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نقش واسطهای سبکهای پردازش هویت در رابطه بین
o
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Abstract
The aim of present study was to investigate the
mediating role of identity processing styles in the relationship between attachment styles and cognitive
emotion of regulation. Participants included 378(253
females and males 125) selected from Shiraz University students selected by multistage random cluster
sampling method. The research instruments were Attachment Styles Scale (Gillath, Hart, Noftle, & Stockdale, 2009), Identity Styles Scale (ISS-6G, White,
Wampler & Winn, 1998) and Cognitive Emotional
Regulation Questionnaire (Granefski, Kraaij & Spinhoven). Findings showed that secure attachment had
indirect effects on positive and negative cognitive
emotion of regulation strategies by mediation of informational identity style and by mediating of normative identity style had an indirect effect on positive
cognitive emotion regulation strategies. Ambivalent
attachment had indirect effects on positive emotion
regulation by mediation of informational and normative identity styles and on negative emotion regulation strategies by informational identity style. In addition avoidant attachment showed an indirect effect
on positive and negative cognitive emotion regulation
strategies by mediation of diffused identity style. Accordingly, identity processing styles played mediating
roles in relationship between attachment styles and
cognitive emotion regulation.
Keywords: identity processing styles, attachment
styles, cognitive emotion regulation
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای سبکهای
پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و
 شرکتکنندگان.راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود
پسر) از125 دختر و253( نفر378 پژوهش شامل
دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونهگیری
 ابزارهای پژوهش شامل.تصادفی خوشهای انتخاب شدند
 مقیاس سبکهای هویت و،مقیاس سبکهای دلبستگی
 نتایج تحلیل.پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بودند
مسیر از نوع مدل یابی معادالت ساختاری حاکی از آن
، بهواسطه سبک هویت اطالعاتی،بود که دلبستگی ایمن
دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم
 دارای،شناختی هیجان و بهواسطه سبک هویت هنجاری
اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
 بهواسطه سبکهای، دلبستگی اضطرابی.هیجان است
 اثری غیرمستقیم بر،هویت اطالعاتی و هویت هنجاری
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و بهواسطه سبک
هویت اطالعاتی اثری غیرمستقیم بر راهبردهای منفی
، همچنین دلبستگی اجتنابی.تنظیم شناختی هیجان دارد
 دارای اثری غیرمستقیم بر،بهواسطه سبک هویت سردرگم
 بر.راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان است
 نقش واسطهای بین، سبکهای پردازش هویت،این اساس
.سبکهای دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان ایفا کردند
 سبکهای، سبکهای پردازش هویت:کلید واژه ها
 تنظیم شناختی هیجان،دلبستگی
1396/3/28 : تصویب نهایی1395/11/11 : دریافت مقالهo
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 lمقدمه
به اعتقاد روانشناسان کارکردهای متعدد روانی ،شناختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری به

موفقیت افراد در تنظیم هیجان وابسته است (گراس و تامسون .)2007 ،ازجمله کارکرد مؤثر

تنظیم هیجان این است که تأثیر ارزیابیها و واکنشهای ذهنی افراد را در مواجهه با حوادث
تنیدگیزا تعدیل میکند و به واکنشهای شناختی ،انگیزشی و رفتاری مناسب در چنین
شرایطی منجر میشود (الزاروس .)1991 ،تنظیم هیجان شامل راهبردهای مقابلهای است که

افراد هنگام مواجهه با هیجانات شدید استفاده میکنند (لیهی )2012 ،و بهعنوان فرآيند آغاز،
حفظ ،تعديل يا تغيير احساس دروني و هيجانهاي مرتبط با فرآيندهاي زيستي ،رواني و
اجتماعي تعريف ميشود (ويمز و پينا .)2010 ،این توانایی نقش اساسی در زندگی انسان ایفا

میکند و بهعنوان يك فرآيند مهم درپژوهش و درمان آسيبهاي رواني و برخي آسيبهاي
جسماني موردتوجه قرارگرفته است (كرينگ و اسلوآن2010 ،؛ منین و فرسکو.)2010،

نظریهپردازان بر این باورند ،افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجانهاي خود نیستند،

بیشتر نشانههای اختاللهای درونیسازی شده نظیر اضطراب و افسردگی را نشان میدهند

(نولن -هوکسما ،ویسکو ،و لیوبمیرسکی2008 ،؛ آیزنبرگ ،هوفر و واگان )2007 ،و مستعد
پرخاشگری و سوءمصرف مواد هستند (رمضان زاده ،مرادی و محمدخانی .)1394 ،بر این

اساس شناخت پیشایندهای تنظیم هیجان بهعنوان سازهای که درک وسیعی در این زمینه در

اختیار میگذارد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در تنظيم هيجان از دو نوع راهبرد «شناختي» و «رفتاري» استفاده میشود( .گارنر و

واجايد 2012 ،و رماني ،برونل ،و كمپل« .)2010 ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان» ،1به

