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Abstract 
Introduction: The present study conducted to explain self-differentiation according to 

attachment styles and alexithymia. 

Method: This is a descriptive–correlational study in which 325 students were selected through 

stratified random sampling. To gather required data self-differentiation questionnaire (DSIR- 

R), Hazan and Shower attachment questionnaire plus alexithymia inventory (FTAS-20) were 

used. Data analysis was also conducted by statistical methods of correlation and regression. 
Results: Findings showed that there was positive and significant relationship between safe 

attachment style and self-differentiation. There was a negative relationship between aversive 

attachment style and self-differentiation either. Results were also suggestive of a negative 

relationship between alexithymia and self-differentiation. All things considered, aversive 

attachment style, alexithymia and safe attachment style can predict self-differentiation. 

Conclusion: According to the results, safe attachment style as well as emotional expression are 

the main factors contributing to high level of self-differentiation. 
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 دهکیچ
 تیمیا انجام گرفت.های دلبستگی و آلکسیتبیین تمایزیافتگی خود بر اساس سبکپژوهش حاضر با هدف  مقدمه:

ای انتخاب نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه 122پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، که از بین دانشجویان دانشگاه رازی  روش:

تیمیا آلکسی و پرسشنامه هازان و شاورهای دلبستگی ، سبک(DSI-R) های خودمتمایزسازیها از پرسشنامهشدند. برای گردآوری داده
FTAS-20  .های آماری همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.ها با آزمونهداداستفاده شد 

بین سبک دلبستگی ایمن و تمایز یافتگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک دلبستگی نتایج پژوهش نشان داد که  ها:یافته

ن نتایج کسی تیمیا و تمایزیافتگی رابطه منفی وجود دارد. همچنیاجتنابی و تمایز یافتگی خود رابطه منفی وجود دارد. نتایج نشان داد که بین آل
 .بینی تمایزیافتگی را دارندتوان پیش تیمیا و سبک دلبستگی ایمننشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی، آلکسی

ها خیص هیجانهای خود  و تشتوان گفت اگر در یک فرد سبک دلبستگی ایمن باشد و توان بیان هیجانبا توجه به نتایج می گیری:نتیجه

 را داشته باشد از تمایزیافتگی باالیی برخوردار است. 

 

 تیمیاهای دلبستگی، آلکسیتمایزیافتگی خود، سبک ها:کلید واژه
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 مقدمه
نظریة  مفهوم مهمترین کهیشتن خو تفکیک تمایزیافتگی خود یا

 فرایندهای تفکیک در فرد توانایی میزان است، بوئن سیستمی

 یافته تمایز افراد. دهدنشان می را احساسی فرایندهای از عقلی

 جهت توانندمی هاآن دارند، عقایدشان و خود از مشخصی تعریف

 عاطفی شدیداً هایموقعیت در و کنند انتخاب زندگی را در خویش

 گرفتن و غیرارادی رفتارهای بروز به منجر افراد از بسیاری در که

در  با و ندهند دست از را خود کنترل شود،نافرجام می تصمیمات
 تمایز افراد مقابل، در کنند. گیریتصمیم منطق و عقل نظرگرفتن

 و هانقش در و ندارند از خود ایشده تعریف هویت که نایافته
حرکت  خانواده عاطفی موج با همراه موجود، شخصی بین مسائل
 مستعد و کنندمی تجربه را باالیی مزمن اضطراب کنند،می

. [3]هستند  های بیمارینشانه بروز و شناختی روان مشکالت
یف های خانواده توصتمایز یافتگی را بر اساس نظریه نظام بوئن
کند که شخص قادر است در روابطش بین کارکرد عقالنی و می

 .[1, 2]عاطفی خود با صمیمیت و خودمختاری تعادل برقرار کند 
 یگیری شخصیت، اساسخانواده به عنوان نخستین پایگاه شکل

ترین عامل بوجود آورنده تمایز یافتگی یا استقالل عاطفی افراد 
 .[4]است 

بر  و است شده توجه آن به اخیر هایسال در که مهمی عامل
 نوع یا والدین و با فرد یاولیه تجارب دارد، تاثیر رفتار فرد روی

 برخی کودکی است. دوران در خود والدین با فرد هیجانی یرابطه

 چگونه که پاسخ دهند سئوال این به اندکرده تالش هاپژوهش از

 بزرگسالی در را فرد تواندمی کودکی دوران در فرد یاولیه تجارب

 .[2]دهد  قرار تاثیر تحت
یکی از عوامل موثر بر تمایزیافتگی افراد پیوند عاطفی با والدین و 

بین  دلبستگی را پیوند عاطفی اینزورث هاست.نوع دلبستگی با آن
ود شداند که از ابتدای تولد ایجاد میکودک در حال رشد و مادر می

اما تاثیر آن فقط محدود به دوران کودکی نیست، بلکه همه 
. رابطه [6]گیرد های زندگی، حتی دوره سالمندی را در بر میدوره

ترین اصلی است که در رشد شخصیت انسان کودک مهم –مراقب 
 .[7]باشد تاکید روانشناسان میمورد 
در تاکید بر اهمیت ارتباط مراقب و کودک معتقد استت   [8]ی بالب

آن چه که برای ستالمت روانی کودک ضرورت دارد تجربه یک  
 .اشدبرابطه صمیمی، گرم و مداوم با مراقب یا جانشین دائم او می

ها و اختالالت آزردگیاشتتتکال رواناو بستتتیاری از بنا به اعتقاد 
های مراقب یا شتتخصتتیت، حاصتتل محرومیت کودک از مراقبت 

