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نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا
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چکیده
مقدمه :تفاوت های سرشتی در رفتار دلبستگی نقش مهمی دارند .سبک دلبستگی ،که از کودکی در چارچوب روابط مادر -کودک شکل می
گیرد ،تعیین کننده اصلی شیوه تنظیم هیجان هاست .بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در رابطه
بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا بود.
روش :روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش کرمانشاه در سال تحصیلی -39
2931بود .نمونه آماری شامل  933دبیر که با روش نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ای انتخاب و پس از جلب رضایت و همکاری در این
پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته شد پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر( ،)TCIپرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو() FTASو پرسشنامه
سبک های دلبستگی بزرگساالن() AIIرا تکمیل کنند .تحلیل داده ها با محاسبه ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر انجام گرفت.
یافته ها :براساس نتایج پژوهش ،مدل پیشنهادی روابط بین متغیرهای مذکور ،از برازش قابل قبولی برخوردار بود .نتایج حاصل از تحلیل
نشان داد که بعد سرشتی نوجویی و آسیب گریزی و بعد منشی خودراهبری با آلکسی تایمیا اثرمستقیم دارد؛ همچنین بعد سرشتی نوجویی
و آسیب گریزی و بعد منشی خودراهبری ،همکاری و خودفراروی با آلکسی تایمیا به واسطه سبک های دلبستگی ناایمن اثرغیرمستقیم دارد؛
بین بعد سرشتی آسیب گریزی ،نوجویی و بعد منشی همکاری ،خودفراروی با سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی رابطه مثبت و معنی دار وجود
دارد.
نتیجه گیری :براساس یافته های این پژوهش ،می توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی ناایمن بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا
دارای نقش واسطه ای می باشد.
واژه های کلیدی :سبک های دلبستگی ،سرشت و منش ،آلکسی تایمیا
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ثابت و پایدار می مانند .از سوی دیگر ،منش منعکس کنندۀ
اهداف زندگی ،نظام ارزشی و هیجانات خودآگاه فرد است،
ولی ابعاد منش ،کمتر ارثی است و اغلب تحت تأثیر
یادگیری اجتماعی قرار می گیرد] .[23کلونینجر در مدل
زیستی -روانی خود این دو بعد را مطرح کرده است .وی
مدل شخصیتی اولیه خود را که مدلی سه بعدی است
براساس انتقال دهنده های عصبی دوپامین ،سروتونین و
نوراپی نفرین طراحی کرد و چهار صفت یا بعد سرشتی
نوجویی ،5آسیب گریزی ،6پاداش وابستگی 7و پشتکار 8را به
به سطوح این ناقل های عصبی نسبت داده است .در حالی
که منش شناسی شخصیت ،به تفاوت های بین فردی در
انگاره های مربوط به خودپنداره پیرامون اهداف و ارزش ها
اشاره دارد.کلونینجر جنبه منشی شخصیت را دارای سه بعد
می داند که عبارتند از خودفراروی ،3خودراهبری 23و
همکاری .[22]22نتایج پژوهش کلیکل و همکاران[21]21
نشان می دهد که نمره کل آلکسی تایمیا با پاداش
وابستگی و خودراهبری و مولفه دشواری در شناسایی
احساسات و دشواری در توصیف احساسات با خودفراروی و
خودراهبری همبستگی منفی دارند .نتایج پژوهش های]
 [25 ،24 ،29نیز نشان می دهد که پایین بودن پاداش
وابستگی ،خودراهبری و همکاری مسیرهای به سمت
آلکسی تایمیا هستند وباال بودن نمره درآسیب گریزی
توان پیش بینی آلکسی تایمیا را دارد .همچنین پژوهش ها
نشان می دهند که عوامل ارثی و تفاوت های سرشتی مزاج
نیز در رفتار دلبستگی نقش مهمی دارند] .[27 ،26مطابق
نظریه بالبی ،[28]29انسان با یک سیستم روانی -زیستی به
نام سیستم رفتار دلبستگی متولد می شود .هدف این
سیستم ،دستیابی به یک احساس ایمنی و حمایت شدگی
واقعی یا ادراک شده از تعامل نزدیک وصمیمی با تصویر
دلبستگی است] .[23بالبی دلبستگی را یک رابطه ی
عاطفی قدرتمند می داند که فرد را به یک مراقب مرتبط