نحوة تفکر افراد پس از بروز یک تجربة منفی یا واقعة آسیبزا بهمنظور کاهش ،افزایش

یا نگهداری تجارب هیجانی اطالق میگردد (گراس .)2007 ،به باور گارنفسکی و کرایج

( )2006این راهبردها کنشهایی هستند که نشاندهندة راههای کنار آمدن فرد با وضعیت
تنشزا و اتفاقات ناگوار است .راهبردهای شناختی تنظیم هیجان را میتوان به دو دسته مثبت
(سازگارانه) و منفی (ناسازگارانه) تقسیم نمود .راهبردهای مثبت شامل راهبردهایی از قبیل

«ارزیابی مجدد مثبت»« ،تمرکز مجدد مثبت»« ،پذیرش»« ،دیدگاه پذیری» و «تمرکز مجدد بر
برنامهریزی» است .راهبردهایی مانند «سرزنش خود»« ،سرزنش دیگران»« ،نشخوار ذهنی» و
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«فاجعه انگاری» در دسته راهبردهای منفی قرار میگیرند که هرکدام پیامدهای خاص خود
را خواهند داشت (گارنفسکی و کرایج2006 ،؛ گارنفسکی ،کوپمن ،کرایج ،و کیت.)2009 ،

مطابق دیدگاه های شناختی  -اجتماعی ،رشد و شخصیت کودکان و دستیابی آنان به

تنظیم هیجان در درون خانواده رخ میدهد و تحت تأثیر عوامل محیطی نظیر روابط والد

فرزندی قرار دارد .در همین راستا» ،نظرية دلبستگي» 2بالبي بهعنوان یکی از کارآمدترین
نظریات مطرحشده است .مطابق این نظریه ،نوع ارتباط فرد و خانواده و کیفیت دلبستگی

ازجمله عوامل اساسی و تأثیرگذار بر راهبردهای تنظیم هیجان است .دلبستگي يك رابطة
عاطفي عميق است كه فرد را به يك همراه صميمي پيوند ميدهد و بهعنوان یک تعیینکننده
مهم سالمت و بهزیستی روانی شناسایی شده است (میکالینسر و شيور.)2007 ،

نظریهپردازان دلبستگی بر این باورند که اولین الگوهای ذهنی فرد از خود و دیگران ،بر

پایه روابط بین نوزاد و مراقبین اولیه شکل میگیرد (بالبی1973 ،؛ مین ،کاپالن ،و کسیدی،

 )1985و بر همین اساس ،اولین پایة حس هویت او مبتنی بر دلبستگی و نحوه ارضای

نیازهایش شکل میگیرد .بر اساس نظريه بالبي ،دلبستگي بر «الگوی فعال دروني»( 3الگوي
پردازش ذهني) تأثير ميگذارد و از اين طريق ،سازگاري ،روابط آينده و رفتارها را تحت
تأثير قرار ميدهد .به نظر بالبی ،کودک از طريق تعامل با والدين يك الگوی فعال دروني
ميسازد كه عبارت است از يك بازنمايي شناختي از خود و ديگران كه انتظارات او در مورد

روابط ،شيوة پردازش اطالعات و راهبردهای تنظیم هیجان در بزرگسالی را تحت تأثير قرار
ميدهد (بالبي1973 ،؛ بیکر و هورگر .)2012 ،برزونسکی ( )2011،1994بر این باور است

که «سبکهای هویت» ،4بازتابی از جهتگیریهای پردازش اطالعات هستند و به راهبردهای
شناختی -اجتماعی که افراد هنگام ساختن هویت خود و متعهد شدن نسبت به ارزشها و
باورها از آنها استفاده میکنند ،اشاره دارد .این سبکها ،راههای پردازش اطالعات و مقابله
با مشکالت است (برمن و شوارتز ،و کارتینز )2001 ،و عبارتاند از« :سبک اطالعاتی»،5

«سبک هنجاری» 6و «سبک سردرگم -اجتنابی»( 7برزونسکی1994 ،؛ ساننز ،برزونسکی،
وانستینکیست ،بیرز ،و گوسنز .)2005 ،بنا به اعتقاد برزونسکی ( )2003سبکهای پردازش
هویت تحت تأثیر عوامل زیادی ازجمله شیوههای فرزند پروری والدین قرار میگیرد .از

طرفی این سبکها خود نیز بر ادراک فرد از خویشتن ،بروندادهای رفتاری و شیوههای
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عملکردی فرد تأثیر میگذارند .طبق دیدگاههای نظری مانند نظریه دلبستگی بالبی ،کیفیت
والدینی باال در ادراک مثبت از خود و دیگران سهیم است و پایگاه امنی برای اکتشاف افراد

فراهم میکند (بیرز و گوزنز.)2008 ،به اعتقاد ماتوس ،باربوسا ،آلمیدا و کاستا ( )1999روابط
نزدیک کودک با والدین ،وی را قادر میسازد تا در کشف جهان پیرامون خود اعتماد کند و

