقبه را به صورتی علمی و متناسب با زندگی مدرن، برای کاهش استرس صورت بندی کرد.

بهوشیاری یا ذهن آگاهی معموال به عنوان حالتی از متوجه بودن و آگاه بودن از آنچه که در آن لحظه حال رخ می دهد تعریف می  

)ترجمه دیگر بهوشیاری(، آگاهی روشن شخص به آنچه که دردرون و در تعامل با محیط بیرون و در لحظات 1شود. ذهن آگاهی

شود. همچنین بهوشیاری را به عنوان حفظ هشیاری شخصی به واقعیت حال تعریف کرده متوالی ادراک رخ می دهد، تعریف می 

با ارتقای وضوح و شفافیت تجربه جاری، تماس حسی نزدیکتر با تجارب لحظه به لحظه زندگی،  بهوشیاری .(1669ریان 9ن.)براو اند.

شیاری به سبب توجه به جریان های جسمی، ذهنی و منعطف سازی صافی های ذهنی مستقیما سالمت روان را ارتقا می دهد. بهو

و محیطی به صورت غیر مستقیم نظم بخشی به رفتارها را بهبود می بخشد. شواهد پژوهشی نشان می دهد که توجه هوشیار به 

 (1665.)براون.حالت های جسمانی در کوتاه مدت سبب کاهش ناراحتی های جسمانی می شود و فواید رفتاری نیز دارد

به عنوان روانشناسان متعلق به خارج از حیطه روان پویشی با انتشار بازنگری در  (،0304) 4باور و مایکل بام، 06در میانه دهه 

طرحواره  نوعی از شناخت ها هستند که  ناهشیاری نقش فراگیر فرایندهای شناختی در افکار، احساسات و اعمال را مطرح کردند.

شند. طرحواره به طور کلی به عنوان یک اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته می شود که برای در کاردکرد رابطه مهم می با

اغلب مشکالت بین فردی که افراد تجربه می کنند تحت تاثیر شیوه تصور آنها در مورد خود  .درک تجارب زندگی فرد ضروری است

( بعضی از افراد به خاطر تجارب 0333ق نظر یانگ )(. طب0305می شود)بک.و دیگران است این شیوه تصور طرحواره نامیده 

                                                           
1 Brown& Ryan 
2 .Mindfulness 
3 .Brown,K.W.(2003) 
4 Bauer. Michel Bam. 1984 
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کودکی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه را ایجاد میکنند که به شیوه تفکر، احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی و سایر 

ی از طرحواره ها در اوایل جنبه های زندگی شان تاثیر می گذارد. یکی از مفاهیم مرتبط با حوزه روان درمانی این است که بسیار

زندگی شکل می گیرند و به حرکت خود ادامه می دهند و خودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند. این مسأله همان 

چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود یعنی حفظ دیدگاهی با ثبات درباره خود و 

نادرست یا تحریف شده باشد. با این تعریف کلی طرحواره ها می توانند سازگار یا ناسازگار، منفی یا مثبت باشند و  دیگران اگرچه

(. یانگ عنوان می کند اگرچه عوامل 1669می توانند در اوایل زندگی یا در مسیر بعدی زندگی شکل بگیرند)یانگ و همکاران 

گیری این طرحواره ها موثر هستند اما اثر آنها وسعت و ثبات اثر عوامل خانوادگی را مربوط به جامعه ، مدرسه و همساالن در شکل 

ندارند. مشاء این طرحواره ها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی، تجارب اولیه زندگی و مزاج هیجانی 

 کودک است.    

