
 

91 

 

5284-ISSN: 2345-e      www.edcbmj.ir/enournal homepage: J 

 

 

 
 

 

Studing The Relationship Between Attachment Styles And Early Maladaptive Schemas 

With Self-Handicapingin Students 

 
Ali Afshari 

 
Department of Psychology, University of Maragheh, Maragheh, Iran  

 
 

 
 

*Corresponding author: Ali Afshari, Department of Psychology, University of Maragheh, Maragheh, Iran. Email: a_afshari@maragheh.ac.ir 

Abstract  Article Info 

Introduction: Self-malformation is one of the defense mechanisms for maintaining 

self-esteem during failure. The purpose of this study was to investigate the 

relationship between attachment styles and early maladaptive schemas with self-

handicapingin Maragheh University students. 

Methods: In this research, the correlation descriptive method was used. The statistical 

population of this study included all students of Maragheh University in the academic 

year of 2018. A random sample of 300 students was selected as the sample from this 

society. For collecting information, Hazen and Shire's attachment style letters, early 

Young's maladaptive schemas, and Jones and Rodwell's self-maladaptation scale were 

used. In order to analyze the findings, multivariate regression and Pearson correlation 

coefficient were used using SPSS 24 software. 

Results: The results of the study showed that there is a significant relationship 

between early maladaptive schemas and self-handicaping (P <0.01). Moreover, there 

is a significant relationship (P <0.01) between attachment styles, unsafe anxiety 

attachment style and unsafe ambiguity with self-maladaptation. However, there is no 

significant relationship between safe attachment style and disability. 

Conclusion: Unsafe and ambivalent attachment styles and early maladaptive schemas 

can lead to self-malformation in students. 
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ولیه با خود ناتوان سازی در  ا  ناسازگار یها طرحواره  و  یدلبستگ  یها سبک   بین  رابطه ی بررس

 دانشجویان
 

 علی افشاری 

 
 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران     

 
 
 

 
 a_afshari@maragheh.ac.irایمیل: علی افشاری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران   مسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ
 قی تحق نی ا هدفباشد. خودناتوان سازی از جمله مکانیسم های دفاعی جهت حفظ اعتماد به نفس هنگام شکست خوردن می  : مقدمه
 . بود مراغه دانشگاه انیشجوندا در ولیه با خود ناتوان سازیا ناسازگار یها طرحواره و یدلبستگ یها سبک ی بینرابطه یبررس

 انیدانش جو یهی کل ش امل پ ژوهش نی ا یم ارآ یجامع ه .شد استفاده یهمبستگ فیتوص قیتحق روش از پژوهش نیا در ها: روش
 از نف ر  300تع داد  یا خوش ه یتصادف یریگ نمونه روش از استفاده با . از جامعه مذکوربود 98-1397در سال تحصیلی    مراغه  دانشگاه
 یه ا طرحواره ، وریش و هازن یدلبستگ سبک یها نامه ازپرسش اطالعات یورآ جمع یبرا .شدند انتخاب نمونه عنوان به انیدانشجو
تحلیل یافته ها از رگرسیون چند متغیره و ضریب  به منظور ه شد.استفاد رودوالت و جونز یساز ناتوان خود اسیمق و انگی هیاول ناسازگار

 استفاده شد.  SPSS 24همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار 
( و  >P 01/0 داری دارن د  ی معن ا نتایج پژوهش نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه با خود ناتوان س ازی رابط ه : هایافته

همچنین از بین سبک های دلبستگی، بین سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی و نا ایمن دوسوگرا با خودناتوان سازی رابطه معناداری وجود 
 (. اما بین سبک دلبستگی ایمن با خود ناتوان سازی رابطه معنادار وجود ندارد. >P 01/0 دارد  

توانند منجر به خودناتوان سازی در دانشجویان دلبستگی نا ایمن و دوسوگرا و طرحواره های ناسازگار اولیه میسبک های  : یریگجهینت
 شوند.

 ، خود ناتوان سازیهیاول ناسازگار یها طرحواره ،یدلبستگ یها سبک : واژگان کلیدی
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مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 
دوره 15، شماره 1، 1401 

صفحات: 91-99 
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 ر ناسازگا یها  طرحواره و یدلبستگ یها سبک بین  رابطه یبررس

 