شرایط مناسبی فراهم کند تا راههای متفاوتی برای ارتباط با جهان جستجو کند و درنتیجه به
یک احساس قوی از خود برسد .نتایج پژوهشهای مختلف نیز نشانگر اثر روابط صمیمانه

والدین بر رشد هویت فرزندان (اسمیتس ،سوننز ،لوی کاکس ،دوریز و برزونسکی2008 ،؛

جاگرزو همکاران)2014 ،؛ گلفم و گل2005 ،؛ حجازی و نگهبان سالحی )1388 ،و اثر
دلبستگی ناایمن بر شکلگیری هویت سردرگم است (ساموولیس ،الیبرن ،و شیافینو.)2001،

مسئلة اساسی تحقیق حاضر تبیین ع ّلی تنظیم شناختی هیجان بر اساس «نظریة دلبستگی
بالبی» و «نظریة سبکهای پردازش هویت برزونسکی» است .اگرچه پژوهش هایی بهطور
جداگانه به رابطة سبکهای دلبستگی با هویت و یا تنظیم هیجان پرداختهاند ،اما چگونگی تأثیر

سبکهای دلبستگی بر تنظیم هیجان روشن نیست .بهبیاندیگر این پژوهش به دنبال بررسی
فرآیند تأثیر دلبستگی بر تنظیم شناختی هیجان است .این مسئله که آیا سبکهای دلبستگی از

طریق تأثیرگذاری بر نحوة پردازش هویت بر تنظیم شناختی هیجان تأثیر میگذارد ،نیازمند
بررسی است .طرح واسطهگری سبکهای پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و
تنظیم شناختی هیجان در این پژوهش با توجه به مضامین هر دو نظریه صورت گرفته است.
مطابق نظریة بالبی ،هویت فرد تحت تأثیر نحوة مراقبت والدین قرار دارد و الگوهای فعال
درونی که از طریق تعامل با والدین شکل میگیرد ،بر شیوة پردازش اطالعات و شیوة تنظیم

هیجان افراد در بزرگسالی تأثير ميگذارد .بهعبارتدیگر ،نوع سبک دلبستگی افراد از طریق
تأثیرگذاری بر الگوی فعال درونی بر رفتار و شناخت تأثیرگذار است .همچنین طبق نظریة
برزونسکی ،سبکهای پردازش هویت ،راههای پردازش اطالعات و مقابله با مشکالت است

که تحت تأثیر عوامل زیادی ازجمله شیوههای فرزند پروری قرار میگیرد.

با نگاهی اجمالی به دو نظریة بالبی و برزونسکی و تلفیق این دو نظریه ،مدل مفهومی

تحقیق حاضر شکل میگیرد .بر این اساس ،این سؤال مطرح میشود که آیا سبکهای

دلبستگی با تحت تأثیر قرار دادن نوع پردازش اطالعات مربوط به هویت میتواند بر تنظیم
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شناختی هیجان تأثیرگذار باشند .الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر در شکل  1نشان دادهشده است.
سبک های دلبستگی

سبک های پردازش هویت

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

شکل  .1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

با توجه به چارچوب مفهومی نظریة دلبستگی و بازبینی پیشینه تحقیقاتی ،فرضیههای

پژوهش به شرح زیر است:

 .1سبکهای دلبستگی پیشبینی کنندة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان است.
 .2سبکهای دلبستگی پیشبینی کننده سبکهای پردازش هویت است.
 .3سبکهای پردازش هویت ،نقش واسطهای در رابطه بین سبکهای دلبستگی و

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دارد.

پاسخ به این فرضیه ها ازاینجهت اهمیت دارد که تنظیم هیجان یکی از مهمترین

سازههای روانشناسی تربیتی و عامل مهمی در تعیین سالمت عمومی ،سازگاری ،تابآوری
و داشتن عملکرد موفق در روابط ،تحصیل و شغل است (رنجبر نوشری ،زارع ،برادران و
معما .)1395 ،چنانچه عوامل مؤثر بر تنظیم شناختی هیجان و پیشایندهای آن شناسایی شود،

هم در برنامهریزی جهت آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه و والدین و هم در محیطهای
آموزشی با سرمایهگذاری در این زمینه ،امکان پیشگیری از عواقب عدم تنظیم هیجان و بهتبع

پیشگیری از معضالت و آسیبهای اجتماعی فراهم میآید و مسئولین امر تعلیم و تربیت
میتوانند هم درزمینة پیشگیری و هم مداخله اقدام نمایند.

 lروش
پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی بود که در آن با استفاده از روش مدل یابی

معادالت ساختاری روابط بین متغیرهای مدل پیشنهادی تحلیل شد .متغیرهای این پژوهش

شامل «سبکهای دلبستگی» بهعنوان متغیر برونزاد« ،سبکهای پردازش هویت» بهعنوان متغیر

واسطهای و «راهبردهای تنظیم شناختی هیجان» بهعنوان متغیر درونزاد در نظر گرفته شدند.