مقدمه
سیفنوس2

در کار بر روی افراد مبتال به اختالالت روان
تنی ،دریافت که بسیاری از این بیماران مشکل بزرگی در
برقراری ارتباط هنگام مصاحبه بالینی وهمچنین مشکالتی
در یافتن کلمات مناسب جهت توصیف احساس های خود
دارند .سیفنوس واژه آلکسی تایمیا 1را به معنی« فقدان
کلمه برای هیجان» درجهت توصیف این افراد به کار
برد] .[2آلکسی تایمیا اختاللی ویژه در پردازش هیجانی
است که بیشتر به کاهش توانمندی در شناسایی و
تشخیص هیجان ها اشاره دارد] ،[1،9این افراد قادر به
تشخیص و تمیز دادن هیجان های خود نیستند و نمی
تواننند افکار و احساسات خود را درک و توصیف کنند و در
آگاهی هیجانی ،ارتباط با دیگران و بینش نسبت به
احساسات خود نقایصی را نشان می دهند] ،[4بخصوص در
شرایطی که انجام یک تکلیف چندان آسان نیست].[5
آلکسی تایمیا سازه ای روانشناختی است که می توان آن را
به دو بعد شناختی و خلقی تقسیم کرد .بعد شناختی آن با
مشکالتی در تشخیص ،ابراز کالمی و تحلیل احساسات
مشخص می شود و بعد خلقی آن کاهش سطوح تجارب و
تصویرسازی ذهنی از هیجانات را شامل می شود].[6
آلکسی تایمیا در ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و
آماری اختالل های روانی به عنوان یک اختالل روانی
طبقه بندی نشده ،بلکه ویژگی ای است که از شخصی به
شخص دیگر از لحاظ شدت متفاوت می باشد] .[7از این رو
می توان گفت که آلکسی تایمیا به عنوان یک سازه
شخصیتی چندوجهی با اختالل های طبی و روان پزشکی
متعددی رابطه دارد و احتماالً به گونه ای نرمال در جمعیت
عمومی توزیع شده است و روی یک پیوستار از بهنجار تا
آسیب شناختی قرار می گیرد].[8
کلونینجر [3 ]9یکی از نظریه پردازان زیستی شخصیت
است که با نگاه و تأکید بر بنیان های زیستی شخصیت،
چارچوب نظری مستحکمی در دو زمینۀ سرشت و منش4
پدید آورده است .مفهوم سرشت ،در دیدگاه کلونینجر به
تفاوت های فردی در زمینۀ پاسخ های هیجانی اساسی
اشاره دارد ،سرشت صفات ارثی هستند که در سراسر زندگی

5- novelty seeking
6- harm avoidance
7- reward dependence
8- persistence
9- self-transcendence
10- self- directiveness
11- co-cooperativeness
12- Celikel et al
13- Bowlby

1- Syfenuos
2- alexithymia
3- Cloninger
4- temperament & character
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نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در...

سالمت روانی افراد است و سبک های دلبستگی ناایمن را
به عنوان یک عامل آسیب پذیری تأیید کرده اند]،18 ،17
 .[13مطالعات دیگری نیز رابطۀ سبک های دلبستگی و
آلکسی تایمیا را مورد بررسی قرار داده و نتایج نشان می
دهد که ویژگی های مربوط به ناگویی هیجانی در سبک
های دلبستگی ناایمن بیشتر است].[94 ،99 ،91 ،92 ،93
گرچه شواهد موجود نشان می دهند که ویژگی های
شخصیت با آلکسی تایمیا رابطه دارند ،مطالعه متغیرهایی
که احتماالً می توانند در این رابطه نقش واسطه ای داشته
باشند مورد غفلت قرار گرفته است .بنابراین ،هدف اصلی
پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای سبک های
دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش شخصیت و
آلکسی تایمیا بودو با توجه به بررسی انجام شده این
متغیرها در یک مدل گنجانده نشده است بنابراین مدل
پیشنهادی پژوهش به شرح زیر می باشد.