 مقدمه 
های شخصیتی که روی عملکرد دانشجویان تاثیر یکی از ویژگی

خود ناتوان س ازی از راهب رد   خود ناتوان سازی است.گذارد،  می

ای است که ب رای تب ین شکس ت بک ار شناخته شدههای کمتر  

این اصطالح برای اولین بار توسط جونز و برگالس   .]1[رود  می

رسد ای ن راهب رد ب رای دس تکاری به کار رفته است. به نظر می

ای ن اس تراتژی فع ال،  .]2[ش ود باورهای دیگران بکار برده می

ان فرصت ه ا را ب رای بیرون ی جل وه دادن شکس ت   در امتح 

شکست خوردم یا مریض بودم نتوانستم مطالعه کنم( و موفقی ت 

را برای دورنی جلوه دادن   من ب اهوش هس تم و زی اد مطالع ه 

. ]3[دهد نمی کنم ولی همیشه خوب عمل می کنم( افزایش می

 راهب رد از یامجموعه شکست از ترس ای شکست مواقع در  افراد

 ن ه و طیش را انی قربان عن وان به نهاآ به تا رندیگیم کار  به  را  ها

 ای  ن ]4[ج  ونز  و ب  رگالس .ش  ود س  تهینگر ین  اتوان انی  قربان

 ممک ن آنه ا  از  استفاده  زیرا  نامیدند  سازی  خودناتوان  را  راهبردها

 س ازیخودن اتوان  راهبردهای.  بینجامد  عملکرد  تضعیف  به  است

 ک ه  امی د  ای ن  ب ه  به کار میگیرند  افراد  که  هستند  هاییپیشایند

 را آنان شایستگی است ممکن آینده  در  که  شوند  عواملی  جانشین

 در  را  ش رایط  این  افراد  که  است  آن  آرمانی.  دهد  قرار  تردید  مورد

به عب ارتی .  درونی  عوامل  در  نه  کنند  جو  و  جست  بیرونی  عوامل

 عمل ی  زمین ه  یا  عمل  هر  از  است  عبارت  سازی  خودناتوان  دیگر

( بهانه   بیرونی  عوامل  به  را  شکست  تا  دهد  می  امکان  فرد  به  که

 نس بت(  افتخ ار  کس ب  منظور  به   درونی  عوامل  به  را  موفقیت  و

خودناتوان سازی راهبردی دفاعی است که در آن فرد قب ل .  دهد

آن اس نادهایش   از عملکرد، موانعی را ایجاد می کند تا به وسیله

اس نادهای . اجتن اب از  ]5[را بعد از آن عملکرد دستکاری کن د  

درونی هنگام شکست برای خودناتوان سازان بسیار مه م اس ت. 

این افراد هنگامی که نتایج آینده نامعین است یا زمانی که ی ک 

منبع بیرونی که عملکرد ضعیف را توجیه م ی کن د در دس ترس 

 ک ه  . اف رادی]6[کنند  نباشد موانعی را برای انجام کار ایجاد می

 ح اتت  از  ه ایی  مجموع ه  مواقع  برخی  دارند،  شکست  از  ترس

 ب ه  کنن د،  می  مطرح  را  مرضی  های  نشانه  یا  و  روانی  و  فیزیکی

شایستگی   عدم  نه  و  ها  نشانه  این  به  را  شکست  بتوان  که  نحوی

 حاتت و مرضی های نشانه این از  آنها  عبارتی،  به.  داد  اسناد  آنها

  .]7[ کنندمی استفاده سازی خودناتوان عنوان به روانی

دو        به  سازی  خودناتوان  که  دارند  عقیده  تامسون  و  فراری 
خودناتوان   و  ادعایی  سازی  خودناتوان  گیرد:  می  انجام  صورت 
های  موقعیت  به  ادعایی  سازی  خودناتوان  رفتاری.  سازی 

کند، منفعالنه می  ادعا  آنرا  کننده  ناتوان  فرد  که  دارد  اشاره  ای 

ا اضطراب  یا  خستگی  روانی،  فشارهای  خودناتوان  مثل  متحان. 
فعاتنه های  موقعیت  به  رفتاری  فرد سازی  که  دارد  اشاره  ای 

را   خود  موفقیت  شانس  تا  کند  می  ایجاد  را  موانعی  فعال  بطور 
زمانی  رفتاری   سازی  خودناتوان  راهبردهای  از  فرد  کاهش دهد. 

  که   مشکلی  با برای مقابله  تالش  کند  احساس  که   گیرد،  می  بهره
  می  ترجیح لذا است، فایده بی  نیست شده تضمین آن در موفقیت
موقعیت  دهد   حداقل   ترتیب  بدین  تا  کند  ایجاد  اخالل  خود  در 
  بعد   در  سازی  خودناتوان   .باشد  داشته  خود   شکست  برای  ایبهانه

 یا   الکل  از  استفاده  مثل  شود  می  دیده  مختلف  اشکال  به  رفتاری
  از  عمدی  خود داری  کارها،  انداختن  تعویق  به  یا  روی  مواد، طفره 

  تالش،   عدم  به  تظاهر  وظایف تحصیلی،  انجام   از   امتناع  و   تالش
ناتوان سازی رفتاری   .]8[گسیخته    هم  از  رفتار  و در واقع خود 

انجام   از  قبل  افراد  آن،  بوسیله  که  است  دفاعی  استراتژی  یک 
تکلیف، موانعی را برای خود ایجاد می کنند تا اینکه بعدا عملکرد 

دهند  نام نسبت  موانع  این  به  را  خود    به  افراد   وقتی   .]9[طلوب 
خودناتوان   ای  شیوه  به  زنند،  می  دست  فوق  سازی  راهبردهای 

عملکردشان  مستقیم  طور   به  که  کنند  نمی  رفتار   شود،   مزاحم 
  عنوان   به   بتوانند  تا  یابندمی  را   ای  کننده  تعدیل   عامل  بلکه 

عملکرد  توجیهی   .]8[کنند    استفاده  آن  از  خود   ضعیف  برای 
  گذشته  در  را  ساز  ناتوان   خود  رفتارهای  اصلی  های  بنیان   هیگینز،
  جبران   به  نیاز  از  افراد  های  انگیزه  ، بر آن اساس  که  داندافراد می
برخی  .  میگیرند  نشأت  ضعف  و  حقارت  ذهنی،  احساسات وجود 

انسان  ه  عوامل زمینه ساز، سبب این گردید از  است که بسیاری 
مشکالت   و  مسایل  با  رویارویی  در  زندگی  آها  در  سیب  آ تی 

جهت گیری بسیاری از   . همچنینپذیری بیشتری را تجربه کنند
  های نظری و نیز بررسی های مختلف در این زمینه، بیانگر مدل

وجود برخی تجاربی است که از گذشته های دور در فرد نهادینه  
بسیاری از افراد با آسیب ها و محرومیت های  .]10[شده است  

گوناگون کودکی، آنها را همراه با خود و به گونه های مختلفی به  
می منتقل  بزرگسالی  نظر  دوران  بر  بنا  موضوع  این  از  نمایند. 

