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خالصۀ مقاله
تاثیر  را تحت  از جمله عملکرد جنسي،   از رفتارهاي فردي و زوجي،  مقدمه: سبک هاي دلبستگي گستره وسیعي 
قرار مي دهند. رابطه بین سبک هاي دلبتگي و عملکرد جنسي در عین حال از متغیرهاي روانشناختي دیگر تاثي مي 
پذیرد. این پژوهش با هدفي دوگانه، از یک سو رابطه بین سبک هاي دلبستگي و عملکرد جنسي را بررسي مي کند، 

و از سوي دیگر نقش واسطه اي ناگویي هیجاني را در رابطه بین سبک هاي دلبستگي و عملکرد جنسي مي سنجد.
مواد و روش ها: تعداد 112 زن متاهل با تکمیل مقیاس دلبستگي بزرگسال )AAI؛ بشارت، 2011(، مقیاس ناگویي 
هیجاني تورنتو )TAS؛ بگبي، پارکر و تیلور، 1994( و شاخص عملکرد جنسي زنان )FSFI؛ روزن و ایتال، 2000( به 

صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگي ایمن و عملکرد جنسي زنان رابطه مثبت معنادار و بین سبک 
دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا با عملکرد جنسي زنان رابطه منفي معنادار وجود دارد. ناگویي هیجاني با عملکرد جنسي 
زنان رابطه منفي معنادار داشت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ناگویي هیجاني در رابطه بین سبک هاي دلبستگي و 

عملکرد جنسي زنان نقش واسطه اي دارد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته هاي این پژوهش، مي توان نتیجه گرفت که رابطه بین سبک هاي دلبستگي و عملکرد 
جنسي صرفآ یک رابطه مستقیم نیست و متغیرهاي دیگر، مثل ناگویي هیجاني، مي توانند این رابطه را تحت تاثیر قرار 

دهند. یافته هاي پژوهش بر حسب مباني نظري دلبستگي و تنظیم هیجان تحلیل و بررسي شد ه اند.
واژه های کلیدی

دلبستگي، ناگویي هیجاني، عملکرد جنسي

روش ارجاع به این مقاله:

بشارت، م.، خواجوی،. ز، پورخاقان، ف. )1391(. نقش واسطه اي ناگویي هیجاني در رابطه بین سبک هاي دلبستگي 
و عملکرد جنسي. رویش روان شناسی. 1)4(: 64-51.
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1- مقدمه
بالبي )1969، 1973، 1980( در اثر کالسیک خود با عنوان »دلبستگي و فقدان1«، این فرضیه را مطرح کرد که 
کودکان با یک ظرفیت رفتاري ویژه )سیستم رفتار دلبستگي2( متولد مي شوند. جهت گیري اصلي این سیستم رفتاري 
جستجوي نگارۀ دلبستگي3 و حفظ مجاورت4 و نزدیکي با آن براي جلب حمایت است. بر اساس این نقطه نظر 
راهبرهاي دلبستگي اولیه بر پایه حمایت یک فرد در مقابل تهدیدهاي فیزیکي و روان شناختي و درماندگي در برابر 
حضور بیگانه پي ریزي مي شوند. بالبي )1988( معتقد است که اتمام موفقیت آمیز این کنش خود تنظیمي منجر به 
احساس دلبستگي ایمن5 مي شود. در این وضعیت، کودك دنیا را مکاني امن احساس مي کند؛ مکاني که در مواقع 
خطر مي تواند در مورد حمایت دیگران مطمئن باشد. بنابراین، فرد با آرامش و اطمینان با محیط مواجه مي شود 
و روابط اجتماعي موفقیت آمیزي با دیگران برقرار مي کند. در نقطۀ مقابل، وقتي مراقب )مادر( دور از دسترس و 
مسؤلیت ناپذیر و نسبت به نیازهاي کودك ناپاسخگو باشد، جوارجویي6 با شکست مواجه مي شود و درماندگي آشکار 
مي گردد. نتیجۀ این جستجوي بي حاصل، شکل گیري دلبستگي ناایمن7 است؛ سبکي از دلبستگي که با تصویر 
منفي خود و دیگران قوام مي یابد. در این وضعیت، فرد هم در مورد ارزشمندي هاي شخصي خود و هم در خصوص 

