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Abstract
Facial expressions of emotion are one of the
most complex mental states. The aim of this
study was to examine the link between
attachment styles and ability to recognize
facial expressions of emotion. In a crosssectional study, 221 people (100 women and
121 men) from Shahid Beheshti students
were selected using convenience sampling
method and completed the revised
computerized version of the facial emotional
expressions test and Attachment Style
Questionnaire. Results indicated difference
between individuals with secure and insecure
attachment styles in recognizing facial
expressions of emotion. So that individuals
with secure attachment styles had better
performance than individuals with insecure
attachment. There were no significant
differences between individuals with
avoidance and anxiety attachment styles.
Results are discussed in terms of the longterm influence of early experiences of
mother and child relationship on the ability
to recognize facial emotional expressions.
Keywords: Emotion Recognition; Facial
Expressions of Emotion, Attachment Theory.
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مقدمه
جلوههاي هیجاني چهره بهعنوان یکي از پیامهاي غیرکالمي انتقالیافته از صورت ،نمود یکي از پیچیدهترین
حالتهاي ذهنيست که همبستههاي فیزیولوژیک مختص به خود داشته و یکي از توانمنديهاي عمده در
تعامالت اجتماعي محسوب ميشود که وزن تکاملي بزرگي را نیز به خود اختصاص داده است (فاسل و لوتین،
 ،2001کرکوران ،وودي و تولین ،2008 ،فران ،برانسون و کینگ ،2011 ،موتینز ،برون ،فرسان ،فونت ،ویالنووا،
ساراکو و همکاران .)2011 ،بر این اساس ،نقصان و یا هرگونه کژکاري در تفسیر صحیح اطالعات هیجاني
برخاسته از جلوههاي چهره ،ميتواند یکي از دالیل عمدهي تعارضهاي اجتماعي و بینشخصي باشد (لبر،
هایدنریچ ،استانگیر و هوفمن .)2006 ،بهعنوان نمونه لبخند یکي از فنوتیپهاي رفتاريست که حالت دروني مثبتي
چون شادي را پدید ميآورد (روگت و وت .)2006 ،لذا از چشمانداز تکاملي تعجبآور نخواهد بود که ارتباطات
غیرکالمي منتج از حاالت دروني منفي با طیف گستردهاي از جلوههاي هیجاني که مشتمل بر ترس ،خشم ،نفرت،
انزجار و عالوه بر آن دربرگیرندهي هیجانات پیچیدهتري چون حسادت است ،مرتبط باشد (موتینز و همکاران،
 .)2011مضاف بر سهم تکاملي جلوههاي هیجاني چهره ،از دیرباز مطالعات متعدد بر نقش تجربیات دوران نخست
تحول در نحوهي بروز و پردازش این جلوههاي هیجاني تأکید کردهاند .نتایج این مطالعات همسو با هم نشان مي-
دهند که افراد با سطوح باالي اضطراب اجتماعي گرایش به تفسیر منفي نشانههاي اجتماعي دارند و در حد خطوط
کلي ميتوان گفت که ارزیابيهاي ذهني و فاعلي از حالتهاي هیجاني دیگران تحت تأثیر حالتهاي ذهني
شخصيست (بهعنوان نمونه ،مینکا ،1681 ،اکمن و اوستر ،1616 ،کوهلر ،ترنر ،استوالر ،بیلکر ،برنسینگر ،گور و
همکاران .)2002 ،یکي از سازههایي که طي چند سال گذشته انگارههایي پیرامون ارتباط آن با توانایي بازشناسي
حاالت هیجاني چهره صورت پذیرفته است ،روابط دلبستهمحور کودک و والد ميباشد .نقش تجربههاي کودکي در
تعیین روابط بینشخصي بزرگسال ،رفتارهاي بهنجار و سالمت رواني ،از موضوعات مورد توجه در پژوهشهاي
مربوط به دلبستگي بوده است (بشارت .)1188 ،مطابق با پیشفرضهاي نظریهي دلبستگي ،روابط دلبستهمحور
نوباوه با موضوع دلبستگي خویش ،برخي از مهمترین ابعاد سازگاري روانشناختي زندگي او را همچون وابستگي،
خوداتکایي و خودکارآمدي ،توانایي و کفایت بینفردي ،اضطراب ،خشم ،و همدلي ،تحت تأثیر قرار خواهد داد .با
توجه به روابط پیچیدهي مفروض بین این حیطههاي اختصاصي مرتبط با سازگاري با فرایندهاي روانشناختياي
چون تنظیم هیجان ،تقابل رفتاري 2و انتظارات و باورهایي پیرامون خود و دیگران که تحت تأثیر روابط دلبسته-
محور نخستین تحول ميیابند ،ميتوان پذیرفت که روابط تنگاتنگي نیز بین روابط دلبستهمحور نخستین با این
ابعاد از سازگاري روانشناختي وجود دارد (کسیدي و شیور ،2008 ،میکولینسر ،شیور ،گیالس و نیتزبرگ.)2005 ،
اصل بنیادین نظریهي بالبي ( )1682این است که کودکان و بزرگساالن داراي یک نظام رفتاري دلبستگي
هستند که حول جستجوي دیگرانِ مهم 1در اوقات نیاز ،سازمان یافته است .در روزهاي آغازین زندگي ،کودکان
میزان در دسترس بودن و حمایت کردن مراقبان خویش را درونيسازي کرده و از راه تعامالت مکرر با مراقب ،به
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2

2

سبکهاي دلبستگي و توانایي بازشناسي حالتهاي هیجاني چهره

تدریج «الگوهاي درونکاري» 1را شکل ميدهند .این الگوها مشتمل بر یک بازنمایي ذهني پایدار از خود و دیگران
در قالب روابط بینفردي ميباشند .انتظار نوباوگان از میزان در دسترس بودن ،قابلیت اعتماد و توانایي تأمین امنیت
و آسایش از سوي والدین ،درونمایهي اصلي الگوهاي درونکاري را تشکیل ميدهد .بر این اساس ،سبکهاي
دلبستگي نیز به مدلهاي درونکاري معیني از دلبستگي اطالق ميگردند که شکل پاسخهاي رفتاري افراد به
جدایي از نگارههاي دلبستگي و پیوند مجدد با این نگارهها را تعیین ميکنند .این سبکها عمدتاً بر اساس تجربه-
هاي کودک با مراقب شکل ميگیرند ،در مراحل مختلف زندگي نسبتاً پایدار ميمانند و تعاملهاي اجتماعي را
تحت تأثیر قرار ميدهند (الکساندر ،کواس و گودمن.)2002 ،
2
الگوهاي درونکاري توصیف شده در نظریهي دلبستگي بهعنوان نوعي از ساختارهاي ذهني  ،بازتولید تجسم-
گونهاي 1از