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Abstract
Aim and Background: Research has shown that emotional distress can be affected by body image and family
circumstances. Therefore; the aim of this study was to analyze the structural equations of emotional malaise
based on family emotional atmosphere and attachment styles mediated by differentiation and body image.
Methods and Materials: The research method is descriptive-correlation of structural equations. The statistical
population consisted of all married men and women living in District 2 of Tehran in 1399. The sample size was
estimated to be 400 using the method proposed by Schumacher and Lomax (2004). Sampling method was
available and online. Research tools included questionnaires including Toronto Mood Disorder (1994), Hillburn
Family Emotional Atmosphere (1964), Collins and Reed Attachment Styles (1990), Scorne and Friedlander
(1988) Differentiation, and Director and Garcia (2002) Body Image. They were. To analyze the data, structural
equation modeling technique was used in AMOS software environment.
Findings: Findings showed that anxious attachment style has a positive and dependency and closeness style,
family emotional atmosphere, self-differentiation and body image have a negative and significant effect on
emotional malaise. It also mediates the effect of anxiety attachment style on emotional malaise in a positive way
and the effect of closeness attachment style on emotional malaise in a negative and significant way. Body image
mediates the effect of anxiety attachment style on emotional malaise in a positive way and the effect of closeness
attachment style on emotional malaise in a negative and meaningful way. Self-differentiation mediates AND
Body images the effect of family emotional climate on emotional malaise in a negative and meaningful way.
Conclusions: It seems that improving the emotional atmosphere of the family and attachment style, both directly
and by increasing their self-esteem and improving their body image, is effective in reducing emotional distress in
married people.
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تحلیل معادالت ساختاری ناگویی هیجانی براساس جو عاطفی خانواده و سبکهای دلبستگی با
میانجیگری تمایزیافتگی و تصویر بدنی افراد متأهل
شیرین شاهمردی  ،1تقی پور ابراهیم  ،2محمدباقر

حبّی3

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی .تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3استاد .گروه روانشناسی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی .تهران ،ایران .دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