حسن نیت دیگران تردید و نگراني خواهد داشت.
بالبي )1988( معتقد است که فعالیت سیستم رفتار دلبستگي به دوران کودکي محدود نمي شود و در مراحل 
بعدي ادامه مي یابد و در افکار و رفتارهایي که با جستجوي حمایت ارتباط دارند آشکار مي گردد. در چهار چوب 
روابط زوجین، همسر به عنوان نگارۀ دلبستگي، تعدادي از کنش هاي دلبستگي را فعال مي سازد )بالبي، 1969(. این 
کنش ها از قوانین خاصي تبعیت مي کنند. نخست این که نگاره هاي دلبستگي هدف هاي جوارجویي هستند. انسان ها 
در همه سنین، در مواقع درماندگي و نیاز به نگاره هاي دلبستگي شان نزدیک مي شوند. ثانیاً نگاره هاي دلبستگي چه 
به لحاظ فیزیکي و چه به لحاظ هیجاني پناهگاهي امن8 محسوب مي شوند. آن ها مانع بروز درماندگي مي شوند و 
منبع آرامش و حمایت هستند. سوم این که آن ها پایگاهي امن9 فراهم مي سازند تا از آن پایگاه فرد بتواند به کاوش 
دنیاي اطرافش بپردازد و ظرفیت ها و توانمندي هایش را شکوفا کند. روابط زوجي در چهارچوب این کنش هاي 

دلبستگي، به صورت ایمن یا ناایمن ترسیم مي شوند.
نظریۀ دلبستگي بزرگسال )میکولینسر و شیور، 2003؛ هازن و شیور، 1987( با گسترش نظریۀ دلبستگي 
براي تبیین تفاوت هاي فردي در شناخت ها، احساسات و رفتارهایي که در چهارچوب روابط صمیمي بزرگسال رخ 
مي دهند، تدوین شده است. طبق این نظریه، تفاوت هاي فردي در سبک هاي دلبستگي از تجربه هاي مربوط به 
روابط صمیمي گذشته، که از روابط دلبستگي نوزاد ـ مادر )مراقب( آغاز مي شود، نشأت مي گیرند. هازن و شیور 
)1987( روابط صمیمي بزرگسال را در امتداد سه سبک اصلي دلبستگي یعني ایمن، اجتنابي و دوسوگرا )اینسورث، 
بلهار، واترز و وال، 1978( طبقه بندي کردند و تفاوت هاي این سه سبک رابطۀ صمیمي را نشان دادند. بزرگساالن 
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داراي سبک دلبستگي ایمن، روابط صمیمي خود را شاد، دوستانه، قابل اعتماد و برخوردار از احساس همدلي، حمایت 
و پذیرش توصیف کردند؛ ویژگي هایي که باعث تداوم طوالني تر رابطه در مقایسه با سبک هاي اجتنابي و دوسوگرا 
مي شوند. ویژگي برجستۀ بزرگساالن داراي سبک دلبستگي اجتنابي، ترس از صمیمیت10 و نگراني از روابط دوستانه 
بود، در حالي که دوسوگراها با دلمشغولي وسواسي نسبت به صمیمیت و تالش براي »یکي شدن« با دیگري 

مشخص شدند )هازن و شیور، 1987(.
از سال 1987، زماني که هازن و شیور براي نخستین بار این نظریه را مطرح کردند، پژوهش هاي متعدد نشان 
داده اند که سبک هاي دلبستگي مي توانند فرایندهاي روان شناختي مرتبط با روابط دلبستگي، رفتارهاي مشاهده 
شده در روابط صمیمي، و پیامدهاي ذهني )مثل احساس رضایت( و عیني )مثل جدایي و طالق( چنین روابطي را 
پیش بیني کنند )میکولینسر و شیور، 2003(. در بافت روابط زناشویي هر یک از زوجین به عنوان پایگاه امن براي 
دیگري عمل مي کنند و انتظارات دروني خود از پایگاه امن را به رابطۀ زوجي مي آورند )بشارت، 1391الف(. اگرچه 
رابطۀ جنسي مي تواند بدون پیوند هیجاني11 هم اتفاق بیافتد اما معمواًل شریک جنسي به عنوان نگارۀ دلبستگي هم 
عمل مي کند و عملکرد بدون اشکال سیستم دلبستگي12 و سیستم جنسي13 براي حفظ روابط رضایت بخش الزم 

است )شیور و میکولینسر، 2006(.
بر اساس نظریه دلبستگي، تفاوت هاي ناشي از فرایندهاي دلبستگي در اهداف بین شخصي از رابطه مي تواند 
تفاوت در تعامالت جنسي را توضیح دهد. هماهنگ با این نظر، دیویس و همکاران )2006( رابطه بین سبک 
دلبستگي و انگیزه هاي دروني براي رابطۀ جنسي را نشان داده اند. در همین راستا مطالعات نشان داده اند که سبک 
دلبستگي با عملکرد جنسي زنان )بیرنبام، 2007؛ ساالري، نایبي نیا، مدرس قراوي، وحید رودسري و جباري نوقاني، 
1391( و رضایت جنسي )براسارد، شیور و لوسیر، 2007؛ بشارت، 1380، 1391ب؛ دیویس، شیور، ویدمن، ورنون، 
فولته و همکاران، 2006( رابطه دارد. با این وجود همان طور که دیویس و همکاران )2006( اشاره کرده اند دربارۀ 
عواملي که مي توانند اثر واسطه اي14 را در رابطۀ بین سبک هاي دلبستگي و عملکرد جنسي ایفا کنند مطالعات کمي 