می سازد ،به نحوی که تعامل با وی باعث احساس نشاط و
شعف شود و وجود او به هنگام تنش ،مایه ی آرامش
باشد].[13
2
بدنبال پژوهش های بالبی ،اینسورث ] [12سبک های
دلبستگی 1را به دو سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی
ناایمن طبقه بندی کرد که سبک ناایمن شامل سبک
دلبستگی ناایمن دوسوگرا و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی
است .افراد با پرورش سبک دلبستگی ناایمن ،شخصیتی بی
عاطفه خواهند داشت که مشخصه آن کناره گیری هیجانی،
فقدان احساس ،ناتوانی در برقراری روابط محبت آمیز و
عاطفی با دیگران است].[11
بنابراین سبک های دلبستگی تعیین کننده قواعد عاطفی،
شناختی و راهبردهایی است که واکنشهای هیجانی را در
افراد و روابط بینشخصی هدایت میکند]،15 ،14 ،19
 .[16نتایج پژوهش ها به طور کلی نشان دهنده اهمیت
انکارناپذیر سبک دلبستگی به عنوان یک عامل اساسی در

نوجویی
پاداش وابستگی

سبک دلبستگی ایمن

آسیب گریزی

پشتکار

خودراهبری

ناگویی هیجانی

همکاری
سبک دلبستگی ناایمن

خودفراروی

شکل  )1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

1- Ainsworth
2- attachment style
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احساسات و تفکر عینی را در طیف  5درجه ای لیکرت از
نمرۀ  (2کامالً مخالف) تا نمرۀ  (5کامالً موافق) می
سنجد] .[96در نسخه فارسی مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو
ضرایب آلفای کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل و سه زیر
مقیاس دشواری در تشخیص احساسات ،دشواری در
توصیف احساسات و تفکر عینی به ترتیب 3/81 ،3/85
 3/75و  3/71محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب
مقیاس است .پایایی بازآزمایی مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو
در یک نمونه  67نفری در دو نوبت با فاصله چهار هفته از
 3/83تا  3/87برای ناگویی هیجانی کل و زیر مقیاس های
مختلف تایید شد] .[97در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه  3/78بدست آمد.
-9پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگساالن(:)AAI
پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگساالن توسط هازن و
شاور] [98ساخته شده ،یک ابزار خودگزارشی دهی است
 12سوالی است و سه زیر مقیاس دلبستگی ایمن ،دلبستگی
ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن دوسوگرا( اضطرابی) را در
طیف  5درجه ای از نمرۀ  (2هیچ) تا نمرۀ  (5خیلی زیاد)
می سنجد .این مقیاس شامل توصیف هایی در زمینۀ
احساسات فرد دربارۀ ادراک او از روابط خود با افراد مهم
زندگی فعلی وی می باشد .طاهری روایی این پرسش نامه
را به وسیلۀ هسمانی درونی سبک های دلبستگی  3/55تا
 3/74به دست آورد و پایایی آن را با استفاده از روش
بازآزمایی در دلبستگی ایمن( )r=3/84و دردلبستگی ناایمن
اضطرابی و اجتنابی(  )r =3/78گزارش کرده است] .[93در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 3/65
بدست آمد.
روند اجرای پژوهش :جهت اجرای پژوهش ابتدا با
توضیح هدف پژوهش و کسب رضایت ،پژوهشگر پرسش
نامه ها را توزیع و در طول پاسخ آزمودنی ها حضور فعال
داشت که در صورت لزوم به پرسش های آزمودنی ها پاسخ
دهد.پس از جمع آوری اطالعات جهت تحلیل داده ها از
آمار توصیفی(محاسبه میانگین ،انحراف معیار و همبستگی
مرتبه صفر پیرسون) استفاده شد .همچنین ،جهت تحلیل
های پیچیده تر برای ارزیابی برازندگی مدل پیشنهادی از
تحلیل مسیر استفاده شد .تحلیل ها با استفاده از SPSS
نسخه 23و  AMOSنسخه  26انجام گرفتند.

روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر در چارچوب طرح های
همبستگی انجام شد.
آزمودنی ها :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش کرمانشاه در سال
تحصیلی  2931-39بود،که از بین آنها  933دبیر با روش
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پس از جلب
رضایت و همکاری در این پژوهش شرکت کردند و از آنها
خواسته شد پرسشنامه سرشت و منش ،آلکسی تایمیا و
سبک های دلبستگی بزرگساالن را تکمیل کنند .پس از
اجرای پژوهش 933 ،پرسشنامه در مرحله فرضیه آزمایی
تحلیل شدند.
ابزار
-2پرسشنامه سرشت و منش( :)TCIتوسط کلونینجر][3
ساخته شده است .این ابزار یک مقیاس خود -گزارشی
مداد -کاغذی است که  215ماده دارد و آزمودنی به هر
یک از سواالت بصورت بله ،خیر پاسخ می دهد .این
پرسش نامه برای سنجش خصلت ها و ویژگی های
شخصیتی ساخته شده است که یا از طریق وراثت( سرشت)
یا از طریق محیط( منش) در فرد وجود دارد .این مدل هفت
عامل را اندازه گیری می کند .پرسش نامه مذکور که توسط
کاویانی و همکاران] [95در ایران هنجار گزینی شده است،
دارای پایایی روایی مناسب برای استفاده در پژوهش ها
است .برای دست یابی به ضریب پایایی ،به روش باز-
آزمون عمل شد که نتایج گویای ضرایب قوی برای آزمون
به این شرح است :نوجویی( ،)3/86آسیب پرهیزی(،)3/88
پاداش وابستگی( ،)3/79پشتکار( ،)3/73همکاری(،)3/86
خودراهبری(  ،)3/33و خودفراروی(  .)3/86نتایج حاصل از
روایی آزمون نیز گویای روایی خوب آزمون بین طیف 3/66
تا  3/33برای خرده مقیاس ها است .روایی خرده مقیاس ها
عبارت بود از :نوجویی( ،)3/75آسیب پرهیزی(،)3/71
پاداش وابستگی( ،)3/87پشتکار(  ،)3/33همکاری( ،)3/76
خودراهبری(  )3/66و خودفراروی( )3/86بوده است].[13
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه
 3/77بدست آمد.
-1پرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو( :)FTASمقیاس آلکسی
تایمیا تورنتو یک آزمون  13سوالی است وسه زیرمقیاس
دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف
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نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در...

یافته ها
جدول 2میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی

متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.

جدول )1ضرایب همبستگی ابعاد سرشت و منش ،سبک های دلبستگی و آلکسی تایمیا
نوجویی
آسیب گریزی
پاداش وابستگی
پشتکار
خودراهبری
همکاری
خودفراروی
دلبستگی ایمن
دلبستگی
ناایمن اجتنابی
دلبستگی
ناایمن اضطرابی
آلکسی تایمیا

MD
7/71
7/85
8/33
9/18
25/31
23/22
22/23
4/34
7/73

SD
9/25
4/23
1/16
2/91
4/33
9/38
1/75
9/34
9/23

2
2
3/389
*3/22
3/22
**-3/49
**-3/16
-3/387
*3/29
-3/381

2
3/333
**-3/26
**3/59
**-3/97
**-3/99
**-3/25
**3/25

2
3/363
**-3/25
*3/22
3/378
*3/24
**-3/18

1

9

4

5

2
3/22
3/77
**3/25
3/379
-3/319

2
**3/43
**3/14
-3/93
-3/382

6

7

8

3

23

2
**3/28
-3/59
*-3/21

2
*3/24
-3/318

2
**3/13

2

24/16

5/34

**3/13

**3/98

**3/11

*3/21

**-3/59

**-3/96

-3/373

**3/15

*3/29

2

43/83

3/58

**3/12

**3/41

-3/316

3/399

**-3/54

**-3/92

**-3/12

-3/311

*3/29

**3/98

**P<0/01، *P<0/05

شاخص نیز بین صفر و یک قرار می گیرد و اندازه نزدیک
به یک حاکی از برازش مناسب است .شاخص  ،NFIبرابر
با  ،3/335است این شاخص نیز بین صفر و یک قرار می
گیرد و اندازه نزدیک به یک حاکی از برازش مناسب است.
شاخص  ،CFIبرابر با  ،3/337است این شاخص نیز بین
صفر و یک قرار می گیرد و اندازه نزدیک به یک حاکی از
برازش مناسب است .شاخص ،IFIبرابر با  ،3/337است این
شاخص نیز بین صفر و یک قرار می گیرد و اندازه نزدیک
به یک حاکی از برازش مناسب است .شاخص  ،TLIبرابر
با  3/336است این شاخص نیز بین صفر و یک قرار می
گیرد و اندازه نزدیک به یک حاکی از برازش مناسب است.
و شاخص  ،RMSEAبرابر با  3/37می باشد و میزان
کوچک تر آن ،برازش بهتری را نشان می دهد .همان گونه
که مشاهده می شود تمام مقادیر مربوط به شاخص های
تطبیقی الگو ،حاکی از برازش مناسب آن در این پژوهش
می باشد.