 محیط و دیگران خود، درباره باورهایی عمیقی، شامل شناختی ارهایساخت اولیه غیرانطباقی های ( طرحواره0336یانگ) باور به

 اطالعات ها، طرحواره گیرند این می سرچشمه دوران کودکی در هیجانی نیازهای ویژه به اولیه نیازهای نشدن از ارضاء که هستند

 شناختی نابهنجار پردازش و نگرشها نهایت در و کنند می را فعال منفی خودکار افکار و تحریف را محیط و فرد بین رابطه مربوط به

 دارند. پی در را

با موضوع بررسی رابطه بین بهوشیاری و طرحواره های ناسازگار اولیه برروی  1604و همکاران در سال  7در تحقیقی که شوری 

اکثر طرحواره های ناسازگار اولیه وابسته به بهوشیاری مردانی که به دنبال مصرف مواد هستند، پرداختند نتایج آن نشان داد که 

طرحواره ناسازگار اولیه رابطه منفی با بهوشیاری داشتند، و اکثر این روابط کامال قوی بودند.  00طرحواره از  07هستند. در واقع، 

ش طرحواره های ناسازگار اولیه و یا این یافته ها این امکان را نشان می دهند که اقدامات وابسته به بهوشیاری ممکن است به کاه

 رفع رفتارهای منفی وابسته به طرحواره )برای مثال، اجتناب( کمک کنند. 

آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و  _طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی الگوهای شناختی و هیجانی خود

رار می شوند بر نحوه تعبیر و تفسیر تجارب و رابطه با دیگران تاثیر می تحول در ذهن شکل گرفته اند و در مسیر زندگی تک

 (1669گذارند.)یانگ.کلسکو.

پیوند دلبستگی نوع خاصی از طبقه بزرگتری از پیوندها است که بالبی و اینس ورث پیوندهای عاطفی می نامند. پیوند عاطفی را  

که در آن شریک به عنوان فرد قابل معاوضه با هیچکس نمی باشد. دلبستگی به عنوان یک رابطه نسبتاً با دوام طوالنی می دانست 

زیر مجموعه رابطه عاطفی است که در آن احساس امنیت فرد در رابطه مفهوم پیدا می کند. تحقیقات نشان می دهد که دلبستگی 

 در دو بعد وجود دارد:

 بعد رفتاری. -1بعد شناختی ـ عاطفی،  -0

تداوم نشانگان بالینی شکست عاطفی دانشجویان با تاکید بر سبک های دلبستگی و طرحواره های در تحقیقی با موضوع 

ناسازگار اولیه، نتایج نشان داد که در دو گروه با و بدون نشانگان بالینی، تفاوت معناداری در طرحواره ها و سبک های 

رحواره ها و سبک دلبستگی در بر هم خوردن روابط دلبستگی دارند. این یافته ها می توانند نشانگر نقش تعیین کننده ط

 (.0930عاطفی و واکنش های آسیب شناختی به فروپاشی آنها باشد)امیری و همکاران.

                                                           
5. Ryan C. Shorey. Hope Brasfield. Scott Anderson.2014 
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ها جزء اساسی دلبستگی هستند و نیز کودکان با سبک دلبستگی ایمنی دارای تجارب سرشار از کند که هیجانلبی تاکید میاب

تل کننده هستند و در مقابل، کودکان با سبک دلبستگی ناایمن )اجتنابی و دو سوگرا( دنیا را ایمنی و به دور از اضطراب مخ

 .زا را ندارندهای تنشبا مشکالت و موقعیت زا تصور کرده و توانایی موثر و سازندهمحیطی ناامن واسترس

ل زندگی به صورتی باشد که فرزندش را به ها به این امر اشاره دارند که اگر شیوه فرزند پروری مادر درچند ماه اوپژوهش

مانند ناسازگاری زناشویی، طالق، برقراری  پرورش دهد، بسیاری از مشکالتی که افراد در بزرگسالی« دلبسته ایمن»صورت 

 (.0906کنند نخواهند داشت )ماسن و همکاران ترجمه یاسایی افتادگی تحصیلی تجربه میارتباط با دیگران، عقب

فرزندی مثبت به عنوان مؤثرترین تعیین کننده های رشد شناختی، هیجانی و اجتماعی سالم شناخته شده است. و در  –روابط والد 

دهد مقابل نگرش ها و رفتارهای والدینی منفی کودک را به سوی تعامالت ناکارآمد و اختالالت روانپزشکی در بزرگسالی سوق می 