وجود دارد.
ایورارد )1988( معتقد است که رابطۀ جنسي یک هیجان15 است و باید به عنوان یک هیجان مطالعه شود. 
رابطۀ جنسي نه فقط هیجان را بر مي انگیزد بلکه از روشي که زوجین به حوادث منفي و مثبت در رابطۀ واکنش 
هیجاني نشان مي دهند تأثیر مي گیرد )میکولیسنر و شیور، 2005(. توانایي ایجاد و حفظ یک رابطۀ رضایت بخش نیاز 
به توانایي شناسایي هیجان ها و نیز ابراز هیجان ها نسبت به همسر )کارتون، کسلر و پیپ، 1999( و توانایي فهم و 
پذیرش هیجان هاي شریک مقابل )شافر و اولسون، 1981 ( دارد. یکي از موانع مهم در این زمینه، ناگویي هیجاني 
است. ناگویي هیجاني16 عبارت است از ناتواني در شناسایي و بیان هیجان ها، گفتار و افکار عیني وابسته به وقایع 
بیروني و محدودیت در داشتن زندگي تخیلي )بگبي و تیلور، 1997(. ناگویي هیجاني شامل چهار ویژگي اصلي است: 
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ناتواني در شناخت و تمایز هیجان ها، ناتواني در توصیف و بیان هیجان ها، قدرت تخیل محدود و سبک شناختي 
عیني )بگبي و تیلور، 1997(. مطالعات نشان مي دهد که ناگویي هیجاني با رضایت از روابط رمانتیک و رضایت 
جنسي رابطه دارد )بشارت و گنجي، 1391؛ شریعتي، قمراني، صولتي دهکردي، عباسي مولید، 1391؛ هومفریس، 
وود و پارکر، 2009؛ یلسما و مارو، 2003؛(. برودي )2003( نشان داده است که ناگویي هیجاني با آمیزش جنسي 
کمتر در زنان اما نه در مردان رابطه دارد. ناگویي هیجاني در بیماران مبتال به انواع اختالالت جنسي17  نیز نشان داده 
شده است )مادیوني و مامانا، 2001؛ ویس، اسبورن، استراند، فاگان و اشمیت، 2002(. همچنین ناگویي هیجاني در 
افراد مجرد و طالق گرفته بیشتر دیده مي شود )کوکانن، کارونن، ویجوال، الکسي، جوکالینن و همکاران، 2001(.

محققان معتقدند که ناگویي هیجاني ممکن است ناشي از عملکرد نادرست محیط خانواده مخصوصاً فقدان 
توجه والدین به نیازهاي هیجاني کودکان در مراحل اولیۀ رشد باشد. حساسیت18 و پاسخ دهي مراقب اولیه به 
حالت هاي هیجاني کودك تعیین کننده اصلي یادگیري روش تنظیم عواطف و رابطه با دیگران است )بالبي، 1969؛ 
تنانت، 1988(. نوزادان والدیني که پاسخ دهي باالتري دارند تنظیم هیجاني بهتر و هیجان هاي مثبت بیشتري نشان 
مي دهند )الو، مک لین، دانکن، اراگون، شرادر و همکاران، 2012(. تجربه هاي اولیه با مراقباني که هیجان هایشان 
را نشان نمي دهند و ابراز نمي کنند، به هیجان هاي در حال تحول کودك اهمیتي نمي دهند و با هیجان هاي کودك 
خوب رفتار نمي کنند، مي تواند بر تنظیم عاطفه در مراحل بعدي زندگي تأثیر داشته باشد )کاررس و بوي، 2012(. 
مطالعات نیز رابطۀ سبک هاي دلبستگي و ناگویي هیجاني را بررسي و نشان داده اند که ویژگي هاي مربوط به ناگویي 
هیجاني در سبک هاي دلبستگي ناایمن بیشتر است )بشارت، 1388؛ بشارت و شهیدي، 2013؛ توربرگ، یانگ، 

