تبیین مدل نظری برای سبکهای فرزند پروری ،سبکهای
دلبستگی و خودمتمایزسازی زوجین
آزاد قربانی ،1احمد امانی
تاریخ دریافت1131/7/11:
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تاریخ پذیرش1131/1/11:

چکیده
سبکهای فرزندپروری میتواند پیشبینیکننده طرحوارههای ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی باشد.
شناخت متغیرهایی که بر سبک فرزندپروری والدین تأثیر می گذارد ،بسیار مهم است .هدف از پژوهش
حاضر تبیین مدل نظری سبکهای فرزندپروری ،سبکهای دلبستگی و خودمتمایزسازی میباشد .پژوهش
حاضر توصیفی  -همبستگی است .جامعۀ پژوهش همۀ معلمان دارای فرزند مدارس شهر کامیاران و
همسرانشان بودند که در سال تحصیلی  31-31مشغول به تدریس بودند و با روش نمونهگیری تصادفی
ساده  215زوج ( 155نفر) انتخاب شدند .هر نفر پرسشنامههای تمایزیافتگی ،سبکهای دلبستگی و
سبکهای فرزندپروری را پاسخ دادند .تحلیل دادهها با دو نرمافزار  SPSSو  AMOSانجام شد .نتایج
بیانگر همبستگی مثبت و معنیدار بین فرزندپروری اقتدار منطقی با دلبستگی ایمن و با جایگاه من و واکنش
عاطفی ،و فرزندپروری آزادگذار با دلبستگی اضطرابی است .همچنین همبستگی منفی و معنیدار بین
فرزندپروری اقتدار منطقی با گریز عاطفی مشاهده شد .از طرفی بین مؤلفههای دلبستگی و خودمتمایزسازی
همبستگی وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که سطح خود متمایزسازی زوجین و سبکهای
دلبستگی آنها میتواند پیشبین خوبی برای سبکهای فرزندپروری باشد .با بهبود این دو متغیر میتوان
سبک فرزندپروری اقتدار منطقی را در والدین ایجاد کرد.