برای تعیین معناداری نقش واسطهگری متغیر میانجی از روش بوت استراپ استفاده شد.
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جامعة آماری ،شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که در سال تحصیلی 1394-1395

مشغول به تحصیل بودند .مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر  378نفر (4برابر تعداد ماده های
ابزار) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوة نمونهگیری تصادفی

خوشهای چندمرحلهای از بین دانشکدههای مختلف دانشگاه شیراز انتخاب شدند.
 lابزار

□ الف :مقیاس سبکهای دلبستگی :8توسط گيالث و همکاران ( )2009تهیهشده و

داراي  21ماده است كه  8ماده سبك دلبستگي ايمن 8 ،ماده سبک اضطرابي و  5ماده سبک
اجتنابي را در دامنهای  5درجهای موردسنجش قرار میدهند .براي بررسي اعتبار مقياس ،از
ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد .نتايج تحليل حاكي از اعتبار قابلقبول ابعاد مقياس
دلبستگي بود و این ضرایب برای سبك دلبستگي ايمن ،0/67 ،سبک اضطرابي 0/73 ،و برای

سبک اجتنابي 0/90 ،به دست آمد .در پژوهش حاضر نيز روایی مقیاس از طریق تحلیل عامل
اکتشافی بررسی گردید و از روش آلفاي كرونباخ جهت تعيين اعتبار استفاده شد .ضرایب

اعتبار برای سبک ایمن  ،0/74سبک اضطرابی  0/71و برای سبک اجتنابی  0/67به دست آمد.

□ ب :مقیاس سبکهای هویت :9این مقیاس در سال  1998توسط وایت ،وامپلر و وین

طراحی شد و مشتمل بر  40ماده میباشد 11 .ماده مربوط به سبک هویت اطالعاتی 9 ،ماده
مربوط به سبک هویت هنجاری 10 ،ماده مربوط به سبک هویت سردرگم/اجتنابی میباشد

و  10ماده میزان تعهد شخص را اندازهگیری میکند که در پژوهش حاضر این  10ماده مورد
تجزیهوتحلیل قرار نگرفتند .ماده ها در دامنهای  5درجهای موردسنجش قرار میگیرد .برای
تعیین اعتبار این مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که ضرایب حاصله برای سبک

اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم-اجتنابی به ترتیب  0/69 ،0/67 ،0/73به دست آمد .غضنفری

( )1383اعتبار این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ محاسبه نمود و ضرایب  0/64 ،0/59و
 0/78را به دست آورد و روایی مطلوب را گزارش کرد .در پژوهش حاضر نیز اعتبار مقیاس
به روش آلفای کرانباخ محاسبه گردید که ضرایب برای سبک اطالعاتی  ،0/75هنجاری0/65 ،

و سردرگم-اجتنابی 0/76 ،به دست آمد.

□ ج :پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان :10این پرسشنامه در سال  1999توسط گرنفسکی،

کریج و اسپین هاون هیجان ،طراحی و بهمنظور شناسایی راهبردهای مقابلة شناختی بعد از
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تجربة ناگوار به کار میرود .این پرسشنامه با  9مؤلفه (سرزنش خود ،پذیرش ،نشخوار ذهنی،

توجه مجدد مثبت ،توجه مجدد به برنامهریزی ،باز ارزیابی مثبت ،دیدگاه پذیری ،فاجعهآمیز

پنداری و سرزنش دیگران) دارای  36ماده است .راهبردهای سرزنش خود ،سرزنش دیگران،

نشخوار ذهنی و فاجعهآمیز پنداری درمجموع ،راهبردهای منفی تنظیم هیجان را تشکیل
میدهند و راهبردهای پذیرش ،توجه مجدد به برنامهریزی ،توجه مجدد مثبت ،باز ارزیابی

مثبت و دیدگاه پذیری راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را نشان میدهند .سازندگان پرسشنامه،
اعتبار آن را از طریق آلفای کرانباخ برای راهبردهای مثبت  ،0/91راهبردهای منفی  0/87و

برای کل پرسشنامه  0/93گزارش کردهاند .محمدی و مزیدی ( )1393نیز در تحقیق خود

اعتبار آن را از طریق آلفای کرنباخ برای راهبردهای مثبت  ،0/88راهبردهای منفی  0/87و
برای کل پرسشنامه  0/93به دست آوردند .در پژوهش حاضر ،روایی مقیاس از طریق تحلیل
عامل اکتشافی بررسی گردید و اعتبار پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرنباخ محاسبه گردید.

ضریب آلفای کرنباخ برای راهبردهای مثبت  0/86و برای راهبردهای منفی  0/80به دست

آمد.

 lیافته ها
ابتدا برای اطمینان از اینکه دادههای پژوهش مفروضههای زیر بنایی روش مدل یابی

معادالت ساختاری را برآورده مینماید ،پیش از اجرای تحلیل مسیر مدل پژوهش ،پس

از غربالگری دادههای اولیه (بررسی دادههای ازدسترفته و بررسی دادههای پرت) چند

مفروضة اصلی مدل یابی معادالت ساختاری (نرمال بودن ،خطی بودن ،استقالل خطاها و هم

خطی چندگانه) بررسی شد که نتایج بیانگر وجود شرایط مناسب دادههای گردآوریشده بود.