سالیوان، لیورس، کانر و همکاران، 2011(.
به طور خالصه، سبک هاي دلبستگي مي توانند با تأثیر بر توانایي شخص در شناسایي و ابراز هیجان، درك 
زندگي  زمینه هاي مختلف  در  را  تاثیر خود  منفي  و  مثبت  تنظیم هیجان هاي  نیز روش هاي  و  دیگران  هیجان 
بزرگسالي همچون روابط جنسي اعمال کنند. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه اي ناگویي هیجاني 
در رابطۀ بین سبک هاي دلبستگي و عملکرد جنسي بود. فرضیه هاي پزوهش به این شرح مورد آزمون قرار گرفتند: 
فرضیۀ اول( بین سبک دلبستگي ایمن و عملکرد جنسي زنان رابطۀ مثبت وجود دارد؛ فرضیۀ دوم( بین سبک هاي 
دلبستگي ناایمن )اجتنابي و دوسوگرا( و عملکرد جنسي زنان رابطۀ منفي وجود دارد؛ فرضیۀ سوم( بین ناگویي 
هیجاني و عملکرد جنسي زنان رابطۀ منفي وجود دارد؛ فرضیۀ چهارم( ناگویي هیجاني در رابطۀ بین سبک هاي 

دلبستگي و عملکرد جنسي زنان نقش واسطه اي دارد.

2- مواد و روش ها
روش این پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري آن زنان متأهل شهر کاشان بود. تعداد 120 زن متأهل از 
جمعیت عمومي شهر کاشان به صورت داوطلب در دسترس انتخاب شدند. شرایط ورود به پژوهش شامل رضایت 
داوطلب، سواد خواندن و نوشتن، نداشتن بیماري روانپزشکي و یا پزشکي مستلزم مصرف دارو در یک ماه گذشته، 
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باردار نبودن و نداشتن منع رابطۀ جنسي در ماه گذشته به علل پزشکي )مانند عفونت( بود. پس از توضیح اهداف 
پژوهش براي شرکت کنندگان، تأکید بر رازداري و استفادۀ نتایج صرفاً در امور پژوهشي و علمي، از آن ها خواسته 
شد که به پرسشنامه ها پاسخ دهند. تعداد 8 شرکت کننده به دلیل نقص در تکمیل پرسشنامه ها حذف شدند و نمونه 
نهایي به 112 زن کاهش یافت. میانگین سن شرکت کنندگان 26 سال با دامنۀ 21 تا 35 و انحراف استاندارد 6/50 
بود. زمان تقریبي تکمیل پرسشنامه ها 30 دقیقه بود و شرکت کنندگان آزاد بودند که در هر مرحله از پژوهش اگر 
تمایلي به ادامه نداشته باشند، به همکاري خود پایان دهند. ابزار سنجش به شرح زیر در اختیار شرکت کنندگان قرار 

گرفت.
شاخص عملکرد جنسي زنانFSFI( 19(- این پرسشنامه توسط روزن و همکاران )2000( ساخته شده 
است که شامل 19 سؤال جهت بررسي عملکرد جنسي زنان در شش بعد میل جنسي، تحریک جنسي، برانگیختگي 
جنسي، ارگاسم، رضایت و درد است. نمره  گذاري سؤاالت بر اساس طیف لیکرت صفر تا پنج است و با جمع نمرات 
سوال هاي هر بعد، نمرۀ آن بعد به دست مي آید. نمرۀ باالتر نشان دهندۀ عملکرد جنسي مطلوب تر است. نتایج اولیه 
پژوهش ها )روزن، براون، هیمن، لیبلوم، مستون و همکاران، 2000؛ مارکوس، سیندي و ریموند، 2005( روایي20 و 
پایایي21 این آزمون را مطلوب گزارش کرده اند. ضریب آلفاي کرونباخ شاخص عملکرد جنسي در پژوهش حاضر 