در  شود.  در قالب طرحواره های ناسازگار اولیه یاد می  ]11[یانگ
دوران    والدین در  که عملکرد  است   معتقد  ]12[بالبی  زمینه  این  

سازمان   درون  در  هایی  مدل  گسترش  و  ایجاد  سبب  کودکی، 
ن به عنوان طرح واره یا اسکیما یاد  آشناختی فرد می شود که از  

بعد ها در زندگی   این طرحواره ها  تی فرد، به عنوان  آمی شود. 
عدسی هایی عمل می کنند که تفسیر، انتخاب و ارزیابی فرد از  

می شکل  را  وی  زندگی  دهند.    تجارب  ابتدای  از  ها  طرحواره 
شکل گرفته و در تمام طول زندگی، فرد را تحت تاثیر قرار می 

تا .  ]13[دهند   کنند  می  کمک  شخص  به  ها  طرحواره  این 
تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند و اطالعات  

کنند   پردازش  را  اولیه .  ]14[دریافتی  ناسازگار  های  طرحواره 
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یی هستند که افراد در مورد خود، دیگران و محیط دارند و  باورها
خصوص   به  اولیه  نیازهای  نشدن  ارضاء  از  معمول  طور  به 

در .  ]15[نیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می گیرند
واقع طرحواره های ناسازگار اولیه در طول زندگی ثابت و پابرجا 

را تشکیل   می دهند.  هستند و اساس ساخت های شناختی فرد 
یا   والدین  در  آعملکرد  منفی  یا  مثبت  گونه  به  کودک  که  نچه 

جهت رشد فردی تجربه می کند منجر به جهت گیری طرح واره  
با  مطابق  .  ]11[های او به سوی سازگار یا ناسازگار شدن است  

شیوه   بر  اولیه  ناسازگار  های  طرحواره  گیری  شکل  یانگ  نظر 
رفتار    تفکر، و  رواآاحساس  در  ها  سایر  ن  و  بعدی  بط صمیمانه 

طرحواره ها   همچنین  .]11[  گذاردجنبه های زندگیشان تاثیر می
به   اساسی دوران کودکی  نیازهای هیجانی  نشدن  ارضا  دلیل  به 

می   :آوجود  از  عبارتند  نیازها  این  که  به    یند  ایمن  دلبستگی 
هویت،  دیگران،  و  و  آ  خودگردانی،کفایت  نیازها  بیان  در  زادی 
وهیجان   خودانگیختگی  سالم،  ،  های  های    تفریح  محدودیت 

پژوهش های صورت گرفته .  ]16[واقع بینانه و خویشتن داری  
سی  سیب شناآدر رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه و عالیم  

این طرحواره ها در شکل گیری  اهمیت وجود  بر    روانی همواره 
می صحه    ]17[ماسون  و   سونیتا  پالتس،.  ]16[گذارد  عالیم 

  لهیوس  به  شده  فیتوص  یها  طرحواره  نیب  را  یآشکار  ییهمسو
 ورآ  ادی  ]19[  یبالب  یدلبستگ  یها  نمود  و  ]18[  همکاران  و  بک
  را  ها  نش یب  یبرخ  است  ممکن  یدلبستگ  هینظر  ن،یبنابرا  .شدند
  ]20[  کند  ناسازگارفراهم  یشناخت  یها  طرحواره  جادیا  به  نسبت
  ،یکودک  دوران  هیاول  تجارب  که  معتقدند  انگی  و   یبالب  جان.  

 یبالب  .دهد  یم  قرار  ریتاث  تحت  را  یجد  یروانشناخت  یکارکردها
 ی دلبستگ  یها  سبک  و  یدرون  فعال  یالگوها  که  است  معتقد
 که   کند  یم  شنهادیپ  پالتس  .هستند  تیشخص  یاصل  یها  مولفه
 یارتباط  پل  کی  عنوان  به  است  ممکن  یدلبستگ  یها  سبک
.  باشد  یشناخت  یها  سبک  توسعه  و   هیاول  تجارب  نیب  یمفهوم
بوجود    هیاول  مراقبان  با  تعامل  جهینت  در  که  ارتباط  نیا  یالگو
  قرار   ریتاث  تحت   را   یبعد  یشناخت  و   یعاطف  یکارکردها   آید،می
و  .  ]17[  دهد  یم احساس  تفکر،  بر روی  دلبستگی  سبک های 

می تاثیر  بزرگسال  افراد  همچنین  خاطرات  الگوی گذارد. 
می شکل  کودکی  دوران  از  زندگی دلبستگی  گستره  در  و  گیرد 