طبیعی بودن تک متغیری با استفاده از شاخصهای کجی و کشیدگی متغیرهای مشاهدهشده

و نمودار احتمال نرمال و نرمال بودن چندمتغیری با استفاده از ضریب ماردیا در نرمافزار
ایموس بررسی شد که نتایج نشاندهندة طبیعی بودن متغیرهای مشاهدهشده بود و ضریب
ماردیا نیز نرمال بودن چند متغیری را تأیید کرد .برای بررسی خطی بودن رابطة متغیرهای
پژوهش ،ماتریسهای نمودار پراکندگی متغیرها و نمودار پراکندگی باقیماندهها بررسی شد.

ماتریس نمودارهای پراکندگی ،خطی بودن رابطه متغیرهای مشاهدهشده را نشان دادند .نمودار

پراکندگی باقیماندهها نیز حاکی از رابطة خطی بین نمرههای متغیر وابسته پیشبینیشده و
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خطاهای پیشبین است .هم خطی چندگانه متغیرهای پیشبین نیز با استفاده از آماره تحمل
و عامل تورم واریانس بررسی شد .که نتایج نشاندهنده عدم هم خطی چندگانه متغیرهاست.
بهمنظور ارائه تصویر روشنتر از وضعیت متغیرهای پژوهش و پیش از پرداختن به

یافتههای مرتبط با آزمون الگوی پژوهش ،شاخصهای توصیفی در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی دو متغیری میان متغیرهای الگوی پیشنهادی
متغیرها
 .1دلبستگی ایمن

 .2دلبستگی اضطرابی
 .3دلبستگی اجتنابی
 .4هویت اطالعاتی
 .5هویت هنجاری

 .6هویت سردرگم

میانگین انحراف
معیار

27/72
27/82
12/41
40/25
28/06
26/26

 .7راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان 60/99
 .8راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان 43/21

4/32

1
1

2

3

4

5

6

7

1

0/06
4/52
1
-0/11* -0/26** 3/47
1
-0/08 0/14** 0/21** 5/64
**
1 0/19 -0/14** 0/13* 0/25** 4/37
1
-0/02 0/07 0/20** -0/004 -0/03 4/89
**
1 0/15 0/24** 0/26** -0/03 -0/08 0/24** 11/4
0/11* 0/16** 0/06 0/25** 0/09 0/26** -0/07 8/63
معناداری:

*

p < 0/01, p < 0/05

**

در ادامه با کمک نسخه  22نرمافزار آماری ،AMOSتحلیل مسیرهای الگوی پیشنهادی

پژوهش در دستور کار قرار گرفت .جدول  2نتایج حاصل از بررسی اثرات مستقیم الگو را

نشان میدهد .همانطور که در این جدول آمده است ،اثرات مستقیم دو سبک دلبستگی ایمن

و اضطرابی بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان معنادار است و در این زمینه
اثر مستقیم معناداری برای سبک دلبستگی اجتنابی مشاهده نشد .بهطور دقیقتر ،مشخص شد

که سبک دلبستگی ایمن ،ازیکطرف پیشبینی کنندة مثبت ( )β=0/17, p >0/001استفاده
از راهبردهای مثبت و از طرف دیگر پیشبینی کنندة منفی ( )β=-0/12, p >0/02استفاده از
راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان است .در مقابل ،سبک دلبستگی دوسوگرا،

استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را به گونهای منفی (،)β=-0/14, p >0/004
و استفاده از راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان را به گونهای مثبت ()β=0/24, p >0/001

پیشبینی میکرد .افزون بر این ،در بیشتر مسیرها نیز اثرات مستقیم متغیرهای واسطهای

(سبکهای هویت) بر متغیرهای درونزاد (راهبردهای تنظی م شناختی هیجان) معنادار بود.
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جدول  .2نتایج مربوط به اثرات مستقیم الگو
متغیرها

پارامترهای برآورد شده
غیراستاندارد

استاندارد()β

راهبردهای مثبت

0/44

0/17

هویت اطالعاتی

0/26

اثر دلبستگی ایمن بر:

خطا ()S.E
0/133

0/001

0/067

0/001

0/059

0/6

راهبردهای منفی

-0/24

-0/12

0/10

هویت هنجاری

0/23

0/23

0/052

هویت سردرگم

اثر دلبستگی اضطرابی بر:

0/03

0/20
0/03

معناداری

0/02

0/001

راهبردهای مثبت

-0/35

-0/14

0/12

0/004

هویت اطالعاتی

0/15

0/12

0/062

0/01

0/055

0/72

راهبردهای منفی

0/46

هویت هنجاری

0/10

هویت سردرگم

اثر دلبستگی اجتنابی بر:

0/02

0/24
0/11
0/02

0/09

0/048

0/001
0/03

راهبردهای مثبت

0/055

0/02

0/164

0/74

هویت اطالعاتی

-0/03

-0/02

0/084

0/72

0/30

0/21

0/074

راهبردهای منفی

0/21

هویت هنجاری

-0/08

هویت سردرگم

اثر هویت اطالعاتی بر:
راهبردهای مثبت
راهبردهای منفی

اثر هویت هنجاری بر :
راهبردهای مثبت
راهبردهای منفی

اثر هویت سردرگم بر:
راهبردهای مثبت
راهبردهای منفی

0/40
0/37
0/49
0/06
0/33
0/21

0/09

-0/06

0/125
0/064

0/08
0/22

0/001

0/20

0/098

0/001

0/19

0/128

0/001

0/24

0/03
0/14
0/12

0/075

0/098
0/11

0/085

0/001

0/51

0/003
0/01

بدین نحو که سبک هویت اطالعاتی ،هر دو گونه راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان

( )β=0/20, p >0/001و راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان ( )β=0/24, p >0/001را

ک هویت هنجاری نیز فقط راهبرد مثبت
بهصورت مثبت و معناداری پیشبینی میکند .سب 
تنظیم شناختی هیجان را بهصورت مثبت و معناداری ( )β=0/19, p >0/001میتواند پیشبینی
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کند .در راستای این نتایج ،سبک هویت سردرگم نیز هر دو راهبرد مثبت تنظیم شناختی
هیجان ( )β=0/14, p >0/003و راهبردهای منفی ( )β=0/12, p >0/01را بهطور مثبت و

معناداری پیشبینی میکند .در بررسی اثر مستقیم سبکهای دلبستگی (بهعنوان متغیرهای
برونزاد الگو) بر متغیرهای واسطهای (سبکهای هویت) نیز مشخص شد که سبک دلبستگی
ایمن بهصورت مثبت و معناداری دو سبک هویت اطالعاتی()β=0/20, p >0/001و هنجاری

( )β=0/23, p >0/001را میتواند پیشبینی کند .سبک دلبستگی اضطرابی نیز بهطور

مشابهی و البته ضعیفتری میتواند هویت اطالعاتی ( )β=0/12, p >0/01و هنجاری
( )β=0/11, p >0/03را پیشبینی کند .باید اضافه کرد که این دو شکل از دلبستگی اثر

معناداری بر هویت سردرگم نداشتند .در نقطه مقابل ،نتایج مربوط به سبک دلبستگی اجتنابی

بیانگر این بود که این نوع دلبستگی اثر معناداری بر هویت اطالعاتی و هویت هنجاری ندارد،
اما قادر است که بهصورت مثبت و معناداری ( )β=0/21, p >0/001هویت سردرگم را

پیشبینی کند.

در ادامه ،با استفاده از روش «خودگردان سازی» ،اثر غیرمستقیم سبکهای دلبستگی با

واسطهگری سبکهای پردازش هویت بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز موردبررسی
قرار گرفت .در تحلیل مذکور مشخص شد که برخی مسیرهای غیرمستقیم سبکهای دلبستگی

به راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز معنادار است .در جدول  3خالصهشدة پارامترهای

مربوط به مسیرهای معنادار یادشده ارائهشده است.

جدول  .3خالصه نتایج بررسی اثرات غیر مستقیم سبکهای
دلبستگی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
مسیر متغیرها
برونزاد

واسطهای

ایمن

هویت هنجاری

هویت اطالعاتی
هویت اطالعاتی
هویت اطالعاتی

اضطرابی

هویت هنجاری

اجتنابی

هویت سردرگم

هویت اطالعاتی

پارامترهای برآورد شده
درونزاد
راهبرد مثبت
راهبرد منفی
راهبرد مثبت
راهبرد منفی

راهبرد مثبت
راهبرد منفی

استاندارد()β

خطا ()S.E

0/101

0/039

0/014

0/055

0/022

غیراستاندارد
0/09

0/082
0/043
0/05

0/101
0/064

0/034
0/041
0/017
0/026
0/031
0/026

0/015
0/014
0/01

معناداری
0/013
0/005
0/008
0/018

0/011

0/04

0/014

0/01

0/013
0/014

0/008
0/03
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نتایج مندرج در جدول  3بیانگر این است که سبک دلبستگی ایمن اثر «واسطهگری
جزئی» بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان دارد .بدین نحو که عالوه بر تأثیرات

مستقیمی که گزارش شد ،دلبستگی ایمن از طریق هویت اطالعاتی ()β=0/34, p=0/013
و هویت هنجاری( )β=0/039, p=0/005اثر غیرمستقیم مثبتی بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان دارد .همچنین این نوع دلبستگی باواسطه هویت اطالعاتی()β=0/041, p=0/008

اثر غیرمستقیم مثبتی نیز بر راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان دارد .درواقع ،دلبستگی