برای آزمون فرض پژوهش با کمک نرم افزار لیزرل به
تحلیل مسیر متغیرها پرداخته شد مفروضه های انجام
تحلیل مسیر شامل روابط خطی میان متغیرها ،توزیع
طبیعی ،استقالل خطاها می باشد] .[43بنابراین با توجه به
برقرار بودن پیش فرض ها می توان از تحلیل مسیر
استفاده کرد .درتحلیل مسیر برای ارزیابی برازش الگو ،آماره
هایی به وسیله لیزرل عرضه می شود که از مهم ترین آنها
مجذور خی است که نشان می دهد ساختار کوواریانس
یافته ها با مدل پیشنهادی نظری مطابقت دارد یا خیر .یک
الگو با برازش مناسب ،باید دارای خی دو غیرمعنی دار
باشد،که در پژوهش حاضر مقدار شاخص ( 1/76)χ1با درجه
آزادی  2و سطح معنی داری /336می باشد .شاخص نسبت
مجذور کای به درجه آزادی(  ) 1/dfبرابر با  1/76است که
مطابق برخی منابع چنان چه این نسبت در دامنه 1الی5
قرار داشته باشد ،حاکی از برازش مناسب الگو است.
شاخص  GFIبرابر با 3/338است این شاخص نیز بین
صفر و یک قرار می گیرد و اندازه نزدیک به یک حاکی از
برازش مناسب است .شاخص ،AGFIبرابر با  ،3/327این
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)-6/664(-6/660

نوجویی

)6/66( -6/666
)6/64( -6/61
سبک دلبستگی ناایمن

)6/61(6/66

6/61
-6/60
-6/64

آسیب گریزی

اجتنابی

)6/61(6/60

)6/66(6/60
-6/06
)-6/66(-6/60

)6/67(6/60
)-6/47(-6/61

آلکسی تایمیا

خودراهبری

)-6/74(-6/61

-6/76

-6/60
6/67

)-6/617(-6/666
6/70
)-6/66( -6/66

)6/60(6/6

سبک دلبستگی ناایمن
اضطرابی

)-6/60(-6/66

)6/66(6/660

همکاری

-6/60

6/61

)6/66(6/66
خودفراروی

-6/60

نمودار ) 1الگوی مسیر برای آزمون نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در رابطه با ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا

ضرایب تأثیر در مسیر بعدسرشتی نوجویی و آسیب گریزی
و بعد منشی خودراهبری معنادار است.

ضرایب غیراستاندارد و استاندارد مسیرهای مستقیم موجود
در مدل نمودار گزارش شده است .بررسی ضرایب استاندارد
و غیراستاندارد مسیرهای موجود در مدل نشان می دهد که

جدول )2تحلیل مسیر ابعاد سرشت و منش شخصیت بر آلکسی تایمیا از طریق سبک های دلبستگی
سطح معناداری
غیراستاندار
مسیر
استاندارد()β
3/332
3/349
3/321
رابطه خودفراروی با آلکسی تایمیا از طریق سبک های دلبستگی ناایمن
3/333
-3/373
-3/342
رابطه خودراهبری با آلکسی تایمیا از طریق سبک های دلبستگی ناایمن
3/331
-3/363
-3/323
رابطه همکاری با آلکسی تایمیا از طریق سبک های دلبستگی ناایمن