واژگان کلیدی :خودمتمایزسازی ،سبکهای دلبستگی ،سبکهای فرزندپروری

 .1کارشناس ارشد مشاوره
 .2استادیار گروه مشاوره خانواده دانشگاه کردستان
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مقدمه
خانواده کانون التیامبخش دردها و محل ارضاء نیازهای مختلف جسمانی ،عقالنی و عاطفی
است که خمیرمایۀ هیجانی انسان در دوران کودکی و در سیستم خانواده شکل میگیرد
(ثنائی1117 ،؛ امانی و بهزاد1135،؛ عدالتی و ردزان .)2515 ،1از مشهورترین نظریهپردازانی
که سعی در تبیین عملکرد خانواده داشته است ،بوون 2میباشد(کاظمیان و دالور.)1135 ،
مفهوم خودمتمایزسازی 1اساسیترین مفهوم نظریۀ بوون است (کلور2553،1؛ کیم ،ادواردز
و سوینی . )2512 ،نظریۀ او در مورد نیروهایی است که در درون خانواده جای دارند و در
پی وحدت و با هم بودن یا برعکس ،فردیت هستند و به همین دلیل در سراسر زندگی یک
اضطراب مزمن وجود دارد .به نظر او درجۀ توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت رفتار
خودکار از احساسات بیانگر میزان تفکیک خویشتن است (سیدمحمدی.)1111 ،
خودمتمایزسازی ،توانایی فرد در تفکیک فرایندهای عقلی و احساسی ،و صمیمیت و
خودمختاری خویش از دیگران است (بوون1371 ،؛ اسکورن و دندی.)2551 ،1
خودمتمایزسازی به ما در توضیح چگونگی کنترل اضطراب توسط افراد کمک میکند
(فیش ،پاوکوو و وتچلر .)2512 ،6خودمتمایزسازی شامل دو بعد درونروانی و بینفردی
میباشد .بعد درونروانی خودمتمایزسازی موجب رشد الگوهای خودانعکاسی به منظور
شناخت خودمان "چه کسی هستیم"" ،چه کسی نیستیم" و "زندگی چیست" میشود
(بوون1371 ،؛ یویا .)2557 ،7بعد بینفردی خودمتمایزسازی به معنی توانایی فرد در کسب
کنترل عاطفی و افکار بر اساس شخصیت خود و در عین حال ماندن در جو عاطفی شدید
خانواده است ،یعنی روابط فرد با دیگران و میزان امتزاج فرد با دیگران را نشان میدهد
(تایسون و فریدلندر2555 ،1؛ ویفین .)2512 ،3چهار عامل مهم پیشبینیکنندۀ سطح
1. Redzuan
2. Bowen
3. Self-differentiation
4. Klever
5. Skowron & Dandy
6 Fish, Pavkov & Wetchler
7. Yooya
8. Tuason & Friedlander
9. Whiffen
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خودمتمایزسازی میباشد :واکنشپذیری هیجانی ،1حساسیت بیش از حد در پاسخدهی به
محرکهای محیطی اشاره دارد .جایگاه من ،2به احساس واضح طرفداری از عقاید خود در
زمان تحت فشار قرار گرفتن برای عمل به شیوهای متفاوت اشاره دارد.گسلش عاطفی،1
ترس از صمیمیت و احساس آسیبپذیری در روابط با دیگران است .آمیختگی با دیگران:1
به مثلثسازی و همانندسازی شدید با دیگران مربوط میشود (اسکورن و فریدلندر1331 ،؛
گالد2551 ،1؛ دیکسار .)2551 ،6بوون بر این باور بود که سطح خودمتمایزسازی فرد در
خانواده اصلیاش به دست میآید و در آینده او تأثیر میگذارد (ماینارد .)2555 ،7به عقیده
بوون همۀ بیماریهای روانی و جسمانی ،مشکالت اجتماعی و به ویژه مشکالت زناشویی
با سطح خودمتمایزسازی رابطه دارد (هراس .)2551 ،1افرادی که از سطح خودمتمایزسازی
باالیی برخوردارند قادر به سنجش متفکرانه موقعیت هستند و رفتاری مستقل داشته و کمتر
واکنشهای هیجانی نشان میدهند .آنها تعریف مشخصی از خود و عقایدشان دارند ودر
روابط بینفردی آرامش خود را حفظ میکنند (بوون .)1371 ،به لحاظ نظری
خودمتمایزسازی پایین به مشکالتی از جمله نارضایتی زناشویی ،مثلثسازی ،درماندگی
جسمانی و روانی ،واکنشپذیری هیجانی ،اضطراب مزمن و انتخاب همسر با سطح
خودمتمایزسازی مشابه منجر میشود (بوهلندر1333 ،3؛ الیسون ورابین2551 ،15؛ میلر،11
 .)2551سطح خودمتمایزسازی با توانایی فرد برای کاهش اضطراب ارتباط دارد (یوتن،12
2511؛ پینئو .)2512 ،11و این در حالی است که یکی از دو بعد بهوجودآورندۀ تفاوتهای