ایمن با تقویت سبک هویت اطالعاتی منجر به افزایش استفاده از راهبردهای مثبت و منفی

تنظیم شناختی هیجان میشود .همچنین دلبستگی ایمن با تقویت هویت هنجاری نیز منجر

به افزایش استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان میشود .در خصوص سبک
دلبستگی اضطرابی نیز نتایج مشابهی به دست آمد ،بدین نحو که دلبستگی اضطرابی بهواسطه

هویت اطالعاتی ( )β=0/022, p=0/018و هویت هنجاری ( )β=0/017, p >0/04اثر

غیرمستقیم مثبتی بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان دارد .دلبستگی اضطرابی باواسطه
هویت اطالعاتی ( )β=0/026, p=0/008اثر غیرمستقیم مثبتی نیز بر راهبردهای منفی تنظیم
شناختی هیجان دارد .در خصوص سبک دلبستگی اجتنابی ،باوجوداینکه اثر مستقیم معناداری

برای این متغیر وجود نداشت ،نتایج مشخص ساخت که این نوع دلبستگی بهواسطه سبک
هویت سردرگم میتواند اثر غیرمستقیم مثبت بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان

( )β=0/031, p=0/01و راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان ( )β=0/026, p=0/03داشته

باشد .درواقع هویت سردرگم رابطه این دو متغیر را بهصورت کاملی واسطهگری میکند.

در ادامه بهمنظور بررسی میزان برازش مدل شاخصهای برازش مدل محاسبه شد.

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود ،اگرچه مدل پژوهش برازش قابلقبولی داشت ،اما

با مراجعه به شاخصهای اصالح پیشنهادی و ترسیم کوواریانس خطاهای بین دو سبک هویت
اطالعاتی و هنجاری ،میزان برازش مدل بهطور قابلمالحظهای افزایش یافت .جدول  4نتایج

مربوط به گامهای انجامشده برای احراز برازش مدل را نشان میدهد.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل پژوهش
شاخصها

χ/d.f2

χ2

مقادیر پیش از اصالح

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

3/04

12/14

0/99

0/93

0/96

0/95

0/07

1/96

5/893

0/99

0/98

0/97

مقادیر پس از اصالح

0/95

0/05
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عالوه بر برآوردهای فوق ،آزمون مدل پژوهش نشان داد که با این مدل میتوان 17

درصد از واریانس راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و  16درصد از واریانس راهبردهای

منفی تنظیم شناختی هیجان را تبیین کرد .پس از حذف مسیرهای غیر معنادار ،مدل نهایی
پژوهش حاضر را میتوان در شکل  2مشاهده کرد.
دلبستگی
ایمن

0/17
0/20
0/23

0/27

0/20

-0/14

هویت هنجاری

0/11

2

R =08

راهبردهای مثبت
2

R =17

0/19
0/14

0/24

0/24

0/11

دلبستگی
اجتنابی

R2=06

0/12

0/06

دلبستگی
اضطرابی

هویت اطالعاتی

هویت سردرگم
0/21

0/12

راهبردهای منفی
R2=16

R2=05

-0/12

شکل  .2نتایج آزمون مدل پیشبینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از طریق سبکهای دلبستگی و سبکهای
پردازش هویت

 lبحث و نتیجه گیری
 oهدف از انجام این مطالعه ،بررسی رابطة ساختاری بین سبکهای دلبستگی و تنظیم
شناختی هیجان با واسطهگری سبکهای پردازش هویت بود .یافتههای این پژوهش مطابق

با فرضیة اول پژوهش نشان داد« ،سبک دلبستگی ایمن» ،ازیکطرف پیشبینی کنندة مثبت
استفاده از راهبردهای سازگارانه و از طرف دیگر پیشبینی کنندة منفی استفاده از راهبردهای

ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان بود .این یافته با نتایج پژوهشهای لوپز و گرملی ()2002
و روتبارد و شیور ( )1994همسو است .مطابق با نظر لوپز و گرملی ( )2002دلبستگی ایمن
باعث بازداری در راهبردهای ناسازگارانهای همچون سرزنش خود میگردد.

 oیافتهها نشان داد که «سبک دلبستگی اضطرابی» ،استفاده از راهبردهای ناسازگارانه
تنظیم شناختی هیجان را به گونهای مثبت و استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی
هیجان را به گونهای منفی پیشبینی میکند .این یافته با نتایج پژوهشهای پاسكازو و همکاران
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()2013؛ شارف و همکاران ()2004؛ میکالینسر و فلورین ( )1998همسو است .مطابق با
تحقیق پاسكازو و همکاران ( )2013افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي تمايل به استفاده
از راهبردهاي ناسازگارانه مانند سرزنش خود ،نشخوار ذهني و فاجعه انگاری دارند تا به این

وسیله بتوانند موقعیت مسئلهزا را دائمیکنند.

 oهمچنین نتایج نشان داد که بین دلبستگی اجتنابی و راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان ،رابطة معناداری وجود ندارد .این یافته همسو با نتايج مطالعات كوهن و همکاران