3/339
3/359
3/319
رابطه آسیب گریزی با آلکسی تایمیا از طریق سبک های دلبستگی ناایمن
3/32
3/339
3/332
رابطه نوجویی با آلکسی تایمیا از طریق سبک های دلبستگی ناایمن
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میان افراد مبتال به آلکسی تایمیا به لحاظ ناتوانی هایشان در
آگاهی هیجانی و پردازش شناختی ،دشواری در توصیف و
شناسایی هیجان ها مشاهده می شود .بنابراین زمانی که
اطالعات هیجانی نمی توانند در فرآیند پردازش شناختی،
ادراک و ارزشیابی گردند ،افراد از نظر عاطفی و شناختی دچار
آشفتگی و درماندگی شده و این ناتوانی می تواند سازمان
عواطف و شناخت های آن ها را مختل سازد .این افراد به
دلیل عدم آگاهی هیجانی و ناتوانی در پردازش شناختی
احساسات خود ،معموالً قادر به شناسایی ،درک و یا توصیف
هیجان های خود نیستند و توانایی محدودی در سازگاری با
شرایط تنش زا دارند .یکی از روش های کنترل تنش
مخصوصاً در مورد هیجان های منفی ،تخلیه و بیان هیجان
ناشی از تنش است .در صورتی که این هیجان ها تخلیه
نگردند و فرد نتواند احساسات منفی خود را بصورت کالمی
بیان کند منجر به پریشانی روانی و افزایش اضطراب می
شود.
در تبیین رابطه خودراهبری پایین با آلکسی تایمیا می توان
گفت که نمرات پایین در خودراهبری نشان دهنده ناپختگی
و عدم رسش بوده و درکسانی دیده می شود که مفاهیم
خودمختاری ،ظرفیت و مسئولیت در ارتباط با خود و دیگران
را به خوبی رشد نداده اند] .[48کلونینجر]  [43معتقد است
که خودراهبری شامل توانایی فرد در مدیریت رفتارش است
تا خود را با موقعیت های جدید تطبیق دهد و از این طریق
به اهداف و ارزش های خود برسد .افرادی که در مقیاس
خودراهبری نمره پایین می آورند ضعیف ،شکننده ،نکوهش
گر ،غیرمؤثر و غیرمسئول بوده و این افراد ادراک ضعیف
تری از حمایت اجتماعی دارند و در مقابله با موقعیت های
دشوار زندگی مهارت کمتری از خود نشان می دهند و بیشتر
متکی به انگیزه های بیرونی هستند .آلکسی تایمیا با ویژگی
دشواری درشناسایی و تنظیم هیجان با کاهش توانایی کنترل
و تنظیم رفتار برای رسیدن به هدف و انزوای اجتماعی
مرتبط است .آگاهی هیجانی ضعیف و عدم توانایی این افراد
برای تنظیم عواطف و احساسات و رفتارهای انطباقی برای
رسیدن به هدف منجر می شود که این افراد هدف مشخصی
در زندگی نداشته باشند .این افراد به آن دلیل که افکارشان
منشأ بیرونی دارد ،وقایع را به محرکات بیرونی ارجاع می
دهند نه به نگرش و احساساتی که در درون خودشان وجود