در تحقیقی که به بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و طرحواره های ناسازگار اولیه  (.1663 د؛ به نقل از دیوی0335)پارکر، 

پرداخته است نتایج نشان داد که سبک های فرزندپروری می توانند طرحواره ها را پیش بینی کنند. طرحواره طرد/ بی ثبات ار روی 

سبک های فرزندپروری والدین آنها مقتدر است این طرحواره به سبک فرزندپروری مقتدر قابل پیش بینی است یعنی افرادی که 

طور معناداری کمتر شکل می گیرد. همچنین طرحواره ناسازگار استحقاق توسط سبک فرزندپروری سهل گیرانه قابل پیش بینی 

 (0903،ت.)شهامتاس

فردی مانند روابط بین فردی، روابط درون زند و در مواردیهای دلبستگی زندگی آینده فرد را رقم میبا توجه به این که سبک

ها، سازگاری زناشویی، اضطراب و تجارب اضطرابی و برخی موارد دیگر مداخله های اجتماعی، مقابله تنیدگی)خودپنداره(، مهارت

کشور ما، پیش از طرف دیگر با توجه به جوان بودن جمعیت  .گرددگذارد؛ اهمیت مسأله به طور کلی روشن میکرده و تاثیر می

بینی ویژگی های جوانان با توجه به طرحواره های ناسازگار اولیه که ارتباط معناداری با سبک های دلبستگی داردو نقش مهم 

طرحواره ها در شکل گیری و تداوم اختالالت روانی،این پژوهش در پی بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های 

 .بهوشیاری دانشجویان ارشد روانشناسی صورت گرفته استدلبستگی و میزان 

 روش تحقیق و جامعه آماری:

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

لوم تحقیقات که در نیمسال دوم سال تحصیلی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار، دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه ع

نفر است که به شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده اند. تعداد  06به تحصیل اشتغال داشته اند. تعداد اعضای نمونه 34-39

 ابزار مورد استفاده در پژوهش عبارتند از:  0نمونه از طریق روش جودی پلنت انتخاب شده است.

 YSQ 5یانگ یا  هپرسشنامه طرحوار .0

طرحواره ناسازگار  00سوال دارد و  167این پرسشنامه هم به صورت فرم کوتاه و هم به صورت فرم بلند وجود دارد.فرم بلند آن 

 07سوال دارد و به دلیل اینکه وقت کمی را صرف می کند در پژوهش ها به کار می رود و  57آولیه را می سنجد.فرم کوتاه 

میسنجد. این پرسشنامه در مقیاس لیکرت شش درجه ای به توصیف طرحوار ها می پردازد. طرحواره ها عبارت اند از طرحواره را 

محرومیت هیجانی، طرد/ رهاشده، بی اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/ بیکفایتی، آسیب پذیری 

                                                           
 همبستگی انجام می شود..روش جودی پلنت در انتخاب نمونه برای پژوهش های 1

 66=(2) 8 + 50=(تعداد متغیرهای پیش بین)N=50 + 8 m فرمول

7 .Young Schema Questionnaire 
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اطالعات، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، خویشتن داری و  به ضرر یا بیماری، گرفتاری/ در دام افتادگی،

 خودانضباطی ناکافی.

برای پنج سوال یک طرحواره را می سنجد.ای نمره گذاری می شود در این پرسشنامه هر درجه  0هر آیتم بر روی یک مقیاس 

سوال محاسبه می گردد. چنانچه میانگین نمره هر  7ین نمره در هر بدست آوردن هر نمره خرده مقیاس در طرحواره ناکارآمد میانگ

 باشد آن طرحواره ناکارآمد خواهد بود. 9خرده مقیاس باالتر از 

 (MAASپرسشنامه بهوشیاری ) .1

سوال که با مقیاس شش درجه ای از تقریبا هرگز تا تقریبا همیشه درجه بندی شده است.  06پرسشنامه بهوشیاری دارای 

نفر از  976بر روی  0931ای روانسنجی این پرسشنامه با پژوهشی که توسط دکترمعنوی پور و همکاران در سال ویژگی ه

 070/6دانشجویان انجام شده است مورد تجریه وتحلیل قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه از طریق فرمول آلفای کرونباخ 

 است. 

 پرسسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور .3

سوال  7سوالی است که سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را مشخص می کند. که برای هر سبک  07پرسشنامه این 

بدست  05/6و پایایی با آلفای کرونباخ را  00/6نامه را ( پایایی بازآزمایی کل این پرسش0305مطرح شده است. هازن و شیور )

 066( نیز پایایی توسط آزمون مجدد روی یک نمونه 0907؛ به نقل از وفائیان، 0905آوردند. عالوه بر این در پژوهش پاکدامن )

برای دلبستگی ناایمن/دوسوگرا، ناایمن/اجتنابی و ایمن برابر  نفر پسر( با فاصله زمانی یک ماه به ترتیب 76نفر دختر،  76نفری )

 گزارش داده است. 95/6و  70/6، 51/0

 :یافته ها

اده های پرسشنامه و بررسی رابطه بین بهوشیاری و طرحواره های ناسازگار اولیه با در نظر گرفتن سبک های برای تجزیه وتحلیل د

ویلک -دلبستگی از امار استنباطی استفاده شده است. به همین منظور برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از ازمون شاپیرو

آمده است. از آنجاکه مقدار احتمال برای تمام  1و  0م که نتایج آن در جداول و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده کردی

پس با اطمینان میباشد  67/6کمتر از شتن داری و خود انضباطی استحقاق، خوی ،سرسختانه یارهایمع طرد/ رهاشده،متغیرها بجز 

استحقاق، خویشتن داری و خود انضباطی از توزیع ، سرسختانه یارهایمع همه متغیرهای مورد بررسی بجز طرد/ رهاشده، 37%

 کنند.نرمال پیروی نمی

، می توان ادعا کرد که داده های بهوشیاری و ابعاد سبک های دلبستگی از %0و در نظر گرفتن خطای نوع اول  1با توجه به جدول 

 توزیع نرمال پیروی می نمایند.

( می باشد، با در نظر گرفتن 96و به اندازه کافی بزرگ )بزرگتر از  06داده ها برابر ها، از آنجا که حجم با وجود نرمال نبودن داده

 قضیه حد مرکزی آزمونهای پارامتریک همچنان معتبر هستند.

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 
 

 : آزمون نرمال بودن طرح واره های ناسازگار اولیه1جدول 

 
 ویلک -شاپیرو  اسمیرنوف-کولموگروف

 مقدار احتمال درجه آزادی آماره مقدار احتمال درجه آزادی آماره

 003. 60 934. 000. 60 0.163 محرومیت هیجانی

 253. 60 975. 023. 60 124. طرد/ رهاشده

 000. 60 876. 000. 60 173. بی اعتمادی/ بدرفتاری

 003. 60 936. 002. 60 148. انزوای اجتماعی

 000. 60 861. 000. 60 184. نقص/ شرم

 000. 60 853. 001. 60 158. شکست

 000. 60 902. 000. 60 165. وابستگی/ بی کفایتی

آسیب پذیری به ضرر و 
 بیماری

.191 60 .000 .852 60 .000 

 000. 60 864. 000. 60 168. گرفتاری/ در دام افتادگی

 000. 60 845. 000. 60 195. اطاعت

 015. 60 949. 001. 60 160. ایثار

 000. 60 888. 000. 60 167. بازداری هیجانی

 253. 60 975. 040. 60 117. معیارهای سرسختانه

 354. 60 978. 051. 60 114. استحقاق

خویشتن داری و خود 
 انضباطی

.120 60 .032 .961 60 .054 

 

 

 : آزمون نرمال بودن بهوشیاری و سبک های دلبستگی2جدول 

 