1. Reactivity emotional
2. Iposition
3. Emotional cutoff
4. With others fusion
5. Glade
6 De Cesar
7 Maynard
8 Heras
9 Bohlnder
10 Elieson & Rubin
11. Miller
12 Utne
13 Pineo
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فردی افراد در سبکهای دلبستگی 1نیز اضطراب میباشد و دیگری اجتناب (بوریس،2
 .)2551مفهوم اساسی نظریۀ دلبستگی ،شبیه مفهوم خودمتمایزسازی بوون است (جورج و
وست ،2551 ،1نقل از تیموری و همکاران .)1131 ،هر دو نظریه سبکهای دلبستگی و
خودمتمایزسازی بیان میدارند که چگونه خانواده مبدأ شخص میتواند بر روابط مختلف
آیندۀ او خصوصاً روابط زناشویی اثر داشته باشد (یونگ ،کالسکو و ویشار.)2551 ،1
هیجان نقطۀ مرکزی دلبستگی است .این نظریه راهنمایی برای درک و بهنجارسازی تعداد
زیادی از هیجانات افراطی موجود در روابط پریشان زوجها در اختیار ما قرار میدهد
(امانی ،ثنایی ذاکر ،نظری و نامداری .)1135 ،بالبی نظریۀ دلبستگی خود را به عنوان تمایل
انسان به پیوندهای عاطفی قوی نسبتاً پایدار با مراقبان اصلی که در تعامل منظم با آنها
میباشد ،تعریف میکند که در مواقع استرس از نزدیکی با آنها احساس آرامش میکند
(بالبی1311 ،1؛ پاپالیا2552 ،6؛ تیمرمن2556 ،7؛ برک .)2515 ،1دلبستگی الگوهای
احساس ،تفکر و رفتارهای شخصی در رابطۀ نزدیک با مراقب ،شریک عاطفی و دیگر
افراد صمیمی است (بوتوناری .)2557 ،3هنگامی که سیستم دلبستگی فعال میشود ،به فرد
این امکان را میدهدکه رفتاری را که دیگران انجام میدهند را پیشبینی و برنامهریزی کند
و یا ممکن است رفتارهایی بروز دهد که متناسب با موقعیت کنونی نباشد .مهم نیست که
واقعیت آن موقعیت چیست ،چیزی که اهمیت دارد ،تفسیر فرد از واقعیت است (اسپرلینگ
و برمن .)1331 ،15دلبستگی به عنوان تکیهگاه امن باعث میشود کودک با جرأت کامل به
جستوجو و کشف محیط بپردازد (بروماریو و کرنز .)2551 ،11نظریۀ دلبستگی فقط نظریۀ
تحول کودک نیست ،بلکه نظریۀ تحول در سراسر زندگی نیز میباشد و برای درک روابط
1. Attachment Styles
2. Boris
3. George & West
4. Young, Klosko & Weishaar
5. Bowlby
6 papalia
7 Timmerman & Emmelkamp
8 Berk
9 Bottonari
10 Sperling & Berman
11 Brumariu & kerns
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عاشقانه میان بزرگساالن و چگونگی ارتباط آن با تجارب اولیه قابل استفاده است (وایس،1
1331؛ وین فیلد ،سراوف و اگلند ،2555 ،2نیاگرن ،کارستنسن و لودویگسون.)2512 ،1
الگوهای دلبستگی تمایل به ثبات دارند و در روابط عاطفی بزرگسالی از جمله عشق و
ازدواج تأثیر خواهند گذاشت (هازن و شیور1317 ،1؛ سیمپسون1332 ،1؛کولینز و فینی،6
 .)2551ثبات ،تداوم و پیوستگی دلبستگی دوران کودکی تا بزرگسالی  61-61درصد
گزارش شده است (میکولینسر 7و شیور .)2557 ،اینثورث نظریۀ بالبی را گسترش داد و
سبکهای دلبستگی را به سه دسته ایمن ،ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا یا اضطرابی
تقسیم کرد (بهزادی پور ،پاکدامن و بشارت .)1113 ،طبق نتایج پژوهشهای انجام شده،
دلبستگی ایمن با افزایش اعتماد به نفس و ویژگیهای ارتباطی مثبت از جمله صمیمیت و
خرسندی؛ دلبستگی اجتنابی با سطوح پایینتری از صمیمیت و تعهد و سبک دلبستگی
دوسوگرا با شور و هیجان و دلمشغولی در روابط بین فردی توأم با خرسندی کم مرتبط
است (فینی و نولر .)1331 ،1افراد دارای دلبستگی اجتنابی فاقد مهارتهای اجتماعی هستند
و از صمیمیت میترسند .افراد دوسوگرا نگران طرد شدن هستند ،با یک نگاه عاشق
میشوند و قهر و آشتیهای فراوانی را تجربه میکنند .آنها اغلب خود را ناالیق و
غیردوست داشتنی میدانند (یوندروود ،2551 ،3راویتز .)2515 ،15نوع دلبستگی و میزان
ایمن یا نایمن بودن آن به چندین عامل بستگی داردکه یکی از عوامل سبک فرزندپروری

11

است و تحقیقات از یک ارتباط نظری بین سبکهای دلبستگی و فرزندپروری حمایت
میکنند (پورحسین2551 ،؛ واردن ،باروکلوث و لیورسیدگ .)2551 ،12فرزندپروری
1. Weiss
2. Weinfield, Sroufe & Egeland
3. Nygren, Carstensen, & Ludvigsson
4. Hazan, & Shaver
5. Simpson
6. Collins & Feeney
7. Mikulincer
8. Noller
9. Underwood
10. Ravitz
11. Parenting Styles
12. Barrowclough & Liversidge
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فعالیت پیچیدهای شامل روشها و رفتارهای ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با
یکدیگر بر رشد کودک تأثیر میگذارند .هر خانوادهای شیوههای خاصی در کنترل و
اجتماعی کردن فرزندان دارد که متأثر از عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره می
باشد(بامریند1331 ،1؛ هاردی ،پاور و جایدیک .)1331 ،2بامریند( )1371سه سبک
فرزندپروری را مطرح کرد که شامل مقتدرانه ،سهلگیرانه و مستبدانه میشود .مک کوبی
و مارتین )1311(1شیوۀ مسامحهکارانه یا بیاعتنا را نیز به سه سبک قبلی افزودند .سبکهای
فرزندپروری شامل دو مؤلفۀ اساسی است -1 :پاسخدهی(صمیمیت و اطمینانبخشی) که به
میزان تالش والدین برای رشد ابراز وجود و استقالل در کودکان ،حمایت و اطمینانبخشی
به کودکان و توجه به نیازهای آنان اشاره دارد (بامریند -2 .)1331 ،کنترل رفتاری (
تقاضاهای والدین) که به تالش والدین برای یکپارچگی خانواده و جذب فرزندان در
خانواده از طریق داشتن تقاضاهای متناسب با تواناییهای فرزندان ،نظارت بر آنان و وضع
مقررات اشاره دارد (بامریند .)1331 ،سبک فرزندپروری مقتدرانه ترکیبی از کنترل،
حمایت و عالقهمندی منطقی است و اعمال قوانین ثابت همراه با نشان دادن پذیرش میباشد
که با کنترل و پاسخدهی باال مشخص میگردد (سایمونز و کانجر .)2557 ،1این والدین
کودکانشان را با ابراز کالمی و جسمانی حمایت میکنند و انتظاراتشان با تواناییهای
کودکانشان تناسب دارد (اوندر و گولی .)2553 ،1والدین مستبد بر پیروی کردن و کنترل
تأکید دارند ،در حالی که بده بستان کالمی ،خودمختاری و استقالل را منع میکنند یعنی
کنترل باال و در عین حال پاسخدهی پایینی دارند (کانجر1331 ،؛ کاپالن .)2553 ،6سبک
سهلگیرانه به سطوح پایین کنترل مربوط میشود (سایمونز و کانجر .)2557 ،والدین
سهلگیر نسبت به رفتار کودک گرم و پذیرا هستند و از حداقل تنبیه استفاده میکنند و
اجازه میدهند کودکان در سنی که ظرفیت الزم را ندارند ،تصمیمهای بسیاری بگیرند و