ماند می  پایدار    که   هیاول  ناسازگار  یها  طرحواره.  ]21[  نسبتا 
  گروه   طرحواره  حوزه  پنچ  در  تواند  ی م  است   کرده  مشخص   انگی

  مختل،   عملکرد   و   یخودگردان  ،ی دگیبر/طرد:  شود  یبند
  ش یب  یزنگ  به  گوش  ،یمند  جهت  گرید  مختل،  یها  تیمحدود
  هیاول  ناسازگار  طرحواره   18  جمعا  تاکنون  که  یبازدار  و  ازحد
از  .  ]22[  است   شده  داده  صیتشخ زندگی،  جریان  در  دلبستگی 
شدهنزدیکان    ومادر   دهی   ایجاد  ساخت  برای  مهمی  عامل  و 

فرد   صمیمانه    باشدمیشخصیت  روابط  در  اثرگذار  آو  فرد  تی 
  عاطفی   پیوند   معنای  به  دلبستگی  ،بالبی  نظریات  اساس   بر   . است

 ی م  شکل  یو  یاصل  مراقب  و  کودک  بین  کودکی،  در  که  است
  موثر  یزندگ  کل  در  کودک  احساس  و   یاجتماع  رشد   بر   و  ردیگ

 یبالب  توسط  بار  نیاول  کودکان  یدلبستگ  یالگو.  ]23[  است
  و   هازن  توسط   و   گسترش پیدا کرد   نسورثیا  توسط   و   مطرح شد

  و  یاجتناب  من،یا  یدلبستگ  گروه  سه   در1987  سال  در  وریش
بندی  بزرگساتن  یدلبستگ  روابط  یبرا  دوسوگرا  شد  تقسیم 

  یدارا  بزرگساتن  ،یدلبستگ  کیکالس  هینظر  اصطالح  در.  ]24[
  خود  به   نسبت  که  هستند  ی افراد  از  دسته  آن  منیا  یدلبستگ
  روابطشان   در  و  هستند  متعهد  ارتباطشان  در  دارند،  مثبت  نگرش
  و  گرانید  به  شدن   وابسته   در  و] 25[  کنندیم  تیمیصم  احساس
  از افراد  ن یا  . دارند  یاندک  مشکالت  خود،  به  گران ید  ن کرد  وابسته

  یفرد  نیب  روابط   در  تیمیصم  و   یکی نزدی،  راحت  یژگیو
  عدم  با  دوسوگرا  یدلبستگ  سبک   با   بزرگساتن.  ]26[  برخوردارند 

. ]27[شوند  می  مشخص  شتریب  تعارضات  و  احساسات  در  تعادل
  مانهیصم  روابط  یبرا  خود  ی قو  نیاز  میان  تعارض  دچار  افراد  این
 یازهاین  به  گرانید  ییپاسخگو  از   یناامن  احساس  و  سو   کی  از

  کمتر   نیهمچن  هستند  گرانید  یسو  از  شدن  طرد  احتمال  و  خود
  ن یا  .دارند  شیگرا  خودشان  مورد  در  مثبت  یدگاهید  داشتن  به

 با   همراه  روابط  مورد  در  یمشغول   دل  و  جانیه  و   شور   با   سبک
  سبک   یدارا  بزرگساتن  .]28[  است   مرتبط   کم  یخرسند
 جیه  به  و  هستند  تیمیصم  و  یک ینزد  از   هراس  یدارا  یاجتناب
  ی م  حیترج  را  یخودمختار  و  نبوده  یجان یه  یکینزد  خواهان  وجه
 افراد .  نندیبیم  بسنده  خود  بصورت  را  خودشان  نهاآ  .]29[  دهند
 کنند   یم  ادعا  و  کنند  یم  انکار  را  یریپذ  بیآس  ،سبک  نیا  یدارا
  تیمیصم  از  اجتناب  به  لیتما  و   ندارند کینزد  روابط   به  یازین  که
در این راستا؛ پژوهش حاضر به رابطه بین طرحواره  .  ]30[  دارند

های ناسازگار اولیه و سبک های فرزندپروری با خودناتوان سازی  
  پرداخته است. 

 

 ها روش
از نوع کاربردی و براس اس نح وه حاضر براساس هدف  پژوهش

است. جامعه  همبستگی نوع از گردآوری داده ها تحقیق توصیفی
آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه مراغه در سال تحص یلی 

ج دول کرجس ی و   بود. از جامعه مذکور با توجه ب ه  1397  -98
مورگان و با روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای چن د 

نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخ اب   300داد  مرحله ایی تع
رضایت کامل جهت ش رکت شدند. از معیارهای ورود به پژوهش 

ها، ع دم رض ایت ب رای در پژوهش بود و مالک خروج آزمودنی
های زی ر در پژوهش حاضر از پرسشنامه  شرکت در پژوهش بود.