در جدول  1ضرایب استاندارد و غیراستاندارد اثرات
غیرمستقیم جهت بررسی نقش واسطه ای سبک های
دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش شخصیت و
آلکسی تایمیا آمده است .نتایج جدول فوق نشان می دهد که
ضریب استاندارد مسیرغیرمستقیم خودفراروی به آلکسی
تایمیا از طریق سبک های دلبستگی ناایمن  ،3/321ضریب
استاندارد مسیرغیرمستقیم خودراهبری به آلکسی تایمیااز
طریق سبک دلبستگی ناایمن ،-3/342ضریب استاندارد
مسیرغیرمستقیم همکاری به آلکسی تایمیا از طریق سبک
دلبستگی ناایمن ،-3/323ضریب استاندارد مسیرغیرمستقیم
آسیب گریزی به آلکسی تایمیا از طریق سبک دلبستگی
ناایمن 3/319و ضریب استاندارد مسیرغیرمستقیم نوجویی به
آلکسی تایمیا از طریق سبک دلبستگی ناایمن ،3/332است
که معنادار می باشند براین اساس ابعاد سرشت و منش زمانی
به آلکسی تایمیا منجر می شود که فرد دارای سبک
دلبستگی ناایمن باشد.
بحث
پژوهش حاضر جهت بررسی نقش واسطه ای سبک های
دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش و آلکسی تایمیا
انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که بعد سرشتی نوجویی
و آسیب گریزی و بعد منشی خودراهبری با آلکسی تایمیا
اثرمستقیم دارد که این یافته با نتایج پژوهش ] ،24 ،29 ،21
 [25همخوان می باشد .نتایج پژوهش فتح الهی و
همکاران] [47نشان می دهد که آسیب پرهیزی ویژگی
مشترک اختالالت هیجانی است و عمدتاً مسئول همپوشی
مشاهده شده بین اختالالت هیجانی است .در تبیین این
نتایج می توان گفت که عامل سرشتی نوجویی پایین و
آسیب گریزی باال به خصوصیاتی چون عصبی بودن،
ناامیدی ،منفی گرایی ،نگرانی ،ترس از عدم قطعیت ،شرم و
خجالت در مواجهه با غریبه ها و خستگی و فرسودگی اشاره
دارد .این آمادگی ارثی باعث می شود که وقتی چنین افرادی
با موقعیت ها و محرک های ناآشنا و پراسترس روبرو شوند،
اضطراب بیش از حد از خود نشان می دهند].[3آسیب
گریزی افراد را مستعد تجربۀ پریشانی و هیجان های منفی
همچون اضطراب ،ترس و نگرانی می کند صفاتی که در
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های خود برای تغییر موقعیت شامل افکار ،هیجان ها ،تکانه
ها ،امیال ،رفتارها و فرایندهای هیجانی را] [45تبیین می
کند .از سوی دیگر ،مراقبت نابسنده و ضعف و ناتوانی در
حساسیت و پاسخدهی مادرانه به الگوی رفتار دلبستگی
ناایمن منتهی می شود و مانع تحول مهارت های موثر
تنظیم عواطف و شناخت می گردد] .[46مطابق این یافته
ها ،تجربه های هیجانی دوران کودکی نقش تعیین کننده در
کنش وری یا نارساکنش وری های هیجانی بازی می کند.
بنابراین در نظام دلبستگی ناایمن ،افراد دارای عالئم
ناسازگارانه در حیطه ی رفتاری و ارتباطی هستند ،یعنی
شکل گیری نظام دلبستگی ناایمن موجب پدیدآیی رفتارهای
منفی می شود که سرانجام اختالل در نظام سالمت را به
همراه خواهد داشت .یک مفهوم کلیدی در نظریه ی
دلبستگی که پیوستگی بین کیفیت روابط دلبستگی کودک و
بزرگسال را مطرح می سازد ،مفهوم مدل های درون کاری
است .به نظر بالبی ،در خالل سال های رشد نایافتگی ،افراد
برحسب تجاربشان با نگاره های دلبستگی و تعامل با محیط،
مدل های درون کاریشان از جنبه های مهم جهان را می
سازند و به کمک همین الگوهاست که شخص وقایع را درک
و تفسیر ،حوادث را پیش بینی و طرح هایی را بنا می کند.
ویژگی اصلی سبک دلبستگی ناایمن ،عبارت است از نگرش
منفی نسبت به خود و دیگران و بی اعتمادی کامل نسبت به
دیگران .این ویژگی ها که به منزله مدل های درون کاری
منفی محسوب می شوند ،زمینه های شکل گیری آمادگی
های دفاعی ،مقاومت در برابر تاثیرات خارجی ،محدودیت
عواطف ،بی اعتمادی و سؤظن نسبت به دیگران و سرزنش
آنها را فراهم می سازند] .[97این گرایش ها بخشی از
ویژگی های است که در افراد مبتال به آلکسی تایمیا مشاهده
می شود .بنابراین سبک دلبستگی ناایمن با مدل های درون
کاری منفی می تواند زمینه را برای شکل گیری آلکسی
تایمیا فراهم سازد .در نهایت می توان نتیجه گرفت که
وارسی نقش سازه های شخصیتی و مؤلفه های مرتبط با
تفاوت های فردی اهمیت قابل توجهی دارد .دلبستگی برای
تکوین شخصیت و روابط بهنجار ضروری بوده و پایه ای بر
سالمت روانی است .به طور کلی ابعاد دلبستگی هم جزء
ویژگی افراد و هم جزء ویژگی رابطه و تعیین کننده اصلی
شیوه تنظیم هیجان هاست .پیامدهای نتایج پژوهش حاضر