عدم ثبات در روابط کودک با فردی استتتت که با او دلبستتتتگی 
هر گروه از والتدین بتا توجه به نوع   . [31, 9]د گیرصتتتورت می

شتتخصتتیت و خصتتوصتتیات روانی که دارند با کودکان خود به   
کنند و چنین تنوعی در ای متفتاوت از ستتتایرین رفتتار می  گونته 
ک گیری سه سبفتاری والدین باعث شتتکلهای تربیتی و رروش

جتنابی ا-ناایمن -ایمن ب-شوند که عبارتند از:الفدلبستتگی می 
در  که دهدمی نشتتتانمطالعات . [33]دوستتتوگرا -نتاایمن  -ج

 لگروه کنتر مقایسه با در پزشکیهای دارای اختالالت روانگروه
 [32]ر یوش و کسلر،میکلسون، . باالتراست ناامن دلبستگی ستالم 

های با ستتبک شتناستتی روانی آستتیب از انواع مختلفی دریافتندکه
 دریافتند [31] و همکاران فونوگی .استتت ناامن همراهدلبستتتگی 

و  عاطفی اختالالت از بستتتتری از جمعیت یک نمونه کته در 
 .نستتبت به گروه بیشتتتر بود دلبستتتگی، ناامنی وستتواس ختاللا

بین دلبستگی  همزمان کشتف کردند که  [34] و همکاران بورگ
دوزیر و لی  .وجود دارد در بزرگساالن ارتباط روانی عالئمو  ایمن

ا معکوس برابطه  ستتبک دلبستتتگی ایمن کهند نشتتان داد [32]
گی دلبست با افراد دارد. و سایر اختالالت روانی وسواساختالالت 

 تحلیلیمطالعات . هستند ئماین عال داشتن مستعد ابتال به ناایمن
 جدایی قوی بین ارتباط دهدنشان می [36] ایجزردونرویتر و دی

 در بزرگستتالی وجود دارد. هراستتیاضتتطراب و  کیدوران کود
 هم از برای یک مدت طوالنی را خود از پدر و مادر کودکانی که

بلوغ از خود های اختالالت را در طول دوره ، زمینهشتتتدند جتدا 
ها به رابطه بین تمایز یافتگی خود و  برخی پژوهش. دادند نشان

 که ای استتیمیا سازهآلکسی. [37]اند تیمیا اشاره کردهآلکستی 

 ناتوانی عبارتست از و شد مطرح سیفنوس توسط بار اولین برای

. [38]هیجانات  تنظیم و هیجانی اطالعات شتتناختی پردازش در
)بیان Lexis  لغت دو تیمیا از ترکیبآلکستتی یا هیجانى ناتوانى
 معناى به و است شده تشکیل )احستاسات(  Thymos کردن(

 کهبل نیست اختالل تیمیا یکاست. آلکسی احساسات ابراز فقدان
. [39] است شتده  گرفته نظر در صتفت  یک هادر برخی پژوهش

 ،احساسات شتناسایی  در دشتواری  از استت  متشتکل  ستازه  این
 این بیرونی. فکری گیریو جهت احساسات توصیف در دشواری

 بیانگر دهند می تشکیل را هیجانى ناتوانى سازه که هامشخصه

 از باشتتند.می هیجانات تنظیم و شتتناختی پردازش نقایصتتی در

 ایدستتتته عنوان به هتا هیجتان  شتتتنتاختی،  علوم دیتدگتاه  

 که شوندمی شناخته اطالعات پردازش بر مبتنی هایازطرحواره

 .[21]هستند  غیر نمادین و نمادین هایتجسم و فرایندها شامل
شوند قادر به تشخیص و مى مبتال هیجانى ناتوانى به که افرادى

 و افکار توانند نمی و نیستتتتند خود هاىهیجان تمییز دادن
 تیمیاآلکستتی .[23]و توصتتیف کنند  درک را خود احستتاستتات

 به و کردن فکر شناختى، ستط   در دارد. خاصتى  مشتخصتات  

 وقایع جزئیات نظر از و استتت صتتورت عینى به درآوردن کالم

 فقدان و یا محدود تقریباً ظرفیتى. استتتت غنى فرد، بیرونى

 نمودن، تداعى و کردن تخیل ستتازى، براى ستتمبول ظرفیت

 اىستتادههاى ویژگى از و استتت کم رویاها فراوانى دارد. وجود

 افکار فقر خود رویاهاى در تیمیک آلکسى فرد یک برخوردارند.

 عواطف، با ارتباط در دارد. مورد رویاهایش در را هاتداعى و

 این احساسات تشتخیص  در شتکستت   به منجر ظرفیت فقدان

از زبان،  استتتفاده. مى شتتود هانآ درآوردن کالم به چنینى و
 به را نویسندگان، تکرار بسیارى از  است. عاطفى رنگ از خالى

 معنا بدان این کنند.مى تلقى کننده مشتتخص اىپدیده عنوان
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 با را خود تصتتویر از اىترجمان گستتترده دیگر فرد که استتت

 واقعى، شتتتخصتتتى هاىویژگى از عارى و جزئى هاىتفاوت

 فقدان به مربوط مسئله این رسدمى نظر به کرده است. دریافت

ها، درونستتتازى صتتتحی  الگوهاى دهى شتتتکل در ظرفیت
 فقدان ىنتیجه تواند مى که است، هافکنىبرون و هاتشتخیص 

 به مبتال افراد. [22]باشتتد  مستتئله در درگیر عاطفى تمایزات

 و کنندمى بزرگ را بهنجار بدنى هاىتهییج هیجانى، ناتوانى
 کنند. مى تفستتیر بد را انگیختگى هیجانى بدنى هاىنشتتانه

 براى خطرستتاز عامل هیجانى ناتوانى که استتت این بر اعتقاد

 این به مبتال افراد زیرا است، روانپزشتکى  از اختالالت بستیارى 

 هیجانى هستند جسمانى هاىهمبسته فشار تحت بسیار عارضه

 هیجانات تنظیم مانع نارستتایى این نمى آیند. در کالم به که

 به مبتال افراد سازد.دشوار مى را موفقیت آمیز ستازگارى  شتده، 

 هاىفعالیت به دستتت احستتاستتاتشتتان بیان براى تیمیا آلکستتى

 شکستن کردن، پاره نظیر رفتارهایى زنند.غیرکالمى مخربى مى

این  از هایىمثال مخدر مواد مصتترف و الکلنوشتتیدن  اشتتیا ،
 .[39]هستند  ها فعالیت گونه

با توجه به اهمیت تمایزیافتگی خود برای تشکیل خانواده و آمادگی 
گی تبیین تمایزیافتجدایی از خانواده اصلی، پژوهش حاضر با هدف 

در  ت.تیمیا انجام گرفدلبستگی و آلکسی هایخود بر اساس سبک
ه ها بود کحقیقت هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این پرسش

گی خود تیمیا با تمایزیافتهای دلبستگی و آلکسیآیا بین سبک
های دلبستگی و رابطه وجود دارد؟ و آیا متغیرهای سبک

ین نتیمیا توان پیش بینی تمایزیافتگی خود را دارند؟ همچآلکسی
خود،  های دلبستگی و تمایزیافتگیبررسی اینکه آیا در رابطه سبک

 تیمیا نقش میانجی دارد؟ متغیر آلکسی
 

 روش
ینی بهمبستگی است. برای پیش –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

یمیا و تتمایزیافتگی خود بر اساس سبک های دلبستگی و آلکسی
ون با رگرسیبین روش تحلیل دست یافتن به یک معادله پیش

به کار گرفته  AMOS18و  SPSS19 افزار آماریاستفاده از نرم
ین بشد، که متغیر مالک تمایزیافتگی خود بود و متغیرهای پیش

فاده تیمیا بود. در این پژوهش با استسبک های دلبستگی و آلکسی
نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه  122از فرمول کوکران 
 ای انتخاب شدند) با در نظرگیری تصادفی طبقهبه شیوه نمونه

گرفتن جنسیت و تعداد دانشجویان هر دانشکده(. شرکت کنندگان 
های پژوهش پاسخ دادند. پس از اعالم رضایت به پرسشنامه

 344( بود. 22/2)انحراف معیار  89/23میانگین سنی افراد نمونه 
ی گردآوری نفر دیگر پسر بودند. برا 349ها دختر و نفراز آن

 :  های زیر استفاده شدهای پژوهش از پرسشنامهداده
 در پرسشنامه این :(DSI-R)خودمتمایزسازی پرسشنامة

 سال در و ساخته شد فرایدلندر و اسکورن توسط 3988 سال

 و گرفت قرار نظر تجدید مورد اسمیت و اسکورن توسط 2111

 نظریة مبنای بر ماده 46 در جکسون آن توسط نهایی پرسشنامه

های مهم زندگی و شد. تمرکز این ابزار بر ارتباط ساخته بوئن
 پرسشنامه این های روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. آیتم

)اصال در مورد من صحی   3،  6 تا 3 از لیکرت طیف یک در
 گذاری نمره )خیلی در مورد من صحی  است( 6نیست( تا 

خودمتمایزسازی به این  رسشنامةپ گذارینحوه نمره .شوندمی
 گذاریصورت است که تمام پرسشنامه به صورت معکوس نمره

-17-13-27-21-39-32-33-7-4شود به جز  سواالت می
 هیجانی، واکنش مقیاس خرده چهار شامل مقیاس . این41

 .باشدمی آمیختگی با دیگران و عاطفی گسلش من، موقعیت
است. نمره کمتر این پرسشنامه نشانه  276حداکثر نمره واقعی 

ود در پرسشنامه تمایز یافتگی خ سطوح باالتر تمایزیافتگی است.
 نفری از دانش 26بر روی یک نمونه [21] اسکیانایران توسط 

های که همبستگی آموزان سال اول دبیرستان اجرا شد. سوال
گذاری حذف شد. تری با کل آزمون داشت، از نمرهنسبتا پایین

 اسکورن و فریدلندرضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسط 
ضریب آلفای  اسکیاندر پژوهش  است. 88/1برای این پرسشنامه 

ضریب آلفای  شکیباییبه دست آمد. در پژوهش 83/1کرونباخ
 [24] یونسیو  بوده است83/1 کرونباخ به روش بازآزمایی نیز

 82/1 کرونباخ آلفای روش به را پرسشنامه این اعتبار ضرایب
. [37]دهد باالی این پرسشنامه را نشان می اعتبار که کرد محاسبه

 به دست آمد. 89/1در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ
که  این آزمون دلبستگی بزرگساالن:های پرسشنامة سبک

دهی ساخته شده، یک ابزار خودگزارش [22] هازان و شاورتوسط 
ن، گانة اینزورث )ایمهای دلبستگی سهاست که بر مبنای سبک

ن توان در روابط بزرگساالاجتنابی، دوسوگرا( و با این فرض که می
های دلبستگی کودکان یافت، طراحی های مشابه سبکنیز سبک

هایی در زمینة این مقیاس شامل توصیف .[26]شده است 
احساسات فرد در بارة ادراک او از روابط خود با افراد مهم زندگی 

نامه را به وسیلة روایی این پرسش طاهریباشد. فعلی  وی می
به دست آورد  74/1تا  22/1های دلبستگی همسانی درونی سبک

آن را با استفاده از روش بازآزمایی در دلبستگی ایمن  اعتبارو 
(84/1=r( و در دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی )78/1=r )

. در این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه [27]گزارش کرده است 
 به دست آمد. 91/1محاسبه و 

تیمیا آلکستتیمقیاس  :FTAS-20تیمیا آلکسششیپرسشششششنامه 

 ستاالی است و سه زیرمقیاس دشواری در  21تورنتو یک آزمون 

ماده(، دشتتواری در توصتتیف  7تشتتخیص احستتاستتات )شتتامل  
ماده( را در  8ماده( و تفکر عینی )شتتامل  2احستتاستتات )شتتامل 

)کامالًمخالف( تا نمره  3ای لیکرت از نمره های پنج درجهانتدازه 

لی کتیمیا آلکسیسنجد. یک نمره کل برای )کامالًموافق(، می 2
یا تیمآلکستتیاس های روانستتنجی مقیشتتود. ویژگیمحاستتبه می

های متعدد بررستی و تییید شتده است. در   در پژوهش 21-تورنتو

، ضرایب آلفای 21-نستخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 
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کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل و سته زیر مقیاس دشواری در  
تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی 

محاستتبه شتتد که نشتتانه   72/1و  72/1، 82/1، 82/1به ترتیب 

همستتتانی درونی خوب مقیاس استتتت. اعتبار باز آزمایی مقیاس 
نفری در دو نوبت با  67در یک نمونه  21-تورنتوتیمیتا  آلکستتتی

کل  تیمیاآلکسیبرای  r=87/1تا  r=81/1فاصتله چهار هفته از  

 هتای مختلف تتییید شتتتد. روایی همزمان مقیاس  و زیر مقیتاس 
ی هابر حسب همبستگی بین زیر مقیاس 21-نتوتور تیمیاآلکسی

های هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی و این آزمون و مقیاس

درماندگی روانشتتتناختی بررستتتی و مورد تییید قرار گرفت. نتایج 
ا در هضتریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی 

ختی اکل با هوش هیجانی، بهزیستی روانشنتیمیا آلکسیمقیاس 

و درماندگی روانشتناختی همبستتتگی معنادار وجود دارد. ضتترایب  
وق و متغیرهای فتیمیا آلکستتیهای  همبستتتگی بین زیر مقیاس

نیز معنادار بودند. نتایج تحلیل عاملی تیییدی نیز وجود سه عامل 

دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات و 
 21-رنتوتوتیمیا آلکسیس تفکر عینی را در نستخه فارستی مقیا  

در پژوهش حاضتتر آلفای کرونباخ این  .[28] گزارش کرده استتت

 به دست آمد. 92/1پرسشنامه 
 

 هایافته
ها غیرقابل استفاده مورد از آن37 هاپس از تکمیل پرسشنامه

 دختر344نفر 111ها برای تشخیص داده شد بنابراین تحلیل داده
درصد( انجام شد. نتایج توصیفی  22نفر پسر )349درصد( و  48)

 سال قرار دارد 13تا  38ها از نشان داد که دامنه سنی آزمودنی
(89/23=M  22/2و=SD .)معیار انحراف و میانگین ،3جدول در 

متغیرهای سبک دلبستگی ایمن، اساس  بر هاآزمودنی های نمره

 کسی تیمیاآل، سبک دلبستگی ناایمن،  سبک دلبستگی دوسوگرا
 .است شده ارایه و اتمایز یافتگی خود

ای هنتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن باخرده مقیاس

 وتمایز یافتگی خود )واکنش پذیری عاطفی، ، گریز عاطفی 
آمیختگی با دیگران( و نمره کلی به جز  خرده مقیاس وضعیت 

( 38/1، 33/1، 21/1، 32/1من رابطه مثبت معناداری وجود دارد )

همچنین نتایج بیانگر آن است که بین سبک دلبستگی دوسوگرا 
 32/1های تمایز یافتگی ضریب همبستگی با وضعیت من از مولفه

ابطه معناداری نداشت. بین سبک ها روجود دارد اما با سایر مولفه

 های تمایز یافتگی خود )واکنشدلبستگی ناایمن باخرده مقیاس
پذیری عاطفی، وضعیت من، گریز عاطفی و آمیختگی با دیگران( 

، 28/1، -12/1و نمره کلی رابطه منفی معناداری وجود دارد )

13/1- ،11/1- ،11/1- .) 
از  ص احساسات )همچنین نتایج نشتان داد بین مشکل در تشخی 

 های تمایز یافتگی خودمقیاس های آلکستتتی تیمیا( باخردهمولفه

پذیری عاطفی، وضعیت من، گریز عاطفی و آمیختگی با )واکنش
، 32/1، -21/1دیگران( و نمره کلی رابطته معناداری وجود دارد ) 

(. بین مشتکل در توصتیف احساسات )از   -26/1، -23/1، -11/1

تیمیا( با واکنش پذیری عاطفی و آمیختگی با های آلکستی  مولفه
-36/1دیگران و نمره کلی، به ترتیب دارای ضرایب همبستگی )

 ها رابطه معناداری نداشت.( بود و با سایر مولفه-32/1،-34/1،

 انحراف استاندارد متغیرهای پژوهشمیانگین و  .1جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر ممکن حداکثر حداقل ممکن حداقل هامولفه متغیر

ک
سب

ی 
یها
دلبستگ

 74/1 11/32 12 27 3 6 سبک دلبستگی ایمن 
 24/2 44/32 12 22 3 1 سبک دلبستگی دوسوگرا

 82/1 31/33 12 26 3 1 دلبستگی ناایمن سبک
 12/31 23/26 311 82 3 23 آلکسی تیمیا

 31/34 21/348 222 392 3 311 تمایز یافتگی خود

 ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش. 2جدول

 آلکسی تیمیا های دلبستگیسبک شاخص هامولفه

  
مشکل در تشخیص  اجتنابی دوسوگرا ایمن

 احساسات
توصیف  درمشکل 

 احساسات
تفکر 
 عینی

 نمره کل

پذیری واکنش
 عاطفی

r 
p 

21/1 

113/1 
12/1 
62/1 

12/1- 
113/1 

21/1- 
113/1 

36/1- 
114/1 

18/1- 
34/1 

24/1- 
113/1 

 r وضعیت من
p 

14/1 

47/1 
32/1 
119/1 

28/1 
113/1 

32/1 
11/1 

12/1 
62/1 

33/1- 
12/1 

11/1 
21/1 

 r گریز عاطفی
p 

33/1 
12/1 

14/1- 
48/1 

13/1- 
113/1 

11/1- 
113/1 

19/1- 
38/1 

17/1- 
13/1 

22/1- 
113/1 

 r آمیختگی با دیگران
p 

32/1 

12/1 
12/1 
7/1 

11/1- 
113/1 

23/1- 
113/1 

34/1- 
13/1 

16/1- 
27/1 

23/1- 
113/1 

 r تمایز یافتگی کل
p 

38/1 
113/1 

11/1 
26/1 

11/1- 
113/1 

26/1- 
113/1 

32/1- 
118/1 

31/1- 
13/1 

28/1- 
113/1 
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آلکسی  هاینتایج پژوهش نشان داد که بین تفکر عینی )از مولفه
 31/1، -33/1تیمیا( با وضعیت من و نمره کلی ضریب همبستگی 

ها رابطه معناداری نداشت. همچنین وجود دارد و با سایر مولفه
های تمایز خرده مقیاسنتایج نشان داد که بین آلکسی تیمیا کل با 

یافتگی خود )واکنش پذیری عاطفی، ، گریز عاطفی و آمیختگی 
وضعیت من رابطه  با دیگران( و نمره کلی به جز  خرده مقیاس

  (.-28/1، -23/1، -22/1، -24/1معناداری وجود دارد )
بین و مالک بر استتتاس مقیاس با توجه به اینکه متغیرهای پیش

ها رابطه خطی مشتتاهده شتتد )نتایج  ن آنای بودند، و بیفاصتتله
ها برای برون هشتگی، طبیعی بودن و همسانی (، و داده2جدول 

ها غربال شتدند، بنابراین مفروضه استفاده از  ماندهپراکنشتی باقی 
تگی خود بینی تمایزیافرگرسیون برقرار است؛ بنابراین برای پیش

میا از ی تیهای دلبستگی و آلکسهای آن بر اساس سبکو مولفه
 آمده است. 1تحلیل رگرستیون استتفاده شتد که نتایج در جدول    

ستگی های دلبدهد که متغیرهای پیش بین سبکنتایج نشان می
 31و  31 ،9 ،32توانند تیمیا روی هم رفته به ترتیب میآلکسی و

پذیری عاطفی، وضیعت من، گریزعاطفی های واکنشدرصد مولفه
بینی کنند. بر این استتاس ستتبک  پیشو آمیختگی با دیگران را 

یمیا با ضرایب تدلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی و آلکسی
پتتذیری تواننتتد مولفتته واکنشمی -37/1و  -21/1، 32/1بتتتای 

بینی کنند، اما تنها ستتتبک دلبستتتتگی اجتنابی با عاطفی را پیش
نند، بینی کتواند مولفه وضیعت من را پیشمی 26/1ضریب بتای 

تواند می -26/1ک دلبستتتگی اجتنابی نیز با ضتتریب بتای  ستتب
ا بینی کنند و برای مولفه آمیختگی بمولفه گریز عاطفی را پیش

یمیا با تدیگران متغیرهای ستتبک دلبستتتگی اجتنابی و آلکستتی  
نتایج  توان پیش بینی را دارند. -31/1و  -27/1ضتتترایتب بتای 

ای هین ستتبکبتحلیل رگرستتیون نشتتان داد که متغیرهای پیش
درصتتتد  36توانند تیمیا روی هم رفته میدلبستتتتگی و آلکستتتی

کننتتد.  بینیتغییرات مربوط بتته نمره کتتل تمتتایزیتتافتگی را پیش
، ستتبک دلبستتتگی -31/1ضتتریب تاثیر ستتبک دلبستتتگی ایمن 

 است.  -23/1تیمیا و الکسی -24/1اجتنابی 
تیمیا در رابطه بین برای بررستتتی نقش میتانجی گری آلکستتتی 

های دلبستتتتگی و تمایزیافتگی خود از تحلیل مستتتیر با ستتتبک
اده شد. ضرایب مستقیم تتتتتت استف AMOSاستفاده از نرم افزار 

 4ونه که جدول تتتتتآمده استتت. همانگ 4بین متغیرها در جدول 
اجتنابی  یتتم بین سبک دلبستگتت دهد،  ضرایب مستقینشان می
افتگی خود تیمیا با تمایزی(؛ آلکستتی13/1تیمیا )یتتتتتتتت با آلکستت

( 26/1(؛ و ستتبک دلبستتتگی اجتنابی با تمایزیافتگی خود )22/1)
های ضترایب غیر مستتقیم بین سبک   2معنادار استت. در جدول  

یمیا ارائه تدلبستتتگی با تمایزیافتگی خود با میانجی گری آلکستتی
 شده است.

ستقیم تاندارد غیر مدهد که ضریب اسنتایج تحلیل مسیر نشان می
( معنادار 16/1دلبستگی اجتنابی با تمایزیافتگی خود ) بین سبک

بک تیمیا در رابطه بین ساست یعنی نقش میانجی گری آلکسی
معنادار است.  P <114/1دلبستگی اجتنابی و تمایزیافتگی خود با 

اما در سایر مسیرها معنادار نیست. با توجه به نتایج به دست آمده 
 ضرایب مسیر استاندارد مدل نهایی پژوهش را نشان می 3شکل
دهد.

 تیمیاهای دلبستگی و آلکسیهای آن براساس سبکخالصه تحلیل رگرسیونی پیش بینی تمایز یافتگی خود و مولفه .3جدول 

 سطح معناداری B β متغیر پیش بین نتایج رگرسیونی متغیر مالک

 واکنش پذیری عاطفی

87/37 =F 
113/1> P 
19/1 =R 
32/1 =2R 

 سبک دلبستگی ایمن
 سبک دلبستگی اجتنابی

 آلکسی تیمیا

21/1- 
26/1- 
31/1- 

32/1- 
21/1- 
37/1- 

116/1 
113/1 
112/1 

 وضعیت من

82/34 =F 
113/1> P 
11/1 =R 
19/1 =2R 

 سبک دلبستگی دوسوگرا
 سبک دلبستگی اجتنابی

32/1 
28/1 

18/1 
26/1 

31/1 
113/1 

 گریز عاطفی

22/33 =F 
113/1> P 
12/1 =R 
31/1 =2R 

 سبک دلبستگی ایمن
 سبک دلبستگی اجتنابی

 آلکسی تیمیا

31/1- 
11/1- 
16/1- 

12/1- 
26/1- 
31/1- 

11/1 
113/1 
17/1 

 آمیختگی با دیگران

97/34 =F 
113/1> P 
16/1 =R 
31/1 =2R 

 سبک دلبستگی ایمن
 سبک دلبستگی اجتنابی

 آلکسی تیمیا

31/1- 
17/1- 
19/1- 

16/1- 
27/1- 
31/1- 

23/1 
113/1 
13/1 

 نمره کل

78/39 =F 
113/1> P 
41/1 =R 
36/1 =2R 

 سبک دلبستگی ایمن
 سبک دلبستگی اجتنابی

 آلکسی تیمیا

23/1- 
64/1- 
29/1- 

31/1- 
24/1- 
23/1- 

13/1 
113/1 
113/1 
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 داریسطح معنا ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد مسیرها

 16/1 -28/1 -31/1 تیمیا آلکسی -سبک دلبستگی ایمن 
 97/1 112/1 112/1 تیمیاآلکسی -سبک دلبستگی دوسوگرا 
 113/1 63/1 13/1 تیمیاآلکسی -سبک دلبستگی اجتنابی 

 113/1 -29/1 -22/1 تمایزیافتگی خود -تیمیا  آلکسی
 16/1 -16/1 19/1 تمایزیافتگی خود -سبک دلبستگی ایمن 

 31/1 28/1 17/1 تمایزیافتگی خود -سبک دلبستگی دوسوگرا 
 113/1 -72/1 -26/1 تمایزیافتگی خود -سبک دلبستگی اجتنابی 

 تیمیاهای دلبستگی با تمایزیافتگی خود با میانجی گری آلکسیضرایب غیر مستقیم بین سبک .5جدول 

 داریسطح معنا ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد مسیرها

 114/1 -38/1 16/1 تمایزیافتگی خود -دلبستگی اجتنابی  سبک
 99/1 -112/1 113/1 تمایزیافتگی خود -دلبستگی دوسوگرا  سبک
 38/1 18/1 12/1 تمایزیافتگی خود -دلبستگی ایمن  سبک
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 بحث 
پژوهش حاضر با هدف تبیین تمایزیافتگی خود بر اساس 

 تیمیا انجام گرفت. نتایج پژوهشهای دلبستگی و آلکسیسبک
بین سبک دلبستگی ایمن و تمایز یافتگی خود رابطه نشان داد که 

ن دلبستگی فرد ایممثبت و معناداری وجود دارد،یعنی اگر سبک 
باشد تمایزیافتگی خود در وی بیشتر است. همچنین بین سبک 
دلبستگی اجتنابی و تمایز یافتگی خود رابطه منفی وجود دارد. 

نفی تیمیا و تمایزیافتگی رابطه منتایج نشان داد که بین آلکسی
وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی، 

مایزیافتگی توان پیش بینی ت سبک دلبستگی ایمن تیمیا وآلکسی
را دارند. در واقع نتایج پژوهش حاکی از آنست که سبک دلبستگی 

گر تری برای تمایزیافتگی خود است یعنی ااجتنابی پیش بین قوی
سبک دلبستگی در فرد اجتنابی باشد تمایزیافتگی خود در وی 

ستگی از علل مهم ها دلبپایین خواهد بود. در بسیاری از پژوهش
شود، نظریه های و اساسی درتحول شخصیت در نظر گرفته می

گری نیز رابطه والد فرزندی در کودکی را عامل مهم روان تحلیل
و اساسی در شکل گیری شخصیت عنوان کرده اند، نتایج پژوهش 
حاضر نیز تایید کننده این موضوع است، زیرا که تمایزیافتگی را 

که  اند، تمایزیافتگیشخصیتی بر شمرده به عنوان یک ویژگی
 باشد، هنگامی که فرد به یکاستقالل عاطفی از خانواده اصلی می

مرحله از تحول و رشد شخصیت رسیده باشد مدنظر است. یعنی 
اگر فرد دارای سبک دلبستگی ایمن باشد از روابط خود با مادر 

دار است وردارای رضایت کافی بوده، بنابراین از سالمت بهتری برخ
تواند در مواقعی که الزم باشد از خانواده جدا شده و خود و می

 ی ایمن، واژگانخانواده جدیدی را تشکیل دهد. کودکان دلبسته
ر درک ها دتواند به آنآموزند و این مسئله میهیجانی بیشتری می

حاالت ذهنی و عواطف و احساسات دیگران کمک کند. توانایی 
ی و شناختود برای بدست آوردن بینش روانکنترل بر احساس خ

ای دارد. میزان مهارت افراد در بیان درک خود، نقش تعدیل کننده
احساسات، شایستگی اجتماعی مهمی است و این مهارت به فرد 

کند. کاستی در این زمینه در در کنار آمدن با دیگران کمک می
ین اقع فقدان اکند و در وفردی، مشکالتی را ایجاد میارتباط میان

 تواند باعث بروز مشکالتترین افراد نیز میمهارت حتی در باهوش
ه توان گفت افرادی کارتباطی گردد. با توجه به نتایج پژوهش می

سبک دلبستگی ایمن دارند تمایزیافتگی بیشتری خواهند داشت و 
که سبک دلبستگی اجتنابی دارند تمایزیافتگی کمتری افرادی

ی ی امن و تامین کنندهبا فراهم کردن رابطهخواهند داشت. 
توان تاثیر میهای اول زندگی ها و سالنیازهای کودک در ماه

ای همطلوبی بر سالمت جسمی، روانی و هیجانی و نیز توانایی
های بعدی زندگی گذاشت که تمایز سالاجتماعی کودکان در 

36/1 31/1 11/1 

62/1 

 یاتیمآلکسی

13/1 

28/1 

 سبک دلبستگی ایمن

 تمایزیافتگی خود سبک دلبستگی دوسوگرا

 سبک دلبستگی اجتنابی
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. بسیاری از پژوهش ها مثل [2]یافتگی از این نکته مجزا نیست 
 ایوارسون؛ [31] کرنل و هامرین؛ [9]ترو و پیسانی های پژوهش

به  [32]و لی  دوزیرو  [11]و همکاران  وارن؛ [29]و همکاران 
ند. و اهای دلبستگی در اختالل های روانی اشاره کردهنقش سبک

های دلبستگی در ها تایید کننده نقش سبکدر واقع پژوهش
ای هه تمایزیافتگی خود نیز می تواند از جنبهسالمت روان است ک

سالمت روان در فرد باشد، اما تاکنون پژوهشی که رابطه 
را مورد سنجش قرار دهد های دلبستگی با تمایزیافتگی سبک

 انجام نگرفته است.
ا در فرد تیمیدیگر نتایج پژوهش نشان داد که هر چه میزان آلکسی

کمتر باشد میزان تمایزیافتگی در وی بیشتر خواهد بود. در واقع 
تمایریافتگی نوعی استقالل عاطفی است که فرد آن را در طی 

ل را ن استقالکند یعنی اگر فرد توانست ایدوران رشد کسب می
کسب کند با توجه به پژوهش های انجام گرفته از سالمت بهتری 

ه تیمیا باید گفت کبرخودار خواهد شد، در مورد نقش آن در آلکسی
ت ها مربوط استیمیا به نحوه تنظیم عواطف و هیجانچون آلکسی

اگر فرد تمایزیافتگی باال داشته باشد یعنی توانسته است که 
های خود را شناسایی کند، بنابراین این فرد توان عواطف و هیجان
ها را نیز به دست آورده است، لذا نتایج پژوهش تنظیم و بیان آن

 در این قسمت بدین شکل قابل تبیین است. در مورد نقش آلکسی
 بینی تمایزیافتگی تاکنون پژوهشی انجام نگرفتهتیمیا در پیش

ک تیمیا ین آلکسیتوان گفت که چواست. اما از سوی دیگر می
اختالل مربوط به رشد و تحول است و توانایی بیان هیجان در 

فتد ازندگی فرد از لحاظ زمانی زودتر از تمایزیافتگی خود اتفاق می
توان گفت افرادی که هنوز توانایی بیان و تشخیص بنابراین می

ت اند، ممکن استیمیا( را کسب نکردههیجانات و عواطف )آلکسی
ی )که نمونه پژوهش نیز در محدوده سنی جوان بودند( در جوان

 . [21]نتوانند به استقالل عاطفی )تمایزیافتگی( دست یابند 
 موتتان و گنکتتوز هتتای پتژوهش هتتا از جملته  برختی از پتژوهش  

و  [11] مظتتاهری و افشتتار، [12]دبتتی، پانتتدی و میشتترا ؛ [13]
بتته نقتتش آلکستتی تیمیتتا در ستتالمت روان    [43]زکتتی یتتی 

اگتتر تمایزیتتافتگی ختتود، بتتر ستتالمت روان   .انتتداشتتاره کتترده
ه شتتود، نتتتایج پتتژوهش بتتا ایتتن    تاثیرگتتذار در نظتتر گرفتتت  

 مخوان است. ها هپژوهش
برای تبیین نتایج در حالت کلی، ذکر این مهم الزم است که با 

یان توان چند نکته را بتوجه به تعاریفی که در مقدمه ذکر شده می
نمود: نخست این که دلبستگی یک پیوند و رابطه بین فردی است، 
دوم این که این ارتباط، یک ارتباط عاطفی است و مسلم است که 

تلفی در این ارتباط درگیر خواهند بود و سوم این های مخهیجان
که این ارتباط نسبتاً پایدار است. بنابراین با توجه به مفهوم 

های ذهنی از خود و دیگران(، الگوهای فعال درونی )بازنمایی
های وسیعی از روابط بین فردی و درون کیفیت این پیوند، حوزه

 . [6]رار خواهد داد فردی را در زمان حال وآینده تحت تاثیر ق
نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و سبک 

تیمیا توان پیش بینی مولفه دلبستگی اجتنابی و آلکسی
ان گفت تودر تبیین این نتیجه میپذیری عاطفی را دارند. واکنش

که افراد با سبک دلبستگی ایمن توانایی پردازش سازش یافته 
های خود از ها در ارتباطباشند، آناطالعات هیجانی خود می

های کارآمد و موثر ارتباطی استفاده کرده و توانایی مدیریت شیوه
سبک  ارتباط عاطفی و هیجانی را دارند. اما افراد افراد دارای

 های منفیهای هیجانی مثل تجربه هیجانیاجتنابی با ویژگی
بیشتر در ارتباطات، توجه اندک به اطالعات هیجانی مثبت، 

ای هیجانی های مقابلهسرکوب اطالعات هیجانی منفی، سبک
ها چه به لحاظ نظری و ، این ویژگی[36]شوند مدار توصیف می
های پژوهشی با این قسمت از نتایج پژوهش چه بر مبنای یافته
 همخوان است. 

همچنین نتایج پژوهش نشتتتان داد که فقط ستتتبک دلبستتتتگی 
را دارد. همچنین بینی مولفته وضتتتیعتت من   اجتنتابی توان پیش 

ریزعاطفی و های گبینی مولفهسبک دلبستگی اجتنابی توان پیش
آمیختگی با دیگران را دارند. بر استتاس نتایج، ستتبک دلبستتتگی 

بین قوی تری نستتتبت به دو ستتتبک دیگر برای اجتنتابی پیش 
تیمیا یگری آلکسباشتد. در بررسی نقش میانجی تمایزیافتگی می

ود لبستتتگی اجتنابی و تمایزیافتگی خنیز، در رابطه بین ستتبک د
ان داشت ها می توان بیاین نقش تایید شد. برای تبیین این یافته

که در پژوهش خود  [12]و همکاران  وی که با توجه به پژوهش
دریافتند که سبک دلبستگی اجتنابی از طریق سرکوب هیجانی یا 
راهبردهتای کم فعتاالنته با خلق منفی و مشتتتکالت بین فردی    

نیز نشتتتان داد که  [16]و همکاران لوپز ارتبتاط دارد. و پژوهش  
هیجانی  هایارتباط مستتقیمی بین دلبستگی اضطرابی و واکنش 

دارد. این نتایج قابل  )راهبرد بیش فعاالنه( در دانشتتتجویان وجود
اشاره دارند  [17] دریک و ون هیولتبیین استت. از ستوی دیگر   

تیمیا، نیاز جدی و نیرومندی به راد دارای صتتتفت آلکستتتیکه اف
استقالل دارند که این نیاز نشیت گرفته از تردید و عدم اعتماد به 
دیگران است. بنابراین افرادی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی 

تیمیا نیز باال باشد در کسب استقالل عاطفی دچار باشند و آلکسی
 شوند. مشکل می

تتتوان استتتنباط کتترد کیفیتتت پیونتتد پتتژوهش متتیبنتتابر نتتتایج 
توانتد در رشتد و   اش متی عاطفی کودک بتا افتراد مهتم زنتدگی    

هتتای هیجتتانی وی نقتتش داشتتته و تتتاثیر گیتتری قابلیتتتشتتکل
فراوانتی در روابتتط بتتین فتتردی و درون فتتردی آینتتده او داشتتته  

 .  [31, 9]باشد 
 

 گیرینتیجه
با توجه به اینکه پژوهش حاضتتر در یک نمونه دانشتتجویی و در 

 تعمیم نتایج باید احتیاطیک دانشتتتگاه خان انجام گرفت، برای 
 شود این پژوهش درالزم را در نظر گرفت. بنابراین پیشتنهاد می 

جوامع دیگر نیز انجتام گیرد. بتا توجه به نتایج پژوهش توصتتتیه   
 های دلبستگیها و سبکگردد که درمانگران به نقش هیجانمی
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در استقالل عاطفی توجه داشته باشند. در حقیقت این پژوهش با 
های آتی به جدید بودن، دریجه جدیدی را به روی پژوهشتوجه 

 باز کرده است. 

 

نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند که از  تشکر و قدردانی:
تمامی کسانی که یاریگر ما در اجرای پژوهش بودند، خصوصا 
دانشجویان دانشگاه رازی کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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