1. Baumrind
2. Hardy, Power & Jaedicke
3. Maccoby & Martin
4. Simons & Conger
5. Onder & Gulay
6. Goplan

تبیین مدل نظری برای سبکهای فرزند پروری ،سبکهای دلبستگی و ...

09

در واقع با کنترل کم و پاسخدهی زیاد مشخص میشود ( .هیلستروم .)2553 ،1والدین
بیاعتنا یا مسامحهگر با کنترل و پاسخدهی کم مشخص میشوند .آنها کنترلی بر فرزندان
ندارند و گرمی و صمیمیت در این خانواده ها بسیار کم است والدین معموالً از فرزندان
خود فاصله میگیرند (مک کوبی و مارتین .)1311 ،پژوهشهای انجام شده به وسیلۀ
هیر )2551(2و پیترمن )2551(1نشان دادند که رابطۀ مثبت و معنادار بین سبک فرزندپروری
مقتدرانه و سبک دلبستگی ایمن وجود دارد که با نتایج پژوهش پولک )2557(1همسو
میباشد .پژوهش رایلی )2511(1نشان داد که والدین آزادگذار در کودکان خود دلبستگی
اضطرابی و خشونت ایجاد میکنند .در پژوهشی تیموری آسفیچی ،لواسانی و
بخشایش( )1131پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و خودمتمایز
سازی را در دانشجویان متأهل ارشد دانشگاه تهران مطالعه کردند و دریافتند که بین
مؤلفههای سبک دلبستگی و تمایز یافتگی رابطه وجود دارد که با نتایج پژوهش بیرامی و
همکاران ( )1131همسو میباشد .از سوی دیگر در پژوهش قنبری هاشم آبادی و همکاران
( )1131رابطه بین سبکهای فرزندپروری ،دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متأهل
دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شد .نتایج نشان داد که رابطه بین سبک مقتدرانه مادر با
سبک دلبستگی ایمن معنادار است .یافتۀ دیگر این بود که سبک سهلگیرانه مادر رابطهای
مثبت و معنادار با سبک دلبستگی دوسوگرا (اضطرابی) دارد که با نتایج پژوهش پاکدامن و
خانجانی ( )1135و زینالی ( )1132همسو میباشد .در پژوهش زرین کلک و طباطبایی
برزوکی ( )1113رابطۀ سبک دلبستگی و شیوههای والدگری ادراک شده با تجربیات
معنوی و اعمال مذهبی در دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفت .و
نتایج آن ضمن تأیید تحقیقات پیشین این یافته را نیز به دست داد که بین شیوۀ فرزندپروری
سهلگیر و سبکهای دلبستگی ناایمن رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .در این میان تا به
حال در کشورمان در یک پژوهش رابطۀ سه متغیر خیلی مهم سبکهای فرزند پروری،
1. Hillstrom
2. Heer
3. Peterman
4. Polek
5. Riley
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سبکهای دلبستگی و سطح خودمتمایزسازی آن هم به روش مدل معادالت ساختاری
بررسی نشده است .بنابراین هدف از این پژوهش پیشبینی سبکهای فرزندپروری از طریق
سبکهای دلبستگی و سطح خودمتمایزسازی زوجین میباشد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر با در نظر گرفتن هدف آن بنیادی میباشد و با توجه به اینکه
مداخلهای در ایجاد دادهها صورت نگرفته توصیفی از نوع همبستگی است .همچنین این
پژوهش از نوع مدلیابی معادالت ساختاری میباشد که هدف از آن بررسی رابطه
سازههای نهان برونزاد و درونزاد موجود در مدل است .جامعۀ آماری این پژوهش را همۀ
معلمان مدارس سطح شهر کامیاران و همسران آنها تشکیل میدهند که حداقل دارای یک
فرزند بوده و در سال تحصیلی  31-31مشغول به تدریس بودند .از این جامعه با استفاده از
روش نمونهگیری در تصادفی در ساده  215زوج ( 155نفر) انتخاب شدند .برای تحلیل
دادهها از دو نرمافزار  SPSSو  AMOSاستفاده شده است.