 ویلک -شاپیرو  اسمیرنوف-کولموگروف

 مقدار احتمال درجه آزادی آماره مقدار احتمال درجه آزادی آماره

 366. 60 978. 200.* 60 083. اجتنابی

 115. 60 968. 200.* 60 097. ایمن

 020. 60 952. 048. 60 115. دو سوگرا

 128. 60 969. 012. 60 131. بهوشیاری غیر واکنشی

 060. 60 962. 085. 60 107. بهوشیاری توام
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بهوشیاری و طرحواره های ناسازگار  رابطه بیناستفاده کرده ایم. برای بررسی   0تجزیه و تحلیل علی روشدر این پژوهش از 

 از ضریب همبستگی جزیی استفاده شد.اولیه با در نظر گرفتن سبک های دلبستگی 

  

                                                           
8 -  Causal Analysis  
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 ضریب همبستگی جزیی -0جدول 

 درجه آزادی بهوشیاری توام بهوشیاری غیر واکنشی متغیر کنترلی

 اعتمادی/بدرفتاری بی

 57 *434.- *360.- ضریب همبستگی ایمن

 57 *386.- *355.- ضریب همبستگی اجتنابی

 57 *416.- *349.- ضریب همبستگی دو سوگرا

 57 *352.- 184.- ضریب همبستگی ایمن طرد/ رهاشده

 57 *341.- 182.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 *297.- 161.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

 57  214.-  112.- ضریب همبستگی ایمن محرومیت هیجانی

 57  123.-  093.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57  172.-  086.-  ضریب همبستگی دو سوگرا 

 57 *533. 031.- ضریب همبستگی ایمن نقص و شرم

 57 *533. 019.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 *525. 011.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

 57 *293.- 108.- ضریب همبستگی ایمن انزوای اجتماعی

 57 158.- 092.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 *276.- 098.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

 57 *377.- 107.- ضریب همبستگی ایمن بازداری هیجانی

 57 *273.- 090.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 *363.- 095.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

 57 246.- 237.- ضریب همبستگی ایمن ازخودگذشتگی

 57 194.- 222.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 237.- 223.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

 57 106.- 068. ضریب همبستگی ایمن معیارهای سرسختانه

 57 113.- 054. ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 133.- 044. ضریب همبستگی دو سوگرا 

 57 *381.- 223.- ضریب همبستگی ایمن استحقاق

 57 *302.- 234.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 *356.- 228.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

خویشتن داری و خود 

 انضباطی

 57 *368.- *276.- ضریب همبستگی ایمن

 57 *320.- *266.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 *322.- *253.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

گرفتاری/ در دام 

 افتادگی

 57 148.- 067.- ضریب همبستگی ایمن

 57 206.- 088.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 091.- 054.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

 57 *332.- 068.- ضریب همبستگی ایمن بی کفایتیوابستگی/

 57 *308.- 061.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 *291.- 043.- همبستگیضریب  دو سوگرا 

 57 245.- 173.- ضریب همبستگی ایمن شکست

 57 221.- 160.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 203.- 146.- ضریب همبستگی دو سوگرا 
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آسیب پذیری به ضرر و 

 بیماری

 57 238.- 202.- ضریب همبستگی ایمن

 57 212.- 186.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 194.- 172.- همبستگیضریب  دو سوگرا 

 57 *337.- 119.- ضریب همبستگی ایمن اطاعت

 57 *308.- 104.- ضریب همبستگی اجتنابی 

 57 *292.- 087.- ضریب همبستگی دو سوگرا 

 

ی و طرحواره  بین بهوشیاری با طرحواره ی بدرفتاری/ بی اعتمادیگیریم نتیجه می  %37با توجه به جدول فوق در سطح اطمینان 

بین  همچنین .وجود دارد معکوسیبا در نظر گرفتن سبک های دلبستگی رابطه معنادار و  خود انضباطی ناکافی/ خویشتن داری

طرحواره ی وابستگی/ ، طرحواره ی استحقاق ،  طرحواره ی بازداری هیجانی ،با طرحواره ی رها شدگی/ بی ثباتی بهوشیاری توام 

بین بهوشیاری توام  و با در نظر گرفتن سبک های دلبستگی رابطه معنادارو معکوسی وجود دارد  ی اطاعتو طرحواره  بی کفایتی

بین بهوشیاری . همچنین با طرحواره ی نقص و شرم با در نظر گرفتن سبک های دلبستگی رابطه معنادارو مستقیمی وجود دارد

و  گرفتن سبک های دلبستگی تنها با سبک ایمن و دو سو گرا رابطه معنادارتوام با طرحواره ی انزوای اجتماعی/ بیگانگی با در نظر 

  معکوسی وجود دارد.