0/95 محاسبه شد.
مقیاس دلبستگي بزرگسالAAI( 22( - مقیاس دلبستگي بزرگسال، که با استفاده از مواد آزمون دلبستگي 
هازن و شیور )1987( ساخته و در مورد نمونه هاي دانشجویي و جمعیت عمومي ایراني هنجاریابي شده است )بشارت، 
1384(، یک آزمون 15 سؤالي است و سه سبک دلبستگي ایمن، اجتنابي و دوسوگرا را در مقیاس پنج درجه اي 
لیکرت )خیلي کم= 1، کم= 2، متوسط= 3، زیاد= 4، خیلي زیاد= 5( مي سنجد. حداقل و حداکثر نمرۀ آزمودني 
در زیرمقیاس هاي آزمون به ترتیب 5 و 25 خواهد بود. ضرایب آلفاي کرونباخ پرسش هاي زیر مقیاس هاي ایمن، 
اجتنابي و دوسوگرا در مورد یک نمونه )860 زن، 620 مرد؛n=1480( براي کل آزمودني ها به ترتیب 0/91، 0/89، 
0/88؛ براي زنان 0/91 ، 0/90، 0/87 و براي مردان 0/90، 0/89 و 0/87 محاسبه شد که نشانۀ همساني دروني23 
خوب مقیاس دلبستگي بزرگسال است. ضرایب همبستگي بین نمره هاي یک نمونۀ 300 نفري از آزمودني ها در دو 
نوبت با فاصلۀ چهار هفته براي سنجش پایایي بازآزمایي24 محاسبه شد. این ضرایب در مورد سبک هاي دلبستگي 
ایمن، اجتنابي و دوسوگرا براي کل آزمودني ها به ترتیب 0/87، 0/83، 0/74؛ براي زنان 0/86 ، 0/82، 0/75 و براي 
مردان 0/85، 0/81 و 0/73 محاسبه شد که نشانه پایایي بازآزمایي رضایت بخش مقیاس است. روایي محتوایي25 
مقیاس دلبستگي بزرگسال با سنجش ضرایب همبستگي بین نمره هاي پانزده نفر از متخصصان روان شناسي مورد 
برسي قرار گرفت. ضرایب توافق کندال براي سبک هاي دلبستگي ایمن، اجتنابي و دوسوگرا به ترتیب 0/80، 0/61 
و 0/57 محاسبه شد. روایي همزمان26  مقیاس دلبستگي بزرگسال از طریق اجراي همزمان مقیاس هاي »مشکالت 
بین شخصي« و »حرمت خود کوپر اسمیت« در مورد یک نمونۀ 300 نفري از آزمودني ها ارزیابي شد. نتایج ضرایب 
همبستگي پیرسون نشان داد که بین نمرۀ آزمودني ها در سبک دلبستگي ایمن و زیر مقیاس هاي مشکالت بین 
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شخص همبستگي منفي معنادار )از r= -0/61 تا r= -0/83( و با زیر مقیاس هاي حرمت خود همبستگي مثبت 
معنادار )از r =0/39  تا r =0/41( وجود دارد. بین نمرۀ آزمودني ها در سبک هاي دلبستگي ناایمن و زیر مقیاس هاي 
مشکالت بین شخص همبستگي مثبت معنادار )از r= 0/26 تا r= 0/45( و با زیر مقیاس هاي حرمت خود همبستگي 
منفي و اما غیرمعنادار به دست آمد. این نتایج نشان دهندۀ روایي کافي مقیاس دلبستگي بزرگسال است. نتایج 
تحلیل عوامل نیز با تعیین سه عامل سبک دلبستگي ایمن، سبک دلبستگي اجتنابي و سبک دلبستگي دوسوگرا، 

روایي سازۀ27  مقیاس دلبستگي بزرگسال را مورد تأیید قرار داد )بشارت، 1384، 1392الف، 2011(.
پارکر  )بگبي،  تورنتو  هیجاني  ناگویي  مقیاس   -  )FTAS(  20- تورنتو28  هیجاني  ناگویي  مقیاس 
در  دشواري  احساسات29،  شناسایي  در  دشواري  زیرمقیاس  سه  و  است  سؤالي  آزمون 20  یک  تیلور، 1994(  و 
توصیف احساسات30، و تفکر عیني31 را در مقیاس پنج درجه اي لیکرت از نمرۀ 1 )کاماًل مخالف( تا نمرۀ 5 )کاماًل 
موافق( مي سنجد. یک نمرۀ کل نیز از جمع نمره هاي سه زیرمقیاس براي ناگویي هیجاني کلي محاسبه مي شود. 
ویژگي هاي روانسنجي مقیاس ناگویي هیجاني تورنتو-20 در پژوهش هاي متعدد بررسي و تأیید شده است )پارکر، 
تیلور و بگبي، 2001، 2003؛ پالمر، گیگانس، مانوکا و استاف، 2004؛ پندي، مندال، تیلور و پارکر، 1996؛ تیلور و 
بگبي، 2000(. در نسخۀ فارسي مقیاس ناگویي هیجاني تورنتو-20 )بشارت، 2007(، ضرایب آلفاي کرونباخ براي 
ناگویي هیجاني کل، و سه زیرمقیاس دشواري در شناسایي احساسات، دشواري در توصیف احساسات، و تفکر عیني 
به ترتیب 0/85، 0/82، 0/75 و 0/72 محاسبه شد که نشانۀ همساني دروني خوب مقیاس است. پایایي باز آزمایي 
مقیاس ناگویي هیجاني تورنتو-20 در یک نمونۀ 67 نفري در دو نوبت با فاصلۀ چهار هفته از r=0/70  تا 0/77= 
r براي ناگویي هیجاني کل و زیرمقیاس هاي مختلف تایید شد. روایي همزمان مقیاس ناگویي هیجاني تورنتو-20 
بر حسب همبستگي بین زیرمقیاس هاي این آزمون و مقیاس هاي هوش هیجاني، بهزیستي روان شناختي و درماندگي 
روان شناختي بررسي و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج ضرایب همبستگي پیرسون نشان داد که بین نمرۀ آزمودني ها در 
 ,P >0/001( 33بهزیستي روان شناختي ،)r = -0/70 ,P >0/001( 32مقیاس ناگویي هیجاني کل با هوش هیجاني
r = -0/68( و درماندگي روان شناختي34 )r  =0/44 ,P >0/001( همبستگي معنادار وجود دارد. ضرایب همبستگي 
بین زیرمقیاس هاي ناگویي هیجاني و متغیرهاي فوق نیز معنادار بودند. نتایج تحلیل عاملي تاییدي35 نیز وجود سه 
عامل دشواري در شناسایي احساسات، دشواري در توصیف احساسات، و تفکر عیني را در نسخۀ فارسي مقیاس 