دارد .افراد مبتال به آلکسی تایمیا در شناسایی صحیح هیجان
ها از چهره دیگران مشکل دارند .شناخت صحیح هیجان ها
از اجزاء اصلی یک رابطه است به همین علت ناتوانی افراد در
شناخت صحیح هیجان باعث می شود که این افراد روابط
صمیمانه محدود و همچنین عزت نفس پایینی داشته باشند.
بنابراین آلکسی تایمیا با عدم رضایت از زندگی و فقدان
حمایت اجتماعی پیوند می یابد.
همچنین دیگر نتایج پژوهش بیانگر آن است که سبک های
دلبستگی ناایمن می تواند در رابطۀ بین ابعاد سرشت و منش
و آلکسی تایمیا نقش واسطه ای ایفا کند .نتایج پژوهش
] [41 ،42نشان می دهد عوامل ارثی و تفاوت های
سرشتی مزاج در رفتار دلبستگی نقش مهمی دارند ویژگی
های سرشتی ومزاج بر فرآیند اجتماعی شدن و سیر آن در
بزرگ سالی مؤثر است .این الگوها ،عملکرد فرد در طول
زندگی را مشخص کرده و خصوصیات شخصیت وی را
شکل می دهد افراد با ویژگی های سرشتی متفاوت هنگام
تعامالت اجتماعی پاسخ و بازوخوردهای متفاوتی را از محیط
دریافت می کنند .بنابراین ویژگی های سرشتی ومزاج می
تواند به عنوان عامل خطرساز یا عامل حمایت کننده عمل
کند .از طرف دیگر ارتباط با دیگران نیز تحت تأثیر این
ویژگی ها قرار می گیرد ،مطالعات نشان داده است که
بسیاری از ویژگی های رفتاری مرتبط با دلبستگی در کنار
ویژگی های سرشتی در روابط آینده ی افراد نقش مهمی
دارد .بالبی بر اساس مشاهده ی ویژگی های روابط مادر و
کودک در موقعیت های گوناگون به این نتیجه رسید که
پیوند مادر و کودک مسئول تنظیم تجربه های عاطفی و
رفتاری کودک است] .[15
روش تنظیم عواطف و رابطه با دیگران بر حسب حساسیت
و پاسخدهی مادر به حالت های هیجانی کودک ،شکل می
گیرد] .[49 ،28کودکان ایمن پاسخدهی بهینه و منسجم از
مراقب اولیه تجربه می کنند و می آموزند که ابراز متعادل
هیجان ها پیامدهای مثبت دارد .براین اساس ،حساسیت و
پاسخدهی مادرانه ،که در عین حال از مقوالت دلبستگی
ایمن محسوب می شوند] [44از طریق تشکیل و استقرار
سبک دلبستگی ایمن در کودک ،امکانات الزم را برای
تنظیم عواطف و شناخت در اختیار وی قرار می دهند .این
توانمندی ،رابطۀ مثبت سبک دلبستگی ایمن را با تالش
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را می توان در دو سطح نظری و عملی به این شرح مطرح
 یافته های پژوهش تأییدی است مجدد،کرد در سطح نظری
بر مفروضه های نظریۀ دلبستگی در مورد نقش سبک های
دلبستگی و مدل های درونکاری در تنظیم عواطف و هیجان
 یافته های پژوهش حاضر می توانند،ها و در سطح عملی
مبنای تجربی مناسب برای تدوین برنامه های آموزشی و
. کودک قرار گیرد-بهداشتی در چارچوب روابط مادر
از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به موارد زیر
 از آنجا که مطالعه حاضر از نوع همبستگی است:اشاره کرد
.از این رو استنباط روابط علی بین متغیرها ممکن نیست
ابزارهایی که در این مطالعه برای اندازه گیری متغیرها مورد
 و، از نوع ابزارهای خودسنجی بود،استفاده قرار گرفته است
اینکه جامعۀ آماری پژوهش محدودیت هایی را در زمینۀ
 تفسیرها و اسنادهای علت شناختی،تعمیم یافته ها
متغیرهای مورد بررسی مطرح می کند که باید در نظر گرفته
 نمونۀ مورد بررسی دبیران زن شهر کرمانشاه بوده و در.شوند
 همچنین.تعمیم یافته ها به سایر جمعیت ها باید احتیاط شود
پیشنهاد می شود به منظور شناخت بهتر تأثیرهای آسیب
 رابطۀ این،زای اختالل های دلبستگی بر فرایندهای هیجانی
دو متغیر در نمونه های بالینی شامل نمونه های دچار اختالل
 اختالل های شخصیت و مشکالت،های روان شناختی
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Mediating Role of Attachment Styles in Relationship between
Temperament and Character Dimensions and Alexithymia
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Abstract
Introduction: Temperament differences play important role in attachment behavior. Attachment style is
main determinant of emotion regulation method which takes shape in childhood in mother-child
relationship framework. So purpose of present study was to determine mediating role of attachment styles
in relationship between temperament and character dimensions and alexithymia.
Method: The method was correlational research design and statistical population consisted all of female
teachers who work in Kermanshah's education in 2013-2014 academic years. The sample include 300
teachers that were chosen by multi-stage cluster sampling and were participated in this research after
consent for cooperation and they were asked to complete Cloninger's Temperament and Character
Inventory (TCT ), Toronto alexithymia scale (FTAS) and Adult Attachment Styles Inventory (AII). The
data analysis was done by correlation coefficient and path analysis.
Results: According to the results, proposed model for relationship between above variables has acceptable
fit. The results of path analysis showed that aspects of innovativeness and harm avoidance and selfdirectedness temperament have direct effect on alexithymia. Also aspects of innovativeness and harm
avoidance and self-directedness, cooperativeness and self-transcendence temperament with alexithymia has
indirect effect in mediation of insecure attachment styles and there is positive and significant relationship
between aspects of harm avoidance temperament, innovativeness and cooperativeness temperament, selftranscendence with anxiety insecure attachment style.
Conclusion: According to findings of this research, we could conclude that unsecure attachment style
between temperament and character dimension and alexithymia have mediator role.
Keywords: attachment styles, temperament and character, Alexithymia
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