ی طرحواره ،خود تحول نیافته/ گرفتار ،سرسختانهمعیارهای  ،از خودگذشتگی ،محرومیت هیجانی  اری با طرحواره هایبین بهوشی 

 دلبستگی رابطه معناداری وجود ندارد.با در نظر گرفتن سبک های  شکست وآسیب پذیری نسبت به بیماری
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 :بحث و نتیجه گیری

نتایج بدست آمده از طریق ضریب همبستگی نشان داد که بین بهوشیاری با همه طرحواره های ناسازگار اولیه به جز محرومیت 

به بیماری رابطه هیجانی و از خودگذشتگی و معیارهای سرسختانه و خود تحول نیافته/ گرفتار و شکست و آسیب پذیری نسبت 

معناداری وجود دارد. یعنی با در نظر گرفتن سبک های دلبستگی افزایش بهوشیاری با کاهش طرحوارهای ناسازگاراولیه در برخی 

در اینجا به دلیل نبودن پژوهشی امکان تطبیق با پژوهش های پیشین وجود ندارد با این حال با  از ابعاد )طرحواره ها( همراه است.

از مباحث نظری می توان این گونه نتیجه گرفت: افرادی که طرحواره های ناسازگار اولیه دارند نمی توانند دلبستگی ایمن استفاده 

و رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند این امر به دلیل خاطرات و هیجان های همبسته با رویدادهای آسیب زای گذشته است که 

به مبانی نظری می بتوان بیان کرد که افرادی که سبک های دلبستگی ایمن دارند توانایی  با توجه به طور ذهنی سرکوب شده اند.

روابط صمیمی و نزدیک با افراد مهم زندگی خود را دارند و به دلیل اینکه آسیب های دوران کودکی آنها بسیار کم می باشد و 

می باشد. افرادی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند در برقراری  امکان آگاهی از حاالت درونی و احساسات در لحظه در این افراد باال

رابطه صمیمانه و نزدیک مشکل دارند و عالقه ای به روابط اجتماعی و عاشقانه ندارند و ناتوانی و یا عدم تمایل در به اشتراک 

ستگی ایمن با والدین توانایی نزدیک گذاشتن افکار و احساسات خود با دیگران دارند. این افراد به دلیل عدم ارتباط صحیح و دلب

برقرار کردن را ندارند و به همین دلیل از این موقعیت ها اجتناب می کنند و این همان چیزی است که یانگ و  طشدن و ارتبا

همان همکارانش مطرح کردند که افراد هنگام مواجهه با عواطف ناخوشایند شناخت های وابسته به طرحواره را به کار می برند که 

این افراد به منظور رفع موقتی مشکالت سعی در نادیده گرفتن احساسات واقعی خود که در ناهشیار  (1604اجتناب است. )شوری

منسجم شده اند، می کنند. احساسات و عواطف ناخوشایند معموال در اثر ناکامی آسیب زای نیاز به دلبستگی و روابط گرم و 

کودکی  منجر به خشم و واکنش شدیدی در فرد می شود و این خشم احساس گناه و اندوه صمیمی حادث می شود. ناکامی های 

به همراه دارد. احساسات، دفاع ها و مقاومت هایی وجود می آورند که ضد نزدیکی هیجانی هستند .این حالت باعث بروز رفتارهای 

ت و تجارب در لحظه می شود و نمی تواند همه عواطف، ناسازگارانه و سازوکارهای دفاعی می شود و مانع آگاهی نسبت به احساسا

بهوشیاری ممکن است به کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه و یا رفع رفتارهای  .افکار و احساسات را در لحظه فعلی تجربه کند

 منفی وابسته به طرحواره )برای مثال، اجتناب( کمک کنند.
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