 استفاده شد : 

  شیور: و پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن

 15  دارای  ]24[ش یور  و  ه ازن  دلبس تگی  پرسشنامه سبک های
 را  سوگرا  دو  و  اجتنابی  ایمن،  دلبستگی  سبک  سه  که  است  سوال
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 ر ناسازگا یها  طرحواره و یدلبستگ یها سبک بین  رابطه یبررس

 نظ ری  ،2  مخافم  ،1مخالفم  کامالً لیکرت  ای  درجه  5  مقیاس  در
 ح داکثر  و  حداقل  .سنجدمی(   5موافقم  کامالً  ،4  موافقم  ،3  ندارم
 25  و  5  ترتی ب  ب ه  آزم ون  مقیاس های  خرده  در  آزمودنی  نمره
 مقیاس های  خ رده  برای(  پایایی کرونباخ    آلفای  ضریب    .باشدمی

 ب ه دانش جویی نمون ه ی ک م ورد در سوگرا  دو  و  اجتنابی  ایمن،
 همچن  ین گ  زارش ش  ده اس  ت. 85/0 ، 84/0 ، 86/0 ترتی  ب
،   ایم ن  دلبستگی  هایسبک  برای(  روایی کندال  توافق  ضرایب
 محاس به 75/0 و 61/0، 80/0 ترتی ب ب ه س وگرا دو و اجتن ابی

 .]24[شد

برای اندازه گیری طرحواره   پرسش نامه طرحواره یانگ:   

های ناسازگار، از شکل کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ اس تفاده 
سوالی برای سنجش طرحواره   90شد. این پرسش نامه یک ابزار  

های ناسازگار اولیه می باشد که با طی ف لیک رت ب ر روی ی ک 
مقیاس شش درجه ای از   کامال درست( تا   کامال غلط(، درجه 

حوزه طرح واره های ناسازگار   5ست. این پرسشنامه  بندی شده ا
حوزه می باشد که عبارتند از: حوزه   5اولیه را می سنجد و دارای  

اول بریدگی و طرد، خودگردانی و عملک رد مخت ل،  مح دودیت 
های مختل، دیگر جهت مندی و گوش به زنگ ی ب یش از ح د. 

از روش روای ی ان را تایی د ک رد و ب ا اس تفاده    ]31[مالک پور  
 را بدست اورد.  ٪83محاسبه ی الفای کرونباخ پایایی  

مقی اس مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت :     

توسط جونز و رودوال ت س اخته   1982خودناتوان سازی در سال  
ماده ای، گ رایش اف راد را ب ه خ ود ن اتوان   23شد. این مقیاس  

( م ی 5ت ا    0سازی با پاسخ های کامال موافق تا کامال مخالف  

سنجد. همبستگی مقیاس خود ناتوان سازی با سازه های مرتبط 
 245با ان مانند عذر تراشی و کمی سعی و تالش در یک نمونه  

گ زارش   ٪70تا    ٪38و همسانی درونی از    ٪6تا    ٪27نفری از  
همبستگی ب ات ] 32[شده است. در پژوهش حیدری و همکاران 

و نمره کل خود ناتوان س ازی و معنی دار عوامل، زیر مقیاس ها  
با عزت نفس نشان دهنده روای ی ت وافقی مقی اس خ ود ن اتوان 
سازی است. ضریب همبستگی بدس ت ام ده از اج رای مقی اس 

روز نشان داد ک ه عوام ل،   15خود ناتاون سازی با فاصله زمانی  
زیر مقیاس ها و نمره کل خود ن اتوان س ازی در دو اج را دارای 

 ٪86برای عامل  تالش تا    ٪47نی داری از  همبستگی بات و مع
برای نمره کل است که با نتایج حاصل از پ ژوهش اس ترو ، در 

ک ه پای ایی   1986مورد تحلیل مقی اس خ ود ن اتوان س ازی در  
گ  زارش ک  رده  ب  ود  ٪76مقی  اس را ب  ا روش ازم  ون مج  دد 

همخوانی داشت. بررسی اعتبار مقی اس خ ود ن اتوان س ازی ب ا 
برای عوامل تالش  ٪6نی نشان دهنده آلفای روش همسانی درو
برای نمره  کل خود ناتوان سازی اس ت و   ٪77و عذر تراشی تا  

با توجه به س ایر ویژگ ی ه ای روان س نجی مقی اس ح اکی از 
همسانی درونی قابل قبولی است که با نتیجه بدست امده آلف ای 

 گزارش شده در پژوهش استروب همخوانی داشت. 74٪
تحلیل داده ها از روش ه ای آم اری   توص یفی،   برای تجزیه و

استنباطی( استفاده شد. بدین منظور برای آزم ون فرض یه ه ای 
پژوهش از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چن د متغی ری 

( spss-24استفاده شد. برای تحلیل داده ها نرم اف زار ام اری  
 مورد استفاده قرار گرفت. 

 یافته ها  
نفر از دانشجویان بودند ک ه از   300نمونه پژوهشی حاضر شامل  

نف ر کارشناس ی ارش د  16نفر کارشناس ی و   284بین آنها تعداد  

 34و    22-18نفر از آنها در رده سنی    246بودند. همچنین تعداد  
                  قرار داشتند.              28-23نفر از آنها رده 

 
 

 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 1جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

 71/10 46/ 55 خودناتوان سازی

 69/1 72/22 سبک دلبستگی ایمن 

 80/3 25/13 سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی

 23/3 28/10 دوسوگرا سبک دلبستگی نا ایمن 

 82/17 06/32 طرد و بریدگی

 48/15 58/18 خودگردانی و عملکرد

 44/8 70/14 محدودیت های مختل

 52/9 60/18 دیگر جهت مندی 

 20/8 63/17 گوش به زنگی بیش 
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 همبستگی بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با خودناتوان سازی. ماتریس ضرایب 2جدول