ابزارهای پژوهش:
-1پرسشنامۀ خودمتمایزسازی( :)DSIاین پرسشنامه که توسط اسکورون ( )2555ساخته
شده است ،ابزاری  16سؤالی است که به منظور سنجش میزان تمایز یافتگی افراد به کار
میرود و از چهار خردهمقیاس شامل« :واکنشپذیری عاطفی»« ،جایگاه من »« ،گریز
عاطفی » و «همآمیختگی عاطفی با دیگران » تشکیل شده است .هر پرسش بر یک مقیاس 6
درجهای نمرهگذاری میشود .روایی این مورد تأیید متخصصان بوده و در پژوهشهای
اسکورن ( ،)2555اسکورن و اسمیت ( )2551تأیید شده است .در پژوهش اسکورن و
اسمیت ( )2551پایایی کل آزمون با روش آلفای کرونباخ  5/32و پایایی خردهمقیاسهای
واکنشپذیری عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی و همآمیختگی عاطفی با دیگران به ترتیب
 5/11 ،5/16 ،5/13و  5/11محاسبه گردید .در ایران اسکیان ( )1111پایایی کل آزمون را
با روش آلفای کرونباخ  5/11برآورد کرده است.
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 -2پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ سبکهای دلبستگی بزرگساالن ( :)RAASاین پرسشنامه
ابتدا در سال  1335به وسیله کالینز و رید تهیه شد و در سال  1336مورد بازنگری قرار
گرفت .این مقیاس که چگونگی ارزیابی فرد را از مهارتهای ارتباطی و سبک رابطه
صمیمانه وی را مورد بررسی قرار میدهد ،دارای  11عبارت است که پاسخدهندگان در
یک مقیاس لیکرت  1درجهای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان
میکنند .این پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس است :وابستگی ،که میزان اطمینان و تکیه
کردن آزمودنی به دیگران را نشان میدهد ،زیرمقیاس نزدیکی ،که میزان صمیمیت و
نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را میسنجد و زیرمقیاس اضطراب که میزان نگرانی
فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار میدهد .به هریک از زیرمقیاسها  6عبارت
اختصاص یافته است .ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس
نزدیکی ،وابستگی و اضطراب به ترتیب  % 71 ،% 61و  % 12گزارش شده است .حمیدی
( )1116با استفاده از روش بازآزمایی پایایی آن را در سطح  5/31برآورد کرده است.
 -1پرسشنامۀ سبکهای فرزندپروری بامریند :پرسشنامۀ شیوههای فرزندپروری که بر اساس
نظریۀ بامریند از سه شیوۀ فرزندپروری سهلگیرانه ،مستبدانه و اقتدار منطقی تدوین شده
است .هر شیوه دارای  15عبارت و به صورت مقیاس پنج درجهای لیکرت است .بوری

1

( )1331میزان پایایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی  5/11برای شیوۀ آزادگذاری،
 5/32برای شیوۀ مستبدانه و  5/32برای شیوۀ اقتدار منطقی گزارش نموده است .اسفندیاری
( )1171میزان پایایی به روش بازآزمایی را برای شیوۀ آزادگذاری ،5/63 ،برای شیوۀ
مستبدانه  5/77و برای شیوۀ اقتدار منطقی  5/71را گزارش نمود .در مجموع نتایج به دست
آمده از مطالعات مختلف ،پایایی و روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار میدهند.