زمینه و هدف :تحقیقات نشان دادهاند که ناگویی هیجانی میتواند متأثر از تصویر بدنی و شرایط خانوادگی باشد؛ بنابراین؛ پژوهش حاضر باهدف تحلیل
معادالت ساختاری ناگویی هیجانی بر اساس جو عاطفی خانواده و سبکهای دلبستگی با میانجیگری تمایزیافتگی و تصویر بدنی انجام شد.
مواد و روشها :روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معادالت ساختاری است .جامعه آماری ،متشكل از کلیه زنان و مردان متأهل ساکن منطقههه
 2شهر تهران در سال  1399بود .حجم نمونه با استفاده از روش پیشنهادی شوماخر و لوماکس ( 400 ،)2004نفر برآورد شد .روش نمونهگیری بهصورت
در دسترس و آنالین انجام شد .ابزار تحقیق شامل پرسشنامههای پژوهش شامل ناگویی خلقی تورنتو ( ،)1994جو عاطفی خههانواده هیهل بههرن (،)1964
سبکهای دلبسههتگی کههولینز و ریههد ( ،)1990تمایزیههافتگی اسههكورن و فریدلنههدر ( )1988و تصههویر بههدنی مههدیروس و گارسههیا ( ،)2002بودنههد .جهههت
تجزیهوتحلیل دادهها ،از تكنیک مدل یابی معادالت ساختاری در محیط نرمافزار  AMOSاستفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که سبک دلبستگی اضطرابی بهصورت مثبت و سبک وابستگی و نزدیک بودن ،جههو عههاطفی خههانواده ،تمایزیهافتگی خههود و
تصویر بدنی بهصورت منفی و معنادار بر ناگویی هیجانی اثر دارند .همچنین تمایزیافتگی خههود ،اثههر سههبک دلبسههتگی اضههطرابی بههر نههاگویی هیجههانی را
بهصورت مثبت و اثر سبک دلبستگی نزدیک بودن بر ناگویی هیجانی را بهصورت منفی و معنادار میانجیگری میکند .تصویر بدنی اثر سههبک دلبسههتگی
اضطرابی بر ناگویی هیجانی را بهصورت مثبت و اثر سبک دلبستگی نزدیک بودن بر ناگویی هیجانی را بهصورت منفی و معنههادار میههانجیگری مههیکنههد.
تمایزیافتگی خود و تصویر بدنی اثر جو عاطفی خانواده بر ناگویی هیجانی را بهصورت منفی و معنادار میانجیگری میکند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که بهبود جو عاطفی خانواده و سبک دلبستگی هم بهطور مستقیم و هم از طریق افزایش تمایریافتگی خود و بهبود تصویر
بدنی ،در کاهش ناگویی هیجانی افراد متأهل مؤثر هستند.
واژههای کلیدی :ناگویی هیجانی ،جو عاطفی ،سبک دلبستگی ،تمایزیافتگی ،تصویر بدنی
ارجاع :شاهمردی شیرین ،پورابراهیم تقی ،حبّی محمدباقر .تحلیل معادالت ساختاری ناگویی هیجانی براساااج جااو یااانوی خااانواده و سااب های
دلبستگی با میانجیگری تمایزیافتگی و تصویر بدنی افراد متأهل .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .439-453 :)3(19
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مقدمه
تصویر بدنی ،تصوری است که ههر یهک از انسهانهها در مهورد
وضعیت جسمانی خود دارند؛ به عبارتی تصویر بدنی دربرگیرنهده
عقاید ،احساسات آگاهانه و غیرآگاهانه در مهورد بهدن اسهت ()1؛
بنابراین تصویر ذهنی منفی از خود میتواند منجر به نارضایتی از
بدن و احساس جذاب نبودن و درنهایت مشغولیت فكری نسهبت
به وضعیت ظاهری قسمتی از بدن و حتی در حد اختالل عملكرد
شود ( .)2پژوهشهای متعددی ارتبها عهدم رضهایت از تصهویر
بدنی با اضطراب تنیهدگی ( ،)3فهوبی اجتمهاعی ( ،)4وسهواس و
اضطراب اجتماعی ( )5و حساسیت بین فردی را تائید کردهاند .در
این راستا پژوهشهای زیادی به بررسی نقش غیرمسهتقیم ایهن
متغیر بر سازههای مرتبط با روابط بهین فهردی ازجملهه نهاگویی
هیجانی بهویژه در زوجین موضوعی پرداختهاند.
ازدواج رابطهای دوجانبه و پیچیده بین زن و مرد اسهت کهه
نقش مهمی در فراهم کردن نیازههای روانشهناختی ،جسهمی و
هیجانی زوجین ایفا مینماید ( .)6روابهط بهین زوجهین میتوانهد
منبع آرامش ،پشتیبانی و لذت برای آنها باشد ،درحالیکهه ایهن
رابطه گاهی اوقهات میتوانهد منبهع اضهطراب ،ناامیهدی و عهدم
رضایت زوجین را فراهم آورد ( .)7در روابط بین زوجین ،توانهایی
ایجاد و حفظ یک رابطه رضایتبخش نیاز بهه شناسهایی و ابهراز
هیجانها و توانایی فهم و پذیرش هیجانهای شهریک مقابههل
دارد .یكهههی از موانههههع مهههههم در ایههههن زمینههههه ،نههههاگویی
هیجانی اسهت (.)8
نههاگویی هیجههانی (نههاگویی خلقههی) ،یههک سههاز شههناختی و
هیجانی است کهه بهعنوان فقهدان خودآگاهی هیجانی توصهی
میشود .درواقع ناگویی هیجانی بهه نارسهایی در تجربهه ،بیههان
و تنظیم هیجانها اطالق میشود .نهاگویی هیجهانی اخهتالل در
پردازش هیجهانی اسهت کهه بیشهتر بههه کهاهش توانمنهدی در
شناسایی و تشخیص هیجانها اشاره دارد (.)10 ,9
هرچقدر افراد بهتر بتوانند عواط خود را مبادله کنند ،در حد
بهتری قادر به ایجاد رابطه میباشند و این منتهی بهه بهزیسهتی
روانی و فیزیولوژیهک بیشهتر در آنهها میشهود .البتهه ظرفیهت
اشخاص در ایجاد روابهط عهاطفی ،بهاهم یكسهان نیسهت ()11؛
بنابراین وجود تفاوت در میزان توانمنهدی هیجهانی افهراد ،لهزوم
بررسی عوامل مهؤثر و مهرتبط بها نهاگویی هیجهانی را ضهروری
میسازد .به اعتقاد برخی نظریهپردازان ،ازآنجاکه محیط خهانواده
جایی است که کودکان در مهورد هیجهانههای خهود ،اجتمهاعی
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میشوند ،بنابراین ویژگیهای خانوادگی با ایجاد ناگویی هیجانی
مرتبط است .وقتی افراد در خانوادههای ایمن رشد میکننهد و در
بیان هیجانها حمایت میشوند ،میآموزند که چگونه هیجانهها
را تجربه و شناسایی کنند ( .)12در ایهن راسهتا برخهی پهژوهش
ازجمله رایكس و تامسون ( ،)13جو عاطفی خهانواده را بههعنوان
یک عامل مهم در شكلگیری هیجانات افهراد خهانواده گهزارش
کردند (.)14
با توجه به اینكه بیشتر عمر انسان درون محیط خانواده یا در
ارتبا نزدیک بها آنهها سهرری میشهود ،بنهابراین خصوصهیات
خلقی ،هیجانی و شیوههای تربیتی والدین بر تحوالت شهناختی،
عاطفی یا رفتاری کودک تأثیر دارد ( .)15جو عاطفی خانواده بهه
روابط والدین با فرزندان و چگهونگی ارضهای نیازههای عهاطفی
فرزند اشاره دارد که در این راستا الزم است که خهانواده محهیط
سالم و آرامی برای فرزندان باشد تا چگهونگی نحهوه برخهورد بها
مسائل و مشكالت اجتماعی را یاد بگیرند و بتوانند از راه معقهول
به حل آن برردازند ( .)16نحوه تعامل والدین باهم و همچنین بها
فرزندان در شكلگیری جو عاطفی خهانواده تهأثیر داشهته ( )17و
مههیتوانههد در بازخورهههای هیجههانی و رفتههاری در مواقههع خههاص
تأثیرگههذار باشههد ( .)18تجربههههای کههودکی بهها مراقبههانی کههه
هیجانهایشان را نشان نمیدهند و ابراز نمیکنند .باکسهانی کهه
هیجانهای در حال تحول و شكلگیری کهودک را بهه رسهمیت
نمیشناسند و با هیجان کودک خوب رفتهار نمیکننهد ،میتوانهد
تأثیر عمیق بر تنظیم عاطفه در مراحل بعدی زندگی داشته باشد
( )19و فرد ازنظر عاطفی و شناختی دچار آشهفتگی و درمانهدگی
شود (.)20
آنچه در مورد هیجانهای خود و توانایی بازشناسی ،توصی
و تنظیم عواط خودمان میدانیم تا حدود زیهادی تحهت تهأثیر
تعاملهای اولیه با مراقبت است .بر این اسهاس میتهوان تصهور
کرد که ناگویی هیجانی احتماالً با سبک دلبستگی مرتبط اسهت.
پژوهشهای انجامشده درزمینهه رابطهه سهبکهای دلبسهتگی و
ناگویی هیجانی نشان دادهاند که ویژگیهای مربو بهه نهاگویی
هیجانی در سبکهای دلبستگی نهاایمن بیشهتر اسهت (.)22 ,21
کودکان رشد یافته در محیطهایی که ازنظر جسمانی و هیجهانی
ناآرام و ناامن بوده و از آشكارسازی هیجانها ممانعت بهه عمهل
میآمده ،مقابلهه موفهق بها هیجانهایشهان را یهاد نمیگیرنهد و
درنتیجههه از تجربههه هیجانههها ناراحههت میشههوند ( .)23ایههن
دشواریها و فقدان سرمشهقهای مناسه بهرای ابهزار هیجهان
ممكن است به نگرانی و دو سوگرایی در ابزار احساسات منتههی
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شود ( .)24از میان بانفوذترین دیدگاهها که تعامالت خانوادگی را
بر مبنای رویكرد چند نسلی تبیین کردهاند میتهوان بهه نظریهه
سیستمهای خانوادگی موری بوئن اشاره کرد که بهعنوان ظرفیت
افراد برای مدیریت هیجاناتشان ،متفكر مانهدن در حهین تجربهه
هیجانات قوی و تجربه صمیمیت و استقالل در روابهط ،تعریه
شده است ( ،)25تمایزیافتگی خود است که از عوامل تأثیرگذار بر
سازگاری افراد و روابط بین فهردی اسهت ( .)26تمایزیهافتگی از
چهار مؤلفه تشكیل شده است :موقعیت مهن ،واکهنش هیجهانی،
همجوشی (امتزاج) و گسلش عاطفی .موقعیت مهن بههطورکلی
نشان دهند توانایی شخص در ارائه تعری واضهحی از هویهت
خویش و دارا بودن عقاید و باورهای مشخص در زنهدگی اسهت.
واکنش هیجانی نشانگر غلبه احساسات فرد بر عقل و مهنطقش
است .بهعبارتدیگر افرادی که ازلحاظ هیجهانی واکنشپذیرنهد
قادر به جداسازی احساس از تفكر نیستند و بیشتر پاسخهایی که
در شرایط تنشزا به محیط میدهند ،پاسخهای هیجانی است تا
عقالنی ( .)27همجوشی ،پدیدهای است که اجازه نمیدهد فرد،
خودش را از خانواده متمایز کند و بهه دو جنبهه اشهاره دارد :اوالً
نوعی همجوشی احساس و تفكر که طهی آن ،تفكهر واقعبینانهه
تحت تأثیر تحریکپذیری قرار میگیرد ،ثانیاً بهه نبهود مرزهها و
فقدان فردیت میان دو یا چند نفر اشاره دارد که نمونة آن روابط
همزیستی است ( .)28گسلش عاطفی بیانگر تمایل به خهروج از
رابطه و عق نشینی عاطفی در شرایط تنشزاسهت ( .)29اغله
افراد برای مقابله با وابستگی حلنشده از جهدایی عهاطفی بههره
میگیرند .در این حالت فرد حسرت رابطهه نزدیكهی عهاطفی را
میخورد ولی از آن گریزان است (.)30
عالوه بر نقش خانواده بهر تحهوالت شهناختی ،هیجهانی یها
رفتاری فرزندان ،نگرش والدین و یا بستگان در برداشهت فهرد از
خود (بدن خود و کارکرد آن) اثرات بسیاری را بر جای میگذارد.
مادر از همان نخستین روزهای تولد کودک ،با نحهوه در آغهوش
گرفتن ،غذا دادن ،نوازش کردن و رفع نیازههای او ،نگرشههای
خود را به فرزندش انتقال میدهد .بعدها تأیید یا عدمتأیید او نیهز
بر کالم فرد تأثیر میگذارد .افرادی که موردپذیرش خانواده قهرار
میگیرنههد ،غالبهاً بههرای بههدن خههود در حههد معقههول ارزش قائههل
میشوند .از سوی دیگر زمانی که فرد تصهور میکنهد بهدن وی
مطابق با انتظهارات اطرافیهان نیسهت خهود را حقیهر میشهمارد.
نوجوانانی که بهواسطه زیباسازی اندام خود احساس امنیت مهی-
کنند ،در مقایسه با کسانی که در خانواده به آنهها آمهوزش داده
شد تا برای ویژگیهای منحصربهفرد خود ارزش قائهل شهوند در