سبک دلبستگی   خودناتوان سازی 
 ایمن

 سبک دلبستگی 
 نا ایمن دوسوگرا 

سبک دلبستگی    
 نا ایمن اجتنابی 

طرد و  
 بریدگی

خودگردانی و  
 عملکرد

محدودیت  
 های مختل 

دیگر جهت 
 مندی 

گوش به  
 زنگی

         - خودناتوان سازی

        - -15/0 سبک دلبستگی ایمن 

       - - 03/0 243/0 سبک دلبستگی نا ایمن دوسوگرا 

      - 405/0 111/0 254/0 سبک دلبستگی اجتنابی 

     -  487/0 -088/0 308/0 طرد و بریدگی

    - 676/0 475/0 231/0 427/0 277/0 خودگردانی و عملکرد

   - 648/0 729/0 378/0 354/0 - 23/0 242/0 محدودیت های مختل

  - 704/0 462/0 549/0 476/0 475/0 348/0 308/0 دیگر جهت مندی 

 - 625/0 428/0 410/0 410/0 324/0 747/0 283/0 463/0 گوش به زنگی بیش 

اس تنباط ک رد ک ه م ی ت وان ای ن گون ه  2با توجه ب ه ج دول 
( و r=254/0همبستگی بین سبک دلبس تگی ن اایمن اجتن ابی  

( ب ا خ ود ن اتوان =243/0rسبک دلبس تگی ن اایمن دوس وگرا  
( معنی دار است. ول ی ب ین س بک  >P 01/0 سازی در سطح  
 ( با خ ود ن اتوان س ازی در س طح  =r-15/0دلبستگی ایمن  

01/0 P< مچن ین در زمین ه ( رابطه معناداری بدس ت نیام د. ه
رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با خودناتوان سازی  یافته 

( ، r  =308/0ها نشان داد که در زمینه حوزه ی طرد و بریدگی  
( ، ح وزه ی  =r /277حوزه ی خودگردانی و عملک رد مخت ل  

( ، حوزه ی دیگر جهت مندی  =424/0rمحدودیت های مختل  
 308/0r= 463ش به زنگی بیش از ح د  ( و حوزه گو/ r= ب ا )

( رابطه معناداری بدس ت  >P 01/0 خود ناتوان سازی درسطح 
 آمد. 

 . نتایج ضرایب رگرسیون برای پیش بینی خود ناتوان سازی بر مبنای سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه3جدول

 t p ضرایب استاندارد شده یب استاندارد نشدهضرا متغیرهای پیش بین   

 B  بتا( خطای معیار Beta   

 001/0 31/3  74/11 38/ 94 مقدار ثابت 

 427/0 -450/0 -07/0 50/0 23/0 سبک دلبستگی ایمن 

 001/0 91/1 17/0 29/0 55/0 دلبستگی نا ایمن اجتنابی 

 001/0 842/0 10/0 73/0 61/0 دلبستگی نا ایمن دوسوگرا 

 001/0 438/16  12/2 34/ 98 مقدار ثابت 

 001/0 842/0 10/0 73/0 61/0 بریدگی و طرد 

 001/0 708/0 077/0 73/0 51/0 خودگردانی و عملکرد

 02/0 422/0 -058/0 17/0 -72/0 محدودیت مختل 

 001/0 019/0 002/0 138/0 003/0 دیگر جهت مندی 

 001/0 991/3 405/0 134/0 536/0 گوش یه زنگی بیش از حد

 
سبک های دلبستگی و طرحواره  رابطه  ،  3با توجه به نتایج جدول
اولیه   ناسازگار  سازی    های  ناتوان  سطح    دانش با  در  آموزان 

ضریب رگرسیون دلبستگی  معنادار است.     > 001/0pمعناداری  
مقدار  β=    -07/0ایمن   به  توجه  با  سازی  ناتوان  روی  بر   )
ناایمن    tآزمون   دلبستگی  رگرسیون  ضریب  اما  نبوده  معنادار 

ناایمن β=  17/0اجتنابی   دلبستگی  رگرسیون  ضریب  و    )
مقدار  β=  10/0دوسوگرا   به  توجه  با  سازی  ناتوان  روی  بر   )
سبک های دلبستگی  معنادار است و نشان می دهد که    tآزمون  

توانند ناتوان سازی را به  مینا ایمن اجتنابی و نا ایمن دو سوگرا  
طور معناداری پیش بینی نمایند. در زمینه طرحواره های ناسازگار  

طرد  و  بریدگی  متغیر  رگرسیون  ضریب  (، β=  10/0اولیه 
(  β=  06/0(، محدودیت مختل  β=  07/0خودگردانی و عملکرد  
مندی   جهت  دیگر   ،02/0  =β  حد از  بیش  بزنگی  گوش  و   )

 40/0  =β  آزمون مقدار  به  توجه  با  سازی  ناتوان  روی  بر   )t  
که   می دهد  نشان  و  است  اولیه  معنادار  ناسازگار  طرحواره های 

معنادارمی طور  به  را  سازی  ناتوان  نمایند.         توانند  بینی  پیش  ی 

 . خالصه مدل پیش بینی ناتوان سازی بر مبنای سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه  4جدول 