یافتهها
با در نظر گرفتن اینکه پژوهش حاضر در میان زوجین صورت گرفته است بنابراین 15
درصد از افراد نمونه را مردان و  15درصد دیگر را زنان تشکیل دادهاند.میانگین سن
شرکتکنندگان در کل  11/61سال (انحراف معیار  )1/16و میانگین سن مردان 11/11
1. Bure
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(انحراف معیار  )1/71و میانگین سن زنان ( 11/16انحراف معیار  )1/11بود .از لحاظ
تحصیالت  111نفر دیپلم و پایینتر 63 ،نفر فوقدیپلم 221 ،نفر لیسانس و  15نفر فوق
لیسانس و باالتر داشتند.
جدول  .1میانگین وانحراف معیار و همبستگی متغیرهای بررسی شده
متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

 -1فرزندپروری

65.72

1.16

1

 -2سبک دلبستگی

17.31

1.22

*5/11

1

 -1خودمتایزسازی

163

16.61

*5/11

*5/11

1

2

1

*P< 5/51

مطابق جدول شمارۀ ( )1میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای فرزندپروری به ترتیب
 ،)1.16( 65.72برای سبکهای دلبستگی  )1.22( 17.31و برای خودمتمایزسازی
 )16.61(163میباشد .با توجه به این جدول رابطه همبستگی مثبت و معنیداری بین
سبکهای فرزندپروری و سبکهای دلبستگی( ،)./11سبکهای فرزندپروری و
خودمتمایزسازی ( )./11و بین سبکهای دلبستگی و خودمتمایزسازی( )./11وجود دارد.
جدول  .2همبستگی بین خردهمقیاسهای سبک فرزندپروری ،سبک دلبستگی و خودمتمایزسازی
زوجین
2

1

1

1

6

7

3

1

متغیر

1

 -1واکنش عاطفی

1

 -2جایگاه من

5/21

1

 -1گریزعاطفی

5/15

5/13

1

 -1آمیختگی با دیگران

5/62

5/57

-5/11

1

 -1نزدیکی

5/21

5/11

-5/11

5/17

1

 -6وابستگی

-5/11

5/21

-5/11

5/12

5/12

1

 -7اضطراب

5/23

-5/21

-5/15

5/13

5/16

5/27

1

 -1آزادگذاری

5/53

5/11

5/11

-5/23

-5/16

-5/11

5/11

1

 -3استبدادی

5/51

-5/11

5/16

5/27

5/57

-5/15

5/13

-5/11

1

 -15منطقی

5/17

5/16

-5/21

5/53

5/26

5/11

-5/15

5/26

-5/11

*P< 5/51

15

1

00
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مطابق جدول شمارۀ ( )2رابطۀ مثبت و معناداری بین سبک فرزندپروری منطقی با جایگاه
من ( )5/16و با واکنش عاطفی ( )5/17وجود دارد .همچنین رابطۀ منفی و معنیداری بین
سبک فرزندپروری منطقی وگریز عاطفی ( )-5/21وجود دارد ،و به این معنی است که به
هر اندازه فرد تمایزیافتگی بیشتری داشته باشد ،بیشتر سبک فرزندپروری منطقی را به کار
میگیرد .به عالوه بین سبک فرزندپروری منطقی با نزدیکی ( )5/26و با وابستگی()5/11
رابطۀ مثبت و معنیدار و با اضطراب ( )-5/15رابطۀ منفی و معنیداری وجود دارد .به این
معنا که افرادی که سبک دلبستگی ایمن دارند بیشتر از سبک فرزندپروری منطقی استفاده
میکنند .همچنین مطابق جدول باال سبک فرزندپروری استبدادی با گریز عاطفی ( ،)5/16با
آمیختگی با دیگران ( )5/27و با اضطراب ( )5/13رابطۀ مثبت و معنیدار و با جایگاه
من( )-5/11رابطۀ منفی و معنی داری دارد .سبک فرزندپروری آزادگذار با آمیختگی با
دیگران ( ،)-5/23با نزدیکی ( )-5/16و با وابستگی ( )-5/11رابطۀ منفی و معنادار و با
گریز عاطفی ( )5/11رابطۀ مثبت و معناداری دارد .از سوی دیگر اضطراب رابطۀ مثبت و
معنیداری با واکنش عاطفی( )5/23و با آمیختگی با دیگران ( )5/13و رابطۀ منفی و
معنیدار با جایگاه من ( )-5/21و با گریزعاطفی ( )-5/15دارد .همچنین وابستگی رابطۀ
مثبت و معنیدار با جایگاه من ( )5/21و با آمیختگی با دیگران ( )5/12و رابطۀ منفی و
معنیدار با واکنش عاطفی ( )-5/11و با گریزعاطفی ( )-5/11دارد .و در نهایت نزدیکی
رابطۀ مثبت و معنیداری با واکنش عاطفی ( ،)5/21با جایگاه من ( )5/11و با آمیختگی با
دیگران ( )5/17و رابطۀ منفی و معنیدار با گریز عاطفی ( )-5/11دارد.
جدول  .3شاخص های برازش مربوط به مدل پیشنهادی
شاخص برازش