ناگویي هیجاني تورنتو-20 تایید کردند )بشارت، 1392ب، 2007(.

3- یافته ها
میانگین، انحراف استاندارد و معیار و ضرایب همبستگي پیرسون مرتبه صفر دو به دوي متغیرهاي پژوهش در جدول 1 
گزارش شده است. فرضیه هاي معطوف به روابط ساده بین متغیرها بر اساس ضرایب همبستگي پیرسون بررسي 
شد. نتایج نشان مي دهد که بین سبک هاي دلبستگي ایمن و ناایمن با عملکرد جنسي زنان به ترتیب رابطۀ مثبت 
و منفي معنادار وجود دارد )تأیید فرضیه هاي اول و دوم پژوهش(. نتایج همبستگي همچنین نشان مي دهد که بین 

ناگویي هیجاني و عملکرد جنسي زنان رابطۀ منفي معنادار وجود دارد )تأیید فرضیۀ سوم پژوهش(. 



بشارت و همکاران

رویش روان شناسی، سال اول، شمارۀ 4، زمستان 1391

 ناگویي هیجاني در رابطه سبک دلبستگي و عملکرد جنسي زنان

57

جدول 1- میانگین، انحراف معیار و همبستگي بین متغیرهاي پژوهش
MSD12345

220/125/21- دلبستگی ایمن

1**0/45-21/883/4دلبستگي اجتنابي

1*394/519/40/050/23-دلبستگي دوسوگرا

1**0/31**0/53**483/4319/10/40-ناگویي هیجاني

1*0/23-**0/30-*0/24-**575/149/10/38- عملکرد جنسي
P > 0/01 *

P > 0/05 **
به منظور بررسي نقش و اسطه اي ناگویي هیجاني در رابطۀ بین سبک هاي دلبستگي و عملکرد جنسي زنان، از 
روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر بر پایۀ ماتریس همبستگي بین متغیرها نشان داد که مدل، 
همان گونه که در شکل 1 نشان داده شده است، برازش نسبتاً خوبي با داده ها دارد. ارزش شاخص هاي برازش در 

جدول 2 آمده است.

جدول 2- شاخص هاي نیکویي برازش براي مدل مفروض

X2dfX2/dfGFIAGFICFINNFIRMSEARMSRشاخص

4/1322/060/980/850/970/840/130/08

 شکل 1- ضرایب مسیر )بارهاي عاملي( استاندارد شدۀ اثرات مستقیم متغیرهاي مدل
ضرایب غیراستاندارد و استاندارد مسیرهاي مستقیم موجود در مدل در جدول 3 گزارش شده است. بررسي ضرایب 
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غیر استاندارد و استاندارد مسیرهاي موجود در مدل نشان مي دهد که ضرایب تأثیر در تمام مسیرها معنادار است.

جدول 3- اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم و کل استاندارد  متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر

Bβt

4/65-0/52-0/97-دلبستگي ایمن- ناگویي هیجاني

0/820/454/09دلبستگي اجتنابي- ناگویي هیجاني
0/890/474/22دلبستگي دوسوگرا - ناگویي هیجاني

4/65-0/52-0/97-دلبستگي ایمن- عملکرد جنسي

3/14-0/31-0/76-دلبستگي اجتنابي- عملکرد جنسي

3/27-0/30-1/36-دلبستگي دوسوگرا - عملکرد جنسي

4/18-0/46-0/84-ناگویي هیجاني- عملکرد جنسي

4- بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که ناگویي هیجاني مي تواند در رابطۀ بین سبک هاي دلبستگي و عملکرد جنسي زنان 
نقش واسطه اي ایفا کند. این یافته با نتایج پژوهش دیویس و همکاران )2006( که نشان دادند بازداري ابراز نیازهاي 
جنسي بین سبک دلبستگي و رضایت جنسي نقش واسطه اي دارد، همسو است. نتایج این پژوهش همچنین با 
یافته هاي مربوط به رابطۀ سبک دلبستگي و عملکرد جنسي )بیرنبام، 2007؛ ساالري و همکاران ، 1391(، رضایت 
جنسي )براسارد و همکاران، 2007؛ بشارت، 1380، 1391ب؛ دیویس و همکاران، 2006( و همین طور با ناگویي 
هیجاني )بشارت، 1388؛ بشارت و شهیدي، 2013؛ توربرگ و همکاران، 2011( و ناگویي هیجاني با رضایت جنسي 
)بشارت و گنجي، 1391؛ شریعتي و همکاران، 1391؛ هامفریس و همکاران، 2009؛ یلسما و مارو، 2003( هماهنگ 