 F R R2 sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل 

 001/0 282/0 526/0 970/12 045/390 3 090/780 رگرسیون

 - - - - 073/30 297 933/10254 خطا

 - - - - - 300 023/11035 کل
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 ر ناسازگا یها  طرحواره و یدلبستگ یها سبک بین  رابطه یبررس

، خالصه مدل پیش بینی ناتوان سازی بر مبن ای   4نتایج جدول  
را نش ان   سبک های دلبستگی و طرحواره های ناس ازگار اولی ه  

ب رای بررس ی رابط ه  Fدهد. طبق نتایج فوق، مق دار آم اره می
 با ناتوان  سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه 

معن ادار   > 001/0pسازی دانش آم وزان در س طح معن اداری 

 28 ض ریب تعی ین(،   𝐑𝟐است. طبق مدل و با توجه ب ه آم اره  
سبک های دلبستگی و درصد از واریانس ناتوان سازی بر اساس  

  .شودتبیین می طرحواره های ناسازگار اولیه

 
 بحث 

ب ین س بک ه ای دلبس تگی و   هدف این تحقیق بررسی رابطه
طرحواره های ناسازگار اولیه با خود ناتوان سازی در دانش جویان 
دانشگاه مراغه بود. طبق نتایج بدست آمده رابطه معناداری ب ین 

 طرحواره های ناسازگار اولیه با خودناتوان سازی وجود دارد.
یعنی طرحواره های ناسازگار اولیه با خود ناتوان س ازی، از نظ ر 

ماری رابطه مثبت و معنادار دارند و طرحواره های ناسازگار اولیه آ
در تمامی پنچ حوزه می توانند جزء پیش بین ه ای خ ود ن اتوان 

نتایج این یافته با یافته های رئیسی سازی در دانشجویان باشند.  
ت وان در تبیین ای ن یافت ه م ی  همسو می باشد.  ]8[و همکاران

باش د  وگ ر ن ه ب ا حج م م ی  ذهن مملو از طرح واره ه ا  گفت
اطالعاتی که در اطرافمان است ب دون ش ک دچ ار ب ار اض افی 
شناختی می شدیم و در نتیجه ذهن ما توانایی توج ه ک ردن ب ه 

. اما وقتی ذهن اطالع ات ]11[این اطالعات را از دست می داد
کند و از آنها یک طرحواره می س ازد از حج م را دسته بندی می

ه و دچار ب ار اض افی نم ی ش ود در نتیج ه اطالعات کاسته شد
زندگی در این دنیای اطالعات برای ما ممکن می شود. اما نکته 
قابل توجه اینجاست که این طرحواره ه ا در ص ورتی ب رای م ا 
مفید هستند که بصورت س ازگار رش د کنن د و در ص ورتی ک ه 
طرحواره ها ناسازگار باشند می توانند پ یش بین ی کنن ده ق وی 

خود ناتوان سازی باشند یعنی م ی توانن د ای ن احتم ال را برای  
بیشتر کنند که فرد پیشرفت های خود را در زن دگی ب ه عوام ل 
درونی و خویشتن و شکست ها را به عوامل بیرونی رب ط دهن د 

]13[ . 
در زمینه رابطه بین سبک های دلبستگی و ناتوان سازی، یافته   

تگی نا ایمن اجتنابی  های پژوهش نشان داد که بین سبک دلبس
نتایج این یافته  و دوسوگرا با خودناتوان سازی رابطه وجود دارد.  

پور ملک  های  یافته  همکاران  ]31[با  و  محمدی  و    ]33[، 
در تبیین این یافته   همسو می باشد.  ]34[حسینی فرد و کاویانی  

 اجتنابی( ناایمن دلبستگی دارای سبک  توان گفت افرادی کهمی

 اعتماد دیگران به درستی به توانند نمی هستند ) سوگرا دو  و
 همچنین،  . ست ا دشوار برایشان روابط در  کردن  تکیه و  کنند،
 فرد  که  زمانی. شوند طرد که هستند این نگران همواره  افراد  این
 و عاطفی روابط در را امنیت و ثبات و باشد ناآرامی و نگرانی در
 روابط برقراری جهت تمرکز و تالش از باشد، نداشته فردی بین
 و اجتماعی های موقعیت در  آگاهانه حضور و فردی بین و سالم

 فعالیت  در افراد  این  مثال، عنوان به. بود خواهد ناتوان تحصیلی

 است مناسب که آنگونه توانند نمی گروهی دانشگاهی  های
 در  اعتماد عدم و انزوا همین و باشند داشته تعامل و مشارکت
 می امور در خود تصرف و دخل توان به ناباوری نیز و روابط
 تحصیلی و  آموزشی زمینه در ویژه به فرد  در  ناسازگاری با تواند
بنا به زعم  شود.  بوده و منجر به ناتوان سازی در فرد می همراه
و  که افرادی  ]22[یانگ   طرد  های  طرحواره  و در   بریدگی 

دارند مختل محدودیتهای  های دلبستگی توانندنمی مشکل 

 که معتقدند آنها   .کنند برقرار با دیگران بخشی رضایت و ایمن

 خاطر برآورده تعلق و عشق محبت،  امنیت، ثبات، به ها آن نیاز

 اعتمادی بی یا ثباتی بی های ویژگی دارای افراد این شود.نمی

از  اطرافیان بوده و با ارتباط و برقراری محبت دریافت به نسبت
 و ناپذیر اعتماد بینی، غیرقابل پیش ثبات، بی هیجانی، لحاظ
 خود  های تکانه مهار در ناتوان که معتقدند آنها اند. نامنظم