CMIN

CMIN/df

GFI

CFI

AGFI

RMSEA

HOELTER

مدل تدوین شده

12/711

1/13

./37

./31

./31

./571

211

مدل اشباع شده

./555

---

1

1

---

---

---

مدل مستقل

1171/11

26/122

./611

./555

./162

./223

23

در جدول شمارۀ ( )1شاخص های برازش مربوط به مدل پیشنهادی بیان شده است .مقدار
 )12/711( CMINبا درجۀ آزادی  21در مقایسه با مدل مستقل که  1171/11می باشد،
مقدار مطلوبی را نشان میدهد .مقدار مجذور کا نسبت به درجۀ آزادی CMIN/df
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( )1/13میباشد که با توجه به اینکه بین  2تا  1است ،برازش قابل قبولی را نشان میدهد.
شاخص  AGFI ،GFIو  CFIترتیب  ./31 ،./37و  ./31است که به دلیل نزدیک به یک
بودن نشاندهندۀ برازش مطلوب مدل میباشد .برازش مدلهایی که دارای مقادیر
 RMSEAباالتر از  5/15هستند ضعیف تلقی میشود که مقدار به دست آمده در مدل
یعنی  )./571(RMSEAحاکی از خوب بودن آن است .شاخص  HOELTERمناسب
بودن حجم نمونه را مشخص میکند ،که مطابق جدول باال مقدار آن در سطح 211 ، 5/51
است و بنابراین حجم نمونه کافی بوده است.