( )2012است .بعضی از تحقیقات بین سبک اجتنابی و انتخاب راهبردهایی همچون عدم
توجه به مسئله ،عدم درگیری شناختی با مسئله و سرکوب هیجان رابطه معنیدار یافتهاند
(میکالینسر و اورباچ .)1995 ،راهبردهای مورداستفاده افراد اجتنابی واکنشی است و بیشتر در
جهت فرار از هیجان است تا تنظیم هیجان.

 oیافتههای تحقیق مطابق با فرضیة دوم پژوهش نشان داد ،سبک دلبستگی ایمن
بهصورت مثبت و معناداری دو سبک هویت اطالعاتی و هنجاری را میتواند پیشبینی

کند .این یافته مطابق با تحقیقات پیشین (جاگرز و همکاران 2014 ،وبیرز و گوزنز)2008 ،
میباشد.

 oیافتة دیگر پژوهش این بود که سبک دلبستگی اضطرابی نیز میتواند هویت اطالعاتی

و هنجاری را پیشبینی کند .در توجیه پیشبینی سبک هویت اطالعاتی توسط سبک دلبستگی
اضطرابی میتوان گفت ،با توجه به تردید و دودلی این افراد در خصوص اعتماد به مظهر
دلبستگی ،این افراد ممکن است ،اطالعات را بهصورت شناختی پردازش نموده و بهواسطه

پردازش و ارزیابی اطالعات از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان استفاده نمایند.
در نقطه مقابل ،نتایج مربوط به سبک دلبستگی اجتنابیبیانگر این بود که این نوع دلبستگی
قادر است بهطور مثبت و معناداری هویت سردرگم را پیشبینی کند .این یافته مطابق با نتایج
تحقیق ساموولیس و همکاران ( )2001میباشد.

 oنتایج یافتهها در خصوص فرضیة سوم پژوهش مبنی بر بررسی نقش واسطهای
سبکهای پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان نشان داد ،دلبستگی ایمن با تقویت سبک هویت اطالعاتی منجر به افزایش استفاده از

راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان میشود .همچنین دلبستگی ایمن
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با تقویت هویت هنجاری نیز منجر به افزایش استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی
هیجان میشود .در توجیه نقش واسطهای سبک هویت اطالعاتی در رابطه بین دلبستگی ایمن
و راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان ،همانطور که بیان گردید ،کیفیت والدینی باال ،پایگاه

امنی برای اکتشاف افراد فراهم میکند (بیرز و گوزنز )2008 ،و آنها را قادر میسازد تا در

کشف جهان پیرامون خود اعتماد کنند و راههای متفاوتی برای ارتباط با جهان جستجو کنند

(ماتوس و همکاران .)1999 ،نتایج تحقیقات انجامشده در برخی کشورهای جمعگرا نظیر
ایران نیز بیانگر این بود که پیامدهای سبک هویت اطالعاتی ،هماهنگ با کشورهای غربی

فردگرا نمیباشد (نورمی و همکاران1997 ،؛ کرپلمن و همکاران1997 ،؛ اریجیت و کرپبمن،

.)2009

 oافزون بر این ،نتایج نشان داد که «دلبستگی ایمن» با تقویت هویت هنجاری نیز منجر

به افزایش استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان میشود .افراد دلبسته ایمن

به والدین عالقه وافری داشته و از نزدیکی به والدین استقبال میکنند .افراد با سبک پردازش
هنجاری خود را با توقعات و دستورالعملهای اطرافیان مهم مطابقت میدهند .درواقع اتکا

یکجانبه آنها بر درونی سازی ،تهدیدات بالقوه برای خود را کاهش میدهد (سوننز و
همکاران .)2005 ،در خصوص سبک دلبستگی اضطرابی نتایج بدین نحو بود که دلبستگی

اضطرابی بهواسطه هویت اطالعاتی و هنجاری اثر غیرمستقیم مثبتی بر راهبردهای سازگارانه
تنظیم شناختی هیجان دارد.

 oیافتة دیگر پژوهش در خصوص «سبک دلبستگی اجتنابی» نشان داد ،باوجوداینکه
اثر مستقیم معناداری برای این متغیر وجود نداشت ،این نوع دلبستگی بهواسطه سبک هویت

سردرگم میتواند اثر غیرمستقیم مثبت بر راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی

هیجان داشته باشد .درواقع هویت سردرگم رابطه این دو متغیر را واسطهگری میکند .در

خصوص نقش واسطهای سبک هویت سردرگم در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی و
راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان ،نتایج تحقیق ساموولیس و همکاران ()2001

نشان داد ،دلبستگی ناایمن به والدین و عدم اعتماد به آنها پیشبینی کننده هویت سردرگم و

آشفته میباشد .درواقع نوجوانهایی که از جانب والدین طرد میشوند و به لحاظ عاطفی با

والدین فاصلهدارند ،دچار سردرگمی هویت میگردند.
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