است.
آزادنۀ  بیان  اجازۀ  و  مي کنند  کودکان خود صحبت  با  هیجان ها  دربارۀ  ایمن  دلبستگي  با  کودکان  والدین 
هیجان هاي مثبت و منفي را فراهم مي کنند )لبوویتز، راموس- مارکوس و ارسنیو، 2002(. این کودکان پاسخ دهي 
بهینه و منسجم از جانب مراقب اولیه را تجربه مي کنند و مي آموزند که ابراز متعادل هیجان ها پیامدهاي مثبت 
دارد. والدین از طریق انعکاس عاطفه به کودك نیز بر یادگیري تنظیم هیجان هاي وي تأثیر مي گذارند )گرگلي و 
واتسون، 1996(. منظور از انعکاس عاطفه پاسخ هایي است که مراقب به هنگام استرس به کودك مي دهد. تنظیم 
هیجان موفق وقتي رخ مي دهد که مراقب به شکل مناسبي حاالت هیجاني کودك را به او انعکاس دهد. در این 
صورت کودك همراهي بین تنظیم هیجان هاي خود و نشانه هایي را که از سوي والد دریافت مي کند، تشخیص 
مي دهد و از طریق این تعامل تنظیم هیجان ها را یاد مي گیرد. شواهد نیز نشان مي دهد که نوزادان پس از سه 
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ماهگي نسبت به نشانه هاي بیروني از جمله پاسخ هاي چهره اي36 و آوایي37 مراقب خود، حساسیت پیدا مي کنند و 
این نشانه ها نقش مهمي در آموزش تنظیم درماندگي هاي نوزاد بازي مي کنند )گرگلي و واتسون، 1996(. در نتیجه، 
کودکان با دلبستگي ایمن نسبت به کودکان با دلبستگي ناایمن فهم بهتري از هیجان هاي خود و دیگران دارند 

)کریتندن، 1992(.
در مقابل، افراد با دلبستگي ناایمن که تجربۀ طرد شدن و فرزندپروري بي ثبات را داشته اند، نه تنها فرصتي 
براي شکل گیري بازنمایي صحیح از نگاره هاي دلبستگي نداشته اند، بلکه بازنمایي درستي از حاالت هیجاني نیز 
ندارند. والدین افراد ناایمن ابراز هیجان را در کودکان خود تشویق نمي کنند و نام گذاري و بیان هیجان ها را به 
کودکان خود نمي آموزند )مک کواید، بیگلو، مک اللین و مک لین، 2008(. این مشکالت در کنار نداشتن الگویي 
براي ابراز غیرتهدیدآمیز هیجان مي تواند منجر به ناتواني یا دوسوگرایي در بیان احساسات شود. همچنین همان 
طور که توربرگ و همکاران )2011( در بررسي عوامل خانوادگي مرتبط با ناگویي هیجاني اشاره کرده اند، کودکاني 
که در محیطي با مراقبت مادرانۀ پایین و فرزندپروري مداخله گرانه و بیش محافظت کننده رشد یافته اند در تشخیص 