نمودار  .1مدل معادالت ساختاری برای خودمتمایزسازی و سبکهای دلبستگی با سبکهای
فرزندپروری
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نمودار ( )1الگوی تأییدشده مدل معادالت ساختاری برای سه متغیر خودمتمایزسازی،
سبکهای دلبستگی با سبکهای فرزندپروری را نشان میدهد که تمام وزنهای
رگرسیونی معنیدار هستند.
مدل پیشنهادی در نمودار ( )1نشاندهندۀ این میباشد که سطح خودمتمایزسازی و
سبکهای دلبستگی زوجین بر سبکهای فرزندپروری آنها تأثیر میگذارد و توانایی
پیشبینی سبکهای فرزندپروری آنها را دارد .مطابق نمودار باال تمایز یافتگی ( )5/76و
سبکهای دلبستگی ( )5/62بر سبکهای فرزندپروری زوجین تأثیر دارند .همان طور که
در نمودار مشاهده میشود ،بین خودمتمایزسازی و سبکهای دلبستگی زوجین نیز
همبستگی باالیی ( )5/13دیده میشود .بنابراین میتوان گفت که ترکیبی از این دو متغیر
سبکهای فرزندپروری را بهتر پشبینی میکند .از بین خردهمقیاسهای خودمتمایزسازی،
واکنشپذیری عاطفی( )5/35بیشترین تأثیر بر روی این متغیر گذاشته است .در میان
خردهمقیاسهای سبک دلبستگی ،اضطراب ( )5/61بیشترین تأثیر بر روی این متغیر داشته
است .همچنین بیشترین تأثیری که در میان خردهمقیاسهای سبک فرزندپروری بر روی آن
گذاشته است ،مربوط به خردهمقیاس آزادگذاری ( )5/16میباشد .تمام مسیرهای
کواریانس نیز معنیدار است ( .)P< 5/51بین خردهمقیاسهای واکنش عاطفی و آمیختگی
با دیگران ( )5/17و میان خردهمقیاسهای آمیختگی با دیگران و فرزندپروری استبدادی
( )5/27رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین رابطۀ منفی و معنیدار بین
خردهمقیاسهای سبک فرزندپروری استبدادی و منطقی ( )-5/11و بین سبک فرزندپروری
آزادگذار با آمیختگی با دیگران ( )-5/11وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خودمتمایزسازی و سبکهای دلبستگی در پیشبینی
سبکهای فرزندپروری زوجین میباشد .نوع ارتباط والدین با فرزندان در شکلگیری ابعاد
شخصیتی ،فضای خانواده و الگوهای رفتاری تأثیرگذار میباشد (حقیقی و خلیل زاده،
 .)1131هر خانواده از سبک و شیول خاصی در تربیت فرزندان خود استفاده میکند.
مجموعۀ نگرش ها ،اعمال و اظهارات غیرکالمی و کالمی والدین که ماهیت تعامالت
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والد -کودک را در موقعیتهای مختلف مشخص میکند ،تحت عنوان سبک
فرزندپروری شناخته میشود (سلیکر و پیکلسایمر .)2551 ،1از اینرو مطالعۀ متغیرهایی که
بر سبک فرزندپروری تأثیرگذارند از اهمیت باالیی برخوردار است .با توجه به شاخصهای
برازش در جدول شمارۀ ( )1و نمودار شمارۀ ( ،)1فرضیۀ پژوهش به صورت کلی تأیید
گردید .یعنی سبکهای فرزندپروری با متغیرهای خودمتمایزسازی و سبکهای دلبستگی
قابل پیشبینی میباشد .در مجموع با توجه به معنیداری رابطۀ مثبت بین سبک
فرزندپروری منطقی با خردهمقیاسهای نزدیکی و وابستگی و رابطۀ منفی با اضطراب در
پژوهش حاضر ،میتوان گفت که بین سبک فرزندپروری منطقی و سبک دلبستگی ایمن
رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد که با نتایج پژوهشهای هیر( ،)2551پیترمن (،)2551
پولک ( )2557و قنبری هاشم آبادی و همکاران ( )1131همسو میباشد .همچنین با توجه
به معنیداری رابطل مثبت بین سبک فرزندپروری آزادگذار با خردهمقیاس اضطراب و
رابطۀ منفی با خردهمقیاسهای نزدیکی و وابستگی در این پژوهش ،میتوان گفت که بین
سبک فرزندپروری آزادگذار و دلبستگی اضطرابی رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد که
با نتایج پژوهشهای قنبری هاشم آبادی و همکاران ( ،)1131پاکدامن و خانجانی (، )1135
زینالی ( )1132و زرین کلک و طباطبایی برزوکی ( )1113همسو می باشد .یافتل منحصر
به فرد این پژوهش این است که سبک فرزندپروری منطقی رابطۀ مثبت و معنادار با جایگاه
من و واکنش عاطفی و رابطۀ منفی و معنیدار با گریزعاطفی دارد ،که در این مورد
پژوهش دیگری یافت نشد .با توجه به اینکه سبک فرزندپروری والدین در نسل بعد و در
فرزندان آنها نیز تکرار میشود ،در نتیجه پرورش در فضای سبک فرزندپروری منطقی در
فرد موجب تقویت جایگاه من شده و او فرصتی برای یادگیری و درونیکردن این مطلب
دارد که میتواند بر عقاید خود پافشاری کرده و به شیوهای متفاوت عمل کند .به عالوه،
سبک فرزندپروری منطقی در افراد ظرفیت واکنش عاطفی معتدلی را به وجود آورده که
باعث میشود در هنگام نیاز و با توجه به موقعیت فرد واکنش عاطفی نشان دهد و همچنین
به طور همزمان موجب کاهش گسلش عاطفی شده و در مجموع سبب گرمی روابط میان
1. Slicker, Picklesimer
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فرد با اطرافیان مخصوصاً فرزندان میشود .یافتۀ دیگر این که بین مؤلفههای سبک دلبستگی
و خودمتمایزسازی رابطه وجود دارد که با نتایج پژوهش بیرامی و همکاران ( )1131همسو
میباشد .بنابراین ،اگر دلبستگی زوجین ایمن و میزان خودمتمایزسازی آنها باال باشد ،به
احتمال بیشتری از سبک فرزندپروری منطقی استفاده میکنند .همچنین اگر دلبستگی
زوجین اضطرابی باشد ،بیشتر احتمال دارد که از سبک فرزندپروری آزادگذار استفاده
کنند .با در نظر گرفتن این نتایج به مشاوران خانواده و دیگر متخصصان بالینی توصیه
میشود که در اصالح سبکهای دلبستگی نامناسب و آموزش هر چه بیشتر راههای افزایش
خودمتمایزسازی زوجین و آموزش سبک فرزندپروری منطقی و آگاه کردن زوجین از
تبعات استفاده از سبکهای فرزندپروری نامناسب ،در جهت باال بردن سالمت روان و
کیفیت زندگی زناشویی در خانواده و جامعه گام بردارند و مانع از سست شدن و فروپاشی
نهاد خانواده شوند .از محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به نوع شرکتکنندگان در
پژوهش میباشد که بیشتر از حد معمول افراد نمونه در این پژوهش کارمند و باسواد در
حد لیسانس بودند .در نتیجه در تعمیم دادن یافتههای این پژوهش باید احتیاط نمود .پیشنهاد
میشود که پژوهش مشابه در جامعههای آماری دیگر تکرار شود.
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