مواد و روشها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش
پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی از نوع معادالت
ساختاری است .جامعه آماری ،متشكل از کلیه زنان و مردان
متأهل ساکن منطقه  2شهر تهران در سال  1399بود .برای
برآورد حجم نمونه از روش پیشنهادی شوماخر و لوماکس ()34
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برابر هرگونه انحراف در شكل بدن آسی پذیر بوده و از پهذیرش
واقعیت و یا سازگار با وضعیت جدید ناتواناند .در این راستا نتایج
پژوهش سبزواری و همكاران ( )31نشان میدهد که بین مؤلفهه
عملكرد خانواده با تصویر بدنی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
یكههی از مسههائل و دغدغههههای پژوهشههگران ،موضههوع
تأثیرگذاری احتمالی متغیرهای واسطهای (میانجی گر) در رابطهه
بین دو یا چند متغیر روانشناختی دیگهر (متغیرههای پیشبهین و
مالک) است .به همین دلیل ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی
نقههش میههانجیگری دو متغیههر مهههم روانشههناختی ،یعنههی
تمایزیافتگی و تصویر بدنی در رابطه بین جو عهاطفی خهانواده و
سبکهای دلبستگی با ناگویی هیجانی است .بررسهیهها نشهان
دادهانههد کههه جههو عههاطفی خههانواده و سههبکهای دلبسههتگی در
بزرگسالی ،هم بها نهاگویی هیجهانی رابطهه دارنهد ( )32و ههم
تمایزیههافتگی ( )33و تصههویر بههدنی ( )31را تحههت تههأثیر قههرار
میدهند.
با توجه به اینكه از یکسو امروزه مشكالت هیجانی درصهد
باالیی از افراد جوامع مختل را درگیهر کهرده اسهت و از سهوی
دیگر ،توانمنهدی و مههارت در بههکارگیری مباحه هیجهانی در
کاهش اختالالت روانی مؤثر میباشد ،بنابراین عوامهل مهؤثر در
پیشبینی ناگویی هیجانی حهائز اهمیهت اسهت .بههویژه بررسهی
عوامل مستقیم و غیرمستقیم در کنهار ههم در قاله یهک مهدل
میتواند اطالعهات جهامعی در راسهتای مطالعهات روانشهناختی
فراهم نماید .برهمین اساس در این پژوهش محقق درصدد ایهن
است که نقهش متغیرههای جهو عهاطفی خهانواده و سهبکههای
دلبسههتگی را بهههطور مسههتقیم و همچنههین نقههش غیرمسههتقیم
متغیرهای میانجیگری تمایزیافتگی و تصویر بدنی را در پهیش-
بینی ناگویی هیجانی موردبررسی قهرار دههد؛ و بهه ایهن سهؤال
اساسی پاسخ دهد؛ آیا مدل مفروض پیشبینی ناگویی هیجانی بر
اساس جو عاطفی خانواده و سبکهای دلبستگی با میهانجیگری
تمایزیافتگی و تصویر بدنی با دادهها برازش دارد؟
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استفاده شد .آنان برای برآورد حجم نمونه در تحلیل مسیر و مدل
یابی معادالت ساختاری روش نسبت شرکتکنندگان به تعداد
پارامترهای مدل را معرفی کردند که در آن حجم نمونه مبتنی بر
نسبت  1:20شرکتکنندگان به پارامترهای مدل ،حجم نمونه
مطلوب تلقی میشود .در این پژوهش برای برآورد حجم نمونه با
توجه به تعداد پارامتر مدل ،به ازای هر پارامتر  20شرکتکننده
در نظر گرفته شد و حجم نمونه درمجموع  400نفر برآورد شد.
روش نمونهگیری بهصورت در دسترس و آنالین انجام شد و
بدینصورت که لینک پرسشنامه آنالین در شبكههای مجازی
تلگرام و واتساپ قرار گرفت .از افراد متأهلی که ساکن منطقه دو
بودند ،خواسته شد تا با دقت به پرسشنامهها پاسخ دهند .مالک-
های ورود برای انتخاب افراد نمونه شامل -1 :رضایت افراد برای
شرکت در پژوهش و تكمیل پرسشنامهها  -2متأهل بودن -3
نداشتن سابقه جدی پزشكی و روانپزشكی مستلزم مصرف دارو
 -4داشتن تحصیالت حداقل دیرلم ،بود .درنهایت بعد از تكمیل
پرسشنامهها 394 ،پرسشنامه جهت تجزیهوتحلیل وارد نرمافزار
ایموس شدند.
پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو ( :)TAS-20این
پرسشنامه در سال  1986توسط تایلر ساخته شد و در سال 1994
توسط بگبی ،پارکر و تایلر مورد تجدیدنظر قرار گرفت .مقیاس
ناگویی هیجانی تورنتو یک آزمون  20سوالی است و سه
زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصی
احساسات و تفكر عینی را شامل میشود .نمرهگذاری پرسشنامه
براساس طی لیكرت  5درجهای بود که از کامالً مخال تا
کامالً موافق سنجیده و بررسی شد .ویژگیهای روانسنجی
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو در پژوهشهای متعدد بررسی و
تائید شده است .در نسخه فارسی این مقیاس ضرای آلفای
کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل  %85و سه زیر مقیاس
دشواری در شناسایی احساسات  ،%82دشواری در توصی
احساسات  %75و برای تفكر عینی  %72محاسبه شد که نشانه
همسانی درونی خوب مقیاس است ( .)35روایی همزمان مقیاس
ناگویی هیجانی هم برحس همبستگی بین زیرمقیاسهای این
آزمون و مقیاسهای هوش هیجانی ،بهزیستی روانشناختی و
درماندگی روانشناختی بررسی و مورد تائید قرار گرفت (.)36
پرسشنامه جو یانوی خانواده هیل برن :پرسشنامه
جو عاطفی خانواده در سال ( )1964توسط هیل برن ارزیابی جو
عاطفی خانواده (رابطه پدر – فرزندی و رابطه مادر – فرزندی
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یعنی محبت ،نوازش ،تائید کردن ،تجربههای مشترک ،هدیه
دادن ،تشویق کردن ،اعتماد ،احساس امنیت) طراحی و
تدوینشده است .این پرسشنامه دارای  16سؤال و  8بعد
(محبت ،نوازش ،تائید کردن ،تجربههای مشترک ،هدیه دادن،
تشویق کردن ،اعتماد و احساس امنیت) میباشد و بر اساس
طی پنج گزینهای لیكرت با سؤاالتی به سنجش جو عاطفی
خانواده میپردازد .هر دو سؤال یكی از خرده مؤلفههای جو
عاطفی را اندازهگیری میکنند .سؤاالت زوج رابطه پدر –
فرزندی و سؤاالت فرد رابطه مادر – فرزندی را اندازهگیری
میکنند .جمع کل نمره پدر – فرزندی  40و مادر – فرزندی نیز
 40است .در مطالعات مختل روایی و پایایی باالیی گزارششده
است (.)37
پرسشنامه سب های دلبستگی کولینزو رید :این
مقیاس شامل خودارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود
توصیفی شیوه شكلدهی روابط دلبستگی نسبت به چهرههای
دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  18داده میباشد .که از
طریق عالمتگذاری روی یک مقیاس  5درجهای لیكرت،
سنجیده میشود .این پرسشنامه توسط کولینزو رید در سال
( )1990تهیهشده که نانسی کولینز در سال ( )1996آن را اصالح
کرد .در ایران پاکدامن در سال  1380این پرسشنامه را بررسی
و روایی کرد .با تحلیل عوامل 3،زیر مقیاس که هر مقیاس شامل
 6ماده است ،مشخص میشود .سه مقیاس عبارتاند از:
وابستگی ،نزدیک بودن و اضطرابی .در پژوهش کولینز و رید
( ،)38با توجه به اینكه آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا
بیش از  0/80است .آزمون از اعتبار باالیی برخوردار است .برای
بررسی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد که تحلیل عوامل به روش مؤلفههای اصلی ،با چرخش
واریماکس مؤید وجود  3عامل سبک دلبستگی ایمن (نزدیک
بودن) ،اجتنابی (عكس سبک دلبستگی وابستگی) و دوسوگرا
(سبک اضطرابی) در پرسشنامه بود .این سه عامل  30درصد
واریانس کل را تبیین میکنند ،بنابراین روایی سازه این
پرسشنامه مورد تأیید است (.)39
پرسشنامه تمایزیافتگی خود ( :)DSI-Rفرم اولیهی این
پرسشنامه در سال  1998توسط اسكورن و فریدلندر ساخته شد و
در سال  2003توسط اسكورن و اسمیت ،مورد تجدیدنظر قرار
گرفت و پرسشنامهی نهایی آن توسط جكسون در  46ماده بر
مبنای نظریهی بوئن ساخته شد ( .)40آیتمهای این پرسشنامه
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در یک طی لیكرت از (1اصالً در مورد من صحیح نیست) تا 6
(کامالً در مورد من صحیح است) نمرهگذاری میشوند .این
مقیاس شامل چهار خرده مقیاس واکنش هیجانی ،موقعیت من،
گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران میباشد .حداکثر نمره
واقعی  276است .نمرهی کمتر این پرسشنامه ،نشانه سطوح
پایینتر تمایزیافتگی است .پاشا شریفی ( ،)41ضرای پایایی این
پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ  0/77محاسبه کرد که
پایایی باالی این پرسشنامه را نشان میدهد .روایی سازه این
پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی بیانگر تائید چهار عامل
واکنشپذیری هیجانی ،موقعیت من ،گسلش عاطفی و هم
آمیختگی با دیگران بود ( .)42در پژوهش رضائیان و همكارانش
( ،)43ضرای آلفای کرونباخ مؤلفههای واکنش عاطفی ،گسلش
عاطفی ،موقعیت من و آمیختگی با دیگران به ترتی ،0/56
 0/53 ،0/64و  0/72و برای کل پرسشنامه  0/81به دست آمد.
روایی محتوایی این پرسشنامه از روش همسانی درونی 0/83
گزارش شده است.
آزمون تصویر بدنی :پرسشنامه تصویر بدنی شامل 23
ماده و بهصورت یک مقیاس  5درجهای است .این آزمون توسط
مدیروس سوتو و گارسیا ( ،)44ساخته شده است .این مقیاس بر
اساس مفهوم تصویر بدنی ساخته شده است .تصویر بدنی یک
مؤلفه از خود پنداره است که جنبههای بدنی ،اجتماعی و
فرهنگی و تجارب شخصی بین فردی را در برمیگیرد .این سازه
مجموعهة ارزشها ،باورها ،احساسات ،رفتارها و نگرشهاست که
فرد دربار بدن خویش دارد (هشیار یا ناهشیار) .درنتیجه ،تصویر
بدنی از سه بعد برخوردار است :واقعیت بدنی ،بدن آرمانی و نمود
بدنی .مدیروس سوتو و گارسیا ( ،)44پس از انتخاب  45ماده
بهعنوان مادههای آغازین ،با محاسبات آماری تعداد آنها را به
 23تقلیل دادند و این  23ماده دارای خصوصیات روانسنجی
بسیار مطلوبیاند .همسانی درونی آزمون برابر با  ./91است.
طاهری تربتی ( )45ضری آلفای کرونباخ آزمون را برابر با ./91
گزارش کرده است.
روش آماری
بهمنظور تحلیل دادهههای پهژوهش حاضهر از روشههای آمهار
توصهیفی شهامل میهانگین و انحهراف اسهتاندارد و روشههای
استنباطی از تكنیک مهدل یهابی معهادالت سهاختاری در محهیط
نرمافزار  AMOSاستفاده شد.

یافتهها
تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش در دو بخش آمار توصهیفی
و استنباطی انجهام شهد .در بخهش آمهار توصهیفی ویژگیههای
جمعیتشهناختی شهرکتکنندگان توصهی و میهانگین ،انحهراف
استاندارد و ضرای همبستگی بین متغیرهای پژوهش تحلیهل و
گزارش شده است .در بخش آمار استنباطی ،جهت نرمهال بهودن
نمونه موردبررسی از آزمون نرمالیتهه کلمهوگروف -اسهیرونوف و
جهت آزمون فرضیههای تحقیق از معادالت ساختاری در محهیط
نرمافزار ایموس استفاده شد.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
درصد
تعداد
متغیر
61/7
243
زن
جنسیت
38/3
151
مرد
11/4
45
کمتر از  30سال
سن مادر
44/7
176
 31تا  40سال
38/8
153
 41تا  50سال
5/1
20
باالتر از  50سال
7/9
31
دیرلم
میزان
تحصیالت
10/7
42
کاردانی

وضعیت شغلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
بیکار
کارمند
فرهنگی
آزاد
سایر
مجموع

206
86
29
42
112
99
58
83
394

52/3
21/8
7/4
10/7
28/4
25/1
14/7
21/1
100
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جدول  2میانگین ،انحراف اسهتاندارد ،چهولگی ،کشهیدگی و
ضرای آلفای کرونبهاخ متغیرههای پهژوهش را نشهان میدههد.
براساس آن ضهرای آلفهای کرونبهاخ همهه متغیرهها و مؤلفههها
نزدیک به یا باالتر از  0/7است .این موضوع بیانگر آن است کهه
گویهههای پرسشهنامههای بهه کهار گرفتهشهده بهرای سهنجش
متغیرهههای پههژوهش حاضههر از همسههانی درونههی قابههل قبههولی
برخوردارند .همچنین ارزشهای کشیدگی و چولگی همه متغیرها
در محدوده  ±2است .این مطله بیهانگر آن اسهت کهه توزیهع
دادههای مربو بهه متغیرههای پهژوهش از نرمهال بهودن تهک
متغیری انحراف آشكاری نشان نمیدهند.
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میدهد.

جههدول  ،3همبسههتگیهای بههین متغیرهههای پههژوهش را نشههان

جدول  :2میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی ،کشیدگی و ضریب آلوای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

آلفای کرونباخ

سبک دلبستگی -وابستگی

11/07

3/27

-0/58

-0/75

0/73

سبک دلبستگی -نزدیک بودن
سبک دلبستگی -اضطرابی
جو عاطفی خانواده
تصویر بدنی

10/84
8/80
53/60
85/59

3/13
2/19
11/76
12/25

-0/35
0/56
-1/15
-1/12

-1/15
-0/79
0/22
0/57

0/67
0/83
0/89
0/92

تمایزیافتگی خود-واکنش پذیری
تمایزیافتگی خود -جایگاه من
تمایزیافتگی خود -گریز عاطفی
تمایزیافتگی خود -هم آمیختگی
ناگویی هیجانی -دشواری در تشخیص
ناگویی هیجانی -دشواری در توصی
ناگویی هیجانی -تفكر خارجی

35/55
40/91
51/24
36/06
19/11
13/52
16/67

8/29
8/12
12/07
8/37
4/17
3/98
5/05

0/30
-0/63
-0/67
0/30
0/02
0/46
0/37

-0/63
-0/04
-0/41
0/59
0/47
-1/11
-0/77

0/780
0/68
0/79
0/83
0/77
0/92
0/85

مؤلفههههای آن بهصههورت مثبههت و در سههطح معنههاداری 0/01
همبسته بود .الزم به توضیح است که متغیرهای تصویر بهدنی و
جو عاطفی خانواده بهمانند مؤلفههای تمایزیافتگی خود بهصورت
منفی و در سطح معناداری  0/01با مؤلفههای نهاگویی هیجهانی
همبسته بودند.

بهها توجههه بههه جههدول  3سههبکهای وابسههتگی و نزدیكههی
دلبسههتگی بهصههورت منفههی و در سههطح معنههاداری  0/01بهها
مؤلفههای سهگانه نهاگویی هیجهانی همبسهته بودنهد .همچنهین
سبک اضطرابی دلبستگی با مؤلفه دشواری در توصهی نهاگویی
هیجانی بهصورت مثبت و در سطح معنهاداری  0/05و بها دیگهر

جدول  :3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

**0/21
**-0/18
**0/29
**0/23
**0/21
**0/19
**0/22
**0/16
**-0/14

**-0/32
**0/38
**0/42
**0/26
**0/17
**0/28
**0/24
**-0/18

5

**-0/19
**-0/29
**-0/16
**-0/22
**-0/25
**-0/19
**0/30

**0/16
*0/11
**0/15
**0/22
**0/26
**-0/19

0/09
*0/12
0/04
0/06
**-0/15

**0/52
**0/35
**0/37
**-0/27

-

**0/36
**0/47
**-0/22

**0/43
**-/26

**-0/38

-

**-0/27

**-0/31

*0/12

**-0/23

**-0/16

**-0/33

**-0/29

**-0/21

**-0/25

**0/48

-

**-0/32

**-0/24

**0/29

**-0/17

**-0/24

**-0/19

**-0/30

**-0/42

**-0/32

**0/39

**0/42

الزم به توضیح است که بهمنظور ارزیابی نرمال بودن توزیهع
دادههای تک متغیری ،کشیدگی و چهولگی و بههمنظور ارزیهابی

-

مفروضه هم خطی بودن ،عامل تورم واریانس ( )VIFو ضهری
تحمل تکتک متغیرها موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد
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متغیرهای تحقیق
 .1سبک دلبستگی -وابستگی
 .2سبک دلبستگی -نزدیک بودن
 .3سبک دلبستگی -اضطرابی
 .4جو عاطفی خانواده
 .5تصویر بدنی
 .6تمایزیافتگی خود-واکنش پذیری
 .7تمایزیافتگی خود -جایگاه من
 .8تمایزیافتگی خود -گریز عاطفی
 .9تمایزیافتگی خود -هم آمیختگی
 .10نههاگویی هیجههانی -دشههواری در
تشخیص
 .11نههاگویی هیجههانی -دشههواری در
توصی
 .12ناگویی هیجانی -تفكر خارجی
 **P >0/01و *P >0/05

1
-

2

3

4

6

7

8

9

10

11

مجله تحقیقات یلوم رفتاری

پائیز  ،1400دورهی  /19شماره 3

برازش قابلقبول مدل اندازهگیری اولیه با دادههای گردآوریشده
حمایت میکنند (،GFI =0/956 ،CFI =0/970 ،2/df=7/31
 AGFI =0/863و  .) RMSEA =0/128با توجه بهه اهمیهت
شهاخص  RMSEAو کههای اسههكوئر نهرم شههده ،شههاخصهای
اصالح ارزیابی و نتایج نشان داد که اگر بین خطاهای دو نشانگر
گریز عاطفی و هم آمیختگی از یکسو و دشواری در توصهی و
تفكر خارجی از سوی دیگر کوواریانس ایجاد شود ،شهاخصهای
برازنهدگی مطلههوبتری بههه دسهت خواهههد آمههد (،2/df=2/75
 AGFI =0/948 ،GFI =0/985 ،CFI =0/993و =0/067
) RMSEA؛ بنابراین بها ایجهاد کوواریهانس بهین نشهانگرهای
مزبور مدل اندازهگیری اصهالح شهد .جهدول  ،4بارههای عهاملی
استانداردشده ،خطای استاندارد و نسبت بحرانی را برای هر یهک
از نشانگرهای متغیرهای مكنون نشان میدهد.

که دو مفروضه مزبور در بین دادههای پژوهش حاضهر برقرارنهد.
همچنین تحلیل اطالعات مربو به « فاصله مهلنوبهایس» نیهز
نشان داد که توزیع اطالعهات چنهد متغیهری در بهین دادهههای
پژوهش حاضر برقرار است .برای آزمون فرضیههای پهژوهش از
روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد .در مدل انهدازه-
گیری پژوهش حاضر چنین فرض شده بهود کهه متغیهر مكنهون
تمایزیافتگی خود بهوسهیله نشهانگرهای واکنشپهذیری ،جایگهاه
من ،گریهز عهاطفی و ههم آمیختگهی و متغیهر مكنهون نهاگویی
هیجانی بهوسیله نشانگرهای دشواری در تشخیص ،دشهواری در
توصی و تفكر خارجی سنجیده میشود .چگونگی برازش مهدل
اندازهگیری پژوهش بهوسیله تحلیل عاملی تأییدی با اسهتفاده از
نرمافزار  AMOS 24.0و برآورد بیشینه احتمهال ( )MLمهورد
ارزیابی قرار گرفت .بررسی شاخصهای برازنهدگی بهدسهتآمده
نشان داد که بهاستثنای شهاخص برازنهدگی  RMSEAو کهای
اسكوئر نرم شده ،دیگهر شهاخصهای برازنهدگی بهدسهتآمده از

جدول  .4پارامترهای مدل اندازهگیری پژوهش در تحلیل یاملی تأییدی
متغیر مكنون -نشانگر
SE
β
b
0/851
1
تمایزیافتگی خود-واکنش پذیری
0/046
0/827
0/965
تمایزیافتگی خود -جایگاه من
0/089
0/669
1/264
تمایزیافتگی خود -گریز عاطفی
0/046
0/930
1/108
تمایزیافتگی خود -هم آمیختگی
0/911
1
ناگویی هیجانی -دشواری در تشخیص
0/067
0/642
0/847
ناگویی هیجانی -دشواری در توصی
0/069
0/626
0/839
ناگویی هیجانی -تفكر خارجی

**20/87
**14/18
**24/06
**12/63
**12/28

توان الزم برای اندازهگیری متغیرهای مكنهون پهژوهش حاضهر
برخوردار بودند.
پس از اطمینان از برازش مطلوب مدل اندازهگیری ،در مرحله بعد
شاخصهای برازندگی مدل ساختاری (شهكل  )1بهرآورد و مهورد
ارزیابی قرار گرفت .در مدل ساختاری این پژوهش چنین فهرض
شده بود که سهبکهای دلبسهتگی و جهو عهاطفی خهانواده ههم
بهصههورت مسههتقیم و هههم بهها میههانجیگری تصههویر بههدنی و
تمایزیافتگی خود بر ناگویی هیجانی اثر دارد .چگهونگی بهرازش
مدل ساختاری با استفاده از روش مدلیابی معهادالت سهاختاری
مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که مهدل سهاختاری بها
دادههای گردآوریشده برازش قابهلقبول دارد(= 37( = 71/04
=0/941 ،CFI =0/957 ،2/df=1/92 ،2)N = 388 ،df
 AGFI =0/900 ،GFIو  .) RMSEA =0/071بدین ترتیه
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نكته :با توجه به اینکه بارهای عاملی استاندارد نشده مربو بهه
نشانگرهای واکنشپهذیری و دشهواری در تشهخیص بها عهدد 1
تثبیتشده لذا خطای استاندارد و نمرات  tبهرای آنهها محاسهبه
نشده است .جدول  7-4نشان میدهد که بزرگترین بار عهاملی
متعلق به نشانگر هم آمیختگی ( )β=0/930و کوچهکترین بهار
عاملی متعلق به نشانگر تفكر خارجی (  )β=0/626اسهت .طبهق
دیدگاه تاباچینک و فیدل ( )2007بارهای عاملی  0/71و باالتر از
آن عالی ،بارهای بین  0/63تا  0/70خیلی خهوب ،بارههای بهین
 0/55تا  0/62خوب ،بارهای بهین  0/45تها  0/55نسهبتاً خهوب،
بارهای بهین  0/32تها  0/44پهایین و بارههای پهایینتر از 0/32
ضعی محسوب میشود .بدین ترتی با توجه به اینکه بارههای
عاملی همه نشانگرها باالتر از  0/32بوده و بنابراین همه آنها از

t
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غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مهدل سهاختاری را نشهان
میدهد.

چنین نتیجهگیری شد که مدل ساختاری پهژوهش بها دادهههای
گردآوریشده برازش دارد .جدول  5ضرای مسیر کل ،مستقیم و

جدول  :5تحلیل اثرات :اثرات استانداردشده مستقیم ،غیرمستقیم و کل
تمایزیافتگی خود
تصویر بدنی
ضرای مسیر
**
**
0/233
0/347
مستقیم

متغیرهای علی
جو عاطفی خانواده

سبک دلبستگی اضطرابی

غیرمستقیم

-

-

**-0/166

کل

-

-

*-0/116

* -0/233

** -0/546

** 0/178

غیرمستقیم

-

-

**0/229

کل

-

-

**0/407

** 0/260

** 0/233

**-0/284

غیرمستقیم

-

-

** -0/142

کل

-

-

**-0/426

-0/050

0/087

** -0/331

غیرمستقیم

-

-

-0/012

کل
مستقیم
غیرمستقیم
کل
مستقیم
غیرمستقیم
کل

-

-

** -0/343
**-0/227
**-0/301
-

مستقیم

سبک دلبستگی نزدیک بودن

سبک دلبستگی وابستگی

مستقیم

مستقیم

تصویر بدنی

تمایزیافتگی خود

ناگویی هیجانی
0/051

P >0/05 ،**P >0/01

*

جدول  5نشان میدهد که ضری مسیر کل (مجموع ضرای
مسیر مستقیم و غیرمستقیم) بین سهبک دلبسهتگی اضهطرابی و
ناگویی هیجانی ( )β=0/407 ،p>0/01مثبت و در سهطح 0/01
معنادار است .ضری مسیر کهل بهین دلبسهتگی نزدیهک بهودن
( )β=-0/426 ،p>0/01و وابستگی ( )β=-0/343 ،p>0/01بها
ناگویی هیجانی منفی و در سطح  0/01معنادار بود .ضری مسیر
کل بین سبک جو عاطفی خانواده و ناگویی هیجهانی (،p>0/05
 )β=-0/116منفی و در سطح  0/05معنادار اسهت .جهدول 8-4
نشان میدهد که ضری مسیر بین تمایزیافتگی خهود و نهاگویی
هیجانی ( )β=-0/301 ،p>0/01منفی و در سطح  0/01معنادار
اسههت .ضههری مسههیر بههین تصههویر بههدنی و نههاگویی هیجههانی
( )β=-0/227 ،p>0/01منفی و در سطح  0/01معنهادار اسهت.
ضهری مسهیر غیرمسهتقیم بهین سهبک دلبسهتگی اضههطرابی و
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ناگویی هیجانی ( )β=0/229 ،p>0/01مثبت و در سهطح 0/01
معنادار است و ضری مسیر غیرمسهتقیم بهین سهبک دلبسهتگی
نزدیک بودن و ناگویی هیجانی ( )β=-0/142 ،p>0/01منفی و
در سههطح  0/01معنههادار اسههت؛ امهها همچنههان کههه در شههكل 1
مالحظه میشود در مدل پژوهش دو میانجی (تمایزیافتگی خهود
و تصویر بدنی) وجود دارد.
بهمنظور تعیین معناداری یا عدم معناداری نقش میانجیتر هر
یک از دو متغیر میانجی از فرمول بهارون و کنهی اسهتفاده شهد.
استفاده از فرمول بهارون و کنهی نشهان داد کهه ضهری مسهیر
غیرمستقیم بین سبک دلبستگی اضطرابی و نهاگویی هیجهانی از
طریق تمایزیافتگی مثبت و در سطح  0/01معنادار است (>0/01
 .)β=0/165،Pضری مسیر غیرمستقیم بهین سهبک دلبسهتگی
نزدیک بودن و ناگویی هیجانی از طریق تمایزیافتگی منفی و در
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تمایزیافتگی خود منفی و در سطح  0/01معنهادار اسهت (>0/01
 .)β=-0/069،Pضههری مسههیر غیرمسههتقیم بههین جههو عههاطفی
خانواده و ناگویی هیجانی از طریق تصویر بدنی منفی و در سطح
 0/01معنادار است (.)β=-0/098،P >0/01
شههكل  ،1مههدل سههاختاری پههژوهش در تبیههین رابطههه بههین
سبکهای دلبستگی ،جهو عهاطفی خهانواده ،تمایزیهافتگی خهود،
تصویر بدنی و ناگویی هیجانی را نشان میدهد.

سطح  0/01معنادار است ( .)β=-0/069،P >0/01ضری مسیر
غیرمستقیم بین سبک دلبستگی اضطرابی و نهاگویی هیجهانی از
طریق تصویر بدنی مثبت و در سطح  0/01معنادار است (>0/01
 .)β=0/064،Pضری مسیر غیرمستقیم بهین سهبک دلبسهتگی
نزدیک بودن و ناگویی هیجانی از طریق تصویر بدنی منفی و در
سطح  0/01معنادار بود ( .)β=-0/069،P >0/01ضهری مسهیر
غیرمستقیم بین جو عاطفی خانواده و ناگویی هیجهانی از طریهق

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف تحلیل معادالت ساختاری ناگویی هیجانی
بههر اسههاس جههو عههاطفی خههانواده و سههبکهای دلبسههتگی بهها
میانجیگری تمایزیافتگی و تصویر بدنی انجهام شهد .در آزمهون
فرضههیه اول نتههایج نشههان داد کههه سههبک دلبسههتگی اضههطرابی
بهصورت مثبت و دو سبک وابستگی و نزدیک بهودن بهصهورت
منفی و معنادار بر ناگویی هیجانی اثر دارد؛ که این یافته با یافتهه
پژوهشهای مینس و همكاران ( ،)46طاهری و همكهاران (،)47
در یک راستا بوده است و در تبیین یافتهه بهدسهتآمده میتهوان
بیان نمود حساسیت و پاسهخدهی مراقه اولیهه بهه حالتههای
هیجانی کودک تعیین کنند اصلی یادگیری روش تنظیم عواط
و رابطه با دیگران است ( .)46کودکان ایمن پاسهخدهی بهینهه و
منسجم را از مراق اولیه تجربه میکنند و میآموزنهد کهه ابهراز
متعادل هیجانها پیامدهای مثبت دارد .بر این اساس ،حساسهیت
و پاسخدهی مادرانه ،که درعینحال از مقدمات دلبسهتگی ایمهن
محسوب میشود بااهمیت اسهت .افهراد دارای سهبک دلبسهتگی
ناایمن ،در مقایسه با ایمنها سطوح پایینتری از عواطه مثبهت
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را تجربههه میکننههد و در توانههایی مههدیریت اسههترس ،اضههطراب،
افسردگی و سایر عواط منفی ناتواناند (.)48
بر اساس فرضیه دوم پژوهش جو عاطفی خانواده بهصهورت
معنادار بر ناگویی هیجهانی اثهر دارد؛ و ایهن بامطالعهه میهنس و
همكههاران ( ،)46ژیههل و همكههاران ( )49همسههو بههوده اسههت.
یافتههای پژوهشی نشان دادهاند تجربههای کودک بها مراقبهانی
که هیجانهای خود را بروز نمیدهد ،یا کسانی که هیجانههای
درحالیکه تحول و شكلگیری کودک را به رسمیت نمیشناسند
و با هیجانهای کودک خوب رفتار نمیکنند ،تأثیری عمیهق بهر
تنظههیم عاطفههه در مراحههل بعههدی زنههدگی کههودک دارد ( )50و
همینطور عملكرد و جو عاطفی سهالم در خهانوادهی اصهلی بهه
فرزندان کمک میکند تا هیجانات خهود را بهتهر تنظهیم و ابهراز
کننههد پرواضههح اسههت افههرادی کههه در یههک سیسههتم عههاطفی و
خانوادگی سالم ،ترغی میشوند که عواط خود را عمیقاً تجربه
کنند احتمال اینكه در سنین باالتر نشانههای ناگویی هیجانی در
آنها دیده شود کمتر است (.)51
فرضیه سوم پژوهش کهه رابطههی تمایزیهافتگی و نهاگویی
هیجانی را معنادار گزارش میکنهد بها نتهایج پهژوهش کهولیج و
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همكاران ( )52همسو است .تمایزیافتگی فرد را قادر میسازد که
بین عملكرد عقالنی و هیجانی خود از یکسو و روابط صهمیمانه
و یا خصهمانه خهود تعهادل ایجهاد کننهد ( )53و ازنظهر هیجهانی
ظرفیههت بههاالتری بههرای نزدیكههی و صههمیمیت دارنههد و در
موقعیتهای تنشزا بهتر عمل کنند .به نظر بوئن ،درجهه ظههور
خود تمایزیافتگی در هر فرد بیانگر میزان توانایی او بهرای تمیهز
فرایند عقلی از فرایند احساسهی هیجهانی اسهت کهه وی تجربهه
میکند .افرادی که بیشترین امتزاج را بین افكهار و احساساتشهان
دارند .نمیتوانند هیجانهای خود را بهراحتی تجربه کنند و آنها
را بشناسند تفكیک در معنای بوئنی آن ،بیشتر یک فرایند اسهت
تا هدفی دستیافتنی ( )54و به دلیل مشكالت در تمایز ،توصی
و تنظیم احساسات از شهناخت یها تمهایز از هیجانههای دیگهر،
برانگیختگی فیزیولوژیكی در موقعیت تنشزا فعال باقی میمانهد
و به حالت کمون یا فرونشینی برنمیگردد و در این صورت فهرد
مستعد انواع اخهتالالت روانشهناختی و جسهمی میشهود (.)55
درحالیکه افراد با سطوح باالی تمایزیافتگی بههراحتی میتواننهد
احساسات و هیجانهای خود را از عقالنیتشان جدا کننهد و آن را
ابراز کنند و در موقعیتهای مشكلزای زندگی قادر به استفاده از
نظام عقالنی خود هستند (.)43
بررسی فرضیهی چهارم پژوهش نیز مؤید ارتبا معنادار بین
تصویر بدنی و ناگویی هیجانی بهود و ایهن یافتهه بها یافتهههای
پژوهشهای میردریكوندو همكاران ( ،)56پهژوهش سهبزواری و
همكارانش ( )31همسو بوده است در تبیین ایهن یافتهه میتهوان
گفهت کهه هنگامیکهه افهراد بهه توصهی احسهاس ،عواطه و
هیجانات خود میپردازند آنها میتوانند محتهوای تجربهشهان را
بهصورت کالمی ابراز کنند و بهراستی بهجای آنكه بهه بدنشهان
برچس خوب یا بهد بزننهد ،بها جزییهات بیشهتری بهه توصهی
احساسههات و هیجانههات خههود در مههورد بدنشههان میپردازنههد و
احساسات و هیجانات را بهه روشهی کهه روشهنتر اسهت تجربهه
میکنند و این باع میشهود سهراسداری و پهذیرش بیشهتری
نسبت به بدنشان داشته باشهند و از ایهن طریهق چهبسها تصهویر
ذهنی از بدن در این افهراد بهتهر خواههد شهد .البتهه تبیینههای
قاطعتر در این زمینه نیازمنهد پژوهشههای تجربهی بیشهتر و بها
تأکید بر اختاللهای هیجهانی اسهت کهه در ارتبها نزدیهک بها
تصویر بدنی قرار دارند.
فرضیهی پنجم نیز حاکی از اثر معنادار سبکهای دلبستگی
با میانجیگری تمایزیافتگی بر ناگویی هیجانی است که با نتهایج
پژوهشهای بشارت ( )57همسو اسهت و در تبیهین ایهن نتیجهه
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میتوان گفت ازآنجاکه سبکهای دلبستگی افراد از طریق تعامل
مادر-کودک شكل میگیرد و افهراد تمایزیافتهه یها خهود متمهایز
درواقههع آنهههایی هسههتند کههه در ایههن تعامههل بهگونهههای
پرورشیافتهاند کهه بهه دلیهل شهكلگیری پایگهاه امهن و رفتهار
اکتشافی (که نمایانگر جنبههایی از خود مستقل و متمایز از والهد
است) میتواند کامالً تمایزیافته از دلبستگی اولیههی خهود عمهل
کند و ازنظر هیجانی به دلیل گسلش عاطفی (کهه از مؤلفهههای
تمایزیههافتگی اسههت) ارتبهها نزدیكههی باتجربههههای احساسههی و
هیجانی خود دارد و میتواند به بیان آنها برردازد امها دران روی
سكه فهرض بهر ایهن اسهت کهه دشهواری در توصهی کالمهی
احساسات و عالئم بدنی هسته مرکزی اختالل شخصیت مهرزی
اسههت کههه در سههبک دلبسههته نههاایمن-مقههاوم بههه دلیههل عههدم
شههكلگیری خههود متمههایز و دمههدمیمزاجی کههه حاصههل سههبک
دلبستگی است میتوان این خصیصه (ناگویی هیجانی) را دیهد و
وقت هی افههراد در خههانوادههههای ایمههن رشههد میکننههد و در بی هان
هیجانها حمایت میشوند ،میآموزند کهه چگونهه هیجانهها را
تجربه و شناسایی کنند (.)12
در آزمون فرضیهی ششم پژوهش چنین نتیجهگیری شد که
تصویر بدنی اثر سبک دلبستگی اضطرابی بر ناگویی هیجهانی را
بهصورت مثبت و اثر سبک دلبستگی نزدیک بهودن بهر نهاگویی
هیجههانی را بهصههورت منف هی و معنههادار می هانجیگری میکنههد.
پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه نشان میدههد کهه جهو
عاطفی خانواده و سهبکهای دلبسهتگی در بزرگسهالی ،ههم بها
ناگویی هیجهانی رابطهه دارنهد ( )57و ههم تمایزیهافتگی ( )33و
تصویر بهدنی ( )31را تحهت تهأثیر قهرار میدهنهد .در تبیهین آن
میتوان گفت تصویر بدنی ساختاری چندبعدی است کهه شهامل
ادراک ،شناخت ،هیجان و رفتارهایی اسهت کهه فهرد نسهبت بهه
شههكل ظههاهری خههود دارد کههه ایههن مجموعههه خههود میتوانههد
شكلگرفته از انتقال نگرش مادر به فرزند خود در خالل کیفیهت
و کمیت درزمینه های نیازهای کودک؛ آغوش گرفتن ،غذا دادن،
نوازش کردن و رفع نیازهای او باشد ،بعدها تأیید یا عدمتأییهد او
نیز بهواسطهی احساس آرامش و امنیتهی کهه فرزنهد نسهبت بهه
وجود خود حس میکند یا خیهر ،میتوانهد بهر کهالم فهرد تهأثیر
بگذارد .کالمی که میتواند بهرای بیهان احساسهات و هیجانهات
کارکردی مؤثر داشته باشد مثالً زمانی که فرد تصور میکند بدن
وی مطابق با انتظارات اطرافیان نیست خهود را حقیهر میشهمارد
که میتواند ناشی از سبک دلبسهتگی نهاایمن در دوران کهودکی
فرد شكل میگیرد؛ مانند نوجوانانی که بههجای اینكهه احسهاس
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پیام بیکفایتی و ناارزنده بودن مخابره میشود بچههها سهرکوب
میشوند و گاه طرد میشوند به احساسهات و عواطفشهان توجهه
نمیشود بنابراین خهود نیهز در فراینهد برقهراری تمهاس و بیهان
هیجانات خود با مشكل مواجه میشوند .برای تبیین روشهنتر از
تصویر بدنی بهعنوان متغیر میانجی نیاز بهه مطالعهات بیشهتر در
این زمینه است.
محههدودیت جامعههه آمههاری پههژوهش و نههوع پههژوهش،
محدودیتهایی را در زمینه تعمیمیافتهها ،تفسهیرها و اسهنادهای
علت شناختی متغیرهای موردبررسهی مطهرح میکنهد کهه بایهد
درنظرگرفتهه شهود .بههه دلیهل شهیوع بیمههاری کرونها ،دسترسههی
حضوری به افراد نمونه جههت تكمیهل پرسشهنامهها امكانپهذیر
نبود و نمونهگیری بهصورت غیرتصادفی انجام شد.
برای بررسی دقیقتر نتایج ،پیشنهاد میشود ،پژوهشههایی
متنوعتری از نوع کیفی و آمیخته در زمینة بررسی نوع و کیفیهت
ارتبا متغیرهای سبکهای دلبستگی ،جو خانواده ،تمایزیهافتگی
و تصویر بدنی با ناگویی هیجانی انجام شود .همچنین مطالعهاتی
ازایندسههت در نمونههههای بههالینی شههامل نمونههههای دچههار
اختاللهای روانشهناختی ،اختاللههای شخصهیت و مشهكالت
خانوادگی و بین شخصی ،نیز انجام گیرد .پیشنهاد میگردد ،ابعاد
ناتوانکننده ناگویی هیجهانی در سهطح جامعهه و در حهوزه روان
(روانشناسههی اجتمههاعی) موردمطالعههه قههرار گیههرد و بهههدوراز
کلیشههای سنتی موجود در جامعه (مانند « مرد گریه نمیکند»)
افراد در اوان کهودکی بهه بیهان و ابهراز عواطه و هیجاناتشهان
تشویق شوند.

امنیههت را در ابههراز هیجانههات مثبههت و منفههی و تجربهههی ایههن
هیجانات جستوجو کنند بها تالشههای افراطهی در زیباسهازی
بدنی و اندامی سعی در کس امنیتی دارند که در دلبستگی اولیه
فرد آنگونه که باید کس نشده است.
در فرضههیهی هفههتم نیههز چنههین نتیجهههگیری شههد کههه
تمایزیافتگی خود اثر جو عاطفی خانواده بهر نهاگویی هیجهانی را
بهصورت منفی و معنادار میانجیگری میکند؛ که ایهن بها نتهایج
پژوهشهای کهاروکیوی و همكهاران ( )24کلهی و کیمنسهكینی
( )18و رحیمی و همكاران ( )17همسو است نحوه تعامل والدین
باهم و همچنین با فرزندان در شكلگیری جهو عهاطفی خهانواده
تأثیر داشته و از طریق ایجاد فراینهد گسهلش عهاطفی بهنجهار و
سالم و ایجاد تمایزیهافتگی میتوانهد در بازخورههای هیجهانی و
رفتاری در مواقع خاص تأثیرگذار باشد والدینی کهه در یهک جهو
عاطفی ناسالم هیجانهای در حال تحول و شهكلگیری کهودک
را بهه رسهمیت نمیشناسهند و بها هیجهان کهودک خهوب رفتههار
نمیکنند ،میتوانند تأثیر عمیق بهر تنظهیم عاطفهه و هیجهان در
مراحل بعدی زنهدگی داشهته باشهند زیهرا ایهن کودکهان از بنهد
پیوندهای هیجانی حلنشده خهانواده اصهلی رههایی نمییابنهد و
دلبستگیههای عهاطفی ناگشهوده از خهانواد اصهلی بهه کیفیهت
تجارب هیجانی و عدم ابراز هیجان در مراحل دیگر رشدی فهرد
تسری مییابد.
درنهایت آزمون فرضیهی هشتم نشان میدهد کهه تصهویر
بدنی اثر جو عاطفی خانواده بر ناگویی هیجانی را بهصورت منفی
و معنادار میانجیگری میکنهد و ایهن بها یافتهههای سهبزواری و
همكارانش ( )31در یک راستا است و در تبیین آن میتوان گفت
جو خانواده از طریق پیامهایی که مراقبین بهصهورت مسهتقیم و
غیرمستقیم بهطور مسهتمر میدهنهد کهه درواقهع تعیینکننهدهی
میزان پذیرش کودک نسبت به کیفیت رشد جسهمی ،شهناختی و
هیجانی اوست ابراز یا ناگویی هیجانی را میتواند برای کودک به
همههراه آورد بهههطور مثههال بچههههایی کههه در خانوادههههای رشههد
میکنند که دیكتاتورند و درعینحال بهگونهای مهداوم بهه آنهان
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