 به دستیابی خاطر به آنی را نیازهای ارضاء توانند نمی هستند،

 دیگران اشتباهات از توانندنمی   و بیندازید تأخیر به آتی منافع

داشتن اینگونه طرحواره ها این افراد  . به علت  پوشی کنند چشم
کنند زیرا به علت ناتوانی  به سوی خودناتوان سازی سوق پیدا می

در برقراری ارتباط با دیگران آنها را به عنوان عوامل بیرونی موثر  
 کنند.در ناتوان سازی خود قلمداد می

عوامل متعددی وجود دارند که در خودناتوان س ازی دانش جویان 
باشند. از جمل ه متغیره ای ت اثیر گ ذار ک ه نق ش ر میتاثیر گذا

توان به سبک های موثری بر ناتوان سازی دانشجویان دارند می
دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه اش اره ک رد. البت ه بای د 
متذکر شد که عالوه بر عوامل ذکر شده متغیرهای دیگ ری نی ز 

باشند. ل ذا پیش نهاد یوجود دارد که بر ناتوان سازی تاثیر گذار م
گردد در پژوهش های آتی از متغیرهای دیگ ر نظی ر عوام ل می

زیست شناختی، خلقی، فراشناختی و سایر متغیرهای تاثیرگذار بر 
ناتوان سازی نیز استفاده ک رد. ه ر پژوهش ی دارای مح دودیت 
هایی می باشد که این پژوهش نیز از این قائله مستثنی نیس ت. 

های پژوهش تک جنسیتی بودن نمونه ها بود یکی از محدودیت 
که تعمیم مهارتهای آم وزش دی ده ب ه محیطه ای واقع ی ک ه 

کن د ب رای دختران نیز در آن حضور دارند را با مشکل مواجه می
ش ود پ ژوهش مش ابه ب ر روی رفع این محدودیت پیشنهاد م ی

 همچنین به دلیل وجود پرسش ه ای زی اددختران انجام شود. 

 آور  جم ع آت   ب را  تحقیق ات در ک ه ش ود م   پیشنهاد

ه ا  نام ه پرس ش کوت اه ه ا  فرم از اتمکان حت  اطالعات
 ه ا  پ ژوهش در دیگر این اس ت ک ه پیشنهاد گردد. استفاده
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 با و آزمایش  شبه و آزمایش  ها  روش بستن کار با به بعد 
 عل   رواب ط مصاحبه و مشاهده چون هم از ابزارهای  استفاده

 .شوند بررس  این پژوهش متغیرها  بین

 گیرینتیجه
راهبردهای ناتوان سازی از جمله متغیرهای رایج در دانش جویان 
می باشد که به وسیله آن تعلل خود را توجیه پ ذیر م ی س ازند. 
برای کمک به دانشجویان جهت مقابله با تعلل ورزی و موفقیت 

ی شده و تحصیلی تزم است که ریشه های ناتوان سازی شناسای
در جهت رفع آن الگوها و پیشنهاداتی ارائه گ ردد. از ب ین ان واع 
سبک های دلبستگی بین سبک دلبس تگی ن ا ایم ن اجتن ابی و 
دوسوگرا و همچنین بین تمامی مولفه های م رتبط ب ا طرح واره 
های ناسازگار اولیه با ناتوان س ازی در دانش جویان رابط ه معن ا 

ز لح اظ بنی ادی و ک اربردی پژوهش حاض ر اداری بدست آمد.  
تواند حائز اهمیت باشد: از لحاظ بنیادی با توجه ب ه ای ن ک ه می

سبک های دلبستگی و طرحواره ه ای پژوهش حاضر رابطه بین  
رود کند انتظار میبررسی می  خودناتوان سازی رابا    ناسازگار اولیه

ای از متغیره ای م رتبط ب ا که نتایج پژوهش حاضر بتواند پ اره
از لحاظ ک اربردی نی ز انتظ ار   را شناسائی کند.  خودناتوان سازی

انواع   بین  رود که نتایج پژوهش حاضر با آشکار ساختن رابطهمی
ب ا انواع طرح واره ه ای ناس ازگار اولی ه و سبک های دلبستگی 

و  اس اتید، اطالعات مفیدی را در اختیار والدین، دناتوان سازیخو
اندرکاران تعل یم و تربی  ت ق  رار ده د ت  ا ش  رایط و س ایر دس  ت

کمت ر از   دانش جویانموقعیتها را طوری تدارک ببینند که در آن  
  .راهبردهای ناتوان سازی استفاده کنند

 مالحظات اخالقی 
  98/د/3382اغه با شماره مقاله حاضر برگرفته از طرح دانشگاه مر

بوده و به منظور رعایت اصول اخالقی رضایت دانشجویان جل ب 
شد و همچنین به افراد شرکت کنن ده در م ورد محرمان ه ب ودن 

 نتایج اطمینان داده شده است.

 ع مناف ضادت
 .ندارد وجود مقاله نویسنده بین  منافعی تعارض

 سپاسگزاری 
 در که دانشجویانی تمامی  و  مراغه دانشگاه مسئولین از همکاری

قدردانی تشکر کمال  کردند، شرکت پژوهش این عمل   و  به 
 آید.می
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