و توصیف هیجان هاي و دیگران مشکل دارند.
مطابق این یافته ها، مراقبان اولیه به عنوان تنظیم کنندۀ بیروني هیجان هاي کودك نقش مهمي در یادگیري 
شیوۀ تنظیم هیجان ایفا مي کنند. بستر اصلي این تأثیرگذاري، سبک دلبستگي فرد است که از طریق مدل هاي 
درون کاري دروني38 مي شوند و در طول زندگي استمرار مي یابند )برمن و اسپرلینگ، 1994(. یکي از مهم ترین 
رابطۀ  یک  حفظ  و  برقراري  توانایي  مي گیرد،  تأثیر  دلبستگي  سبک هاي  از  که  بزرگسالي  زندگي  جنبه هاي 
رضایت بخش با شریک جنسي است. افراد با دلبستگي ایمن شرکت در آمیزش جنسي را اساساً براي بیان عشق 
به شریک جنسي مي دانند و هیجان هاي منفي کمتر و هیجان هاي مثبت و شهواني بیشتري در طول رابطۀ جنسي 
تجربه مي کنند )تریسي و همکاران، 2003(. در مقابل، افراد اجتنابي با پرهیز ار فعالیت جنسي )تریسي و همکاران، 
بدون هیجان )شاخنر و شیور، 2004( از صمیمیت جنسي دوري مي کنند.  2003( در یک رابطۀ جنسي تقریباً 
افرادي با دلبستگي دوسوگرا در روابط رمانتیک به طور مداوم دل نگران هستند و رفتارهاي چسبنده، مداخله گرانه 
و کنترل کننده نشان مي دهند )هازن و شیور، 1987(. فعالیت جنسي در این افراد براي کسب اطمینان از نیازهاي 
برآورده نشده به عشق و امنیت و جلوگیري از رهاشدگي انجام مي شود. برقراري چنین رابطه اي همراه با نگراني از 
واکنش هاي شریک جنسي به سرکوب و انکار احساسات واقعي منجر مي شود که بر رضایت فرد از رابطۀ جنسي 
تأثیر مي گذارد )تریسي و همکاران، 2003(. تحقیقات نیز رابطۀ منفي بین سبک دلبستگي اجتنابي و خودابرازگري 
در روابط رمانتیک )اندرس و توکر، 2000( و همچنین رابطۀ سبک دلبستگي ناایمن با بازداري ابراز نیازهاي جنسي 

به شریک جنسي )دیویس و همکاران، 2006( را نشان داده اند.
توانایي ایجاد و حفظ یک رابطۀ رضایت بخش نیاز به توانایي شناسایي هیجان ها و نیز ابراز هیجان ها نسبت 
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به همسر )کارتون و همکاران، 1999( و توانایي فهم و پذیرش هیجان هاي طرف مقابل )شافر و اولسون، 1981( 
دارد. افرادي با ناگویي هیجاني که دچار عقالني سازي39 هیجان ها فدا کردن احساسات واقعي خود هستند، به جاي 
تمرکز بر هیجان هاي فعلي، بر موضوعات گذشته یا آینده تمرکز مي کنند و در فهم و پذیرش احساسات دیگران 
مشکل دارند و قادر به دریافت و دادن لذت در رابطۀ جنسي نیستند )یانگ، لوکیس، دني و یانگ، 1998(. از سوي 
دیگر، هیجان هاي منفي مانند ترس، اضطراب و خشم در لذت بردن جنسي تداخل مي کنند و عدم شناسایي و بیان 

آن ها مي تواند باعث نارضایتي از رابطۀ جنسي شود )لي و همکاران، 2001(.
به صورت خالصه، یافته هاي این پژوهش نشان داد که سبک دلبستگي از طریق تأثیر بر توانایي فرد در 
شناسایي و بیان هیجان ها و نیز فهم هیجان هاي شریک جنسي بر عملکرد جنسي تأثیر مي گذارد. در سطح بالیني، 
یافته هاي مطالعۀ حاضر نشان مي دهد درمان هایي که توانایي شخص را در جهت شناسایي هیجان هاي خود و 
همسر، درك هیجان هاي طرف مقابل و ابراز هیجان هاي خود افزایش مي دهند، مي توانند عملکرد جنسي را بهبود 
بخشند و رضایت جنسي را افزایش دهند. رویکردهاي زوج درماني هیجان محور40 نشان داده اند که اگر هر یک از 
زوجین نتوانند نیازهاي دلبستگي خود را در حیطه هاي رضایت و امنیت با یکدیگر در میان گذارند، با تعارضات 
با تأکید بر شاخص هاي  این رویکرد  زناشویي مواجه مي شوند )گرینبرگ، هانسلي، جانسون و شیندلر، 1999(. 
دلبستگي ایمن، از طریق محبت، حمایت و توجه متقابل به نیازهاي خود و همسر باعث افزایش رضایت جنسي 

مي شود.
جامعۀ آماري این پژوهش، چه از نقطه نظر ویژگي جامعه و چه از نظر جنس شرکت کنندگان، قدرت تعمیم 
نتایج را محدود مي سازد. طرح همبستگي و مقطعي پژوهش نیز مانع اسنادهاي علت شناختي در مورد نتایج پژوهش 
مي شود. تعدادکم نمونه شرکت کننده در این پژوهش نیز مقایسه هاي آماري و آزمون مدل واسطه اي را با محدودیت 

مواجه ساخته است.

فهرست لغات
1 Attachment And Loss
2 Attachment Behavior System
3 Attachment Figure
4 Proximity
5 Secure Attachment
6 Proximity Seeking
7 Insecure Attachment
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12 Attachment System

13 Sexual System
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25 Content Validity
26 Concurrent Validity
27 Construct Validity
28 Toronto Alexithymia Scale
29 Difficulty Identifying Feelings
30 Difficulty Describing Feelings
31 Externally Oriented Thinking
32 Emotional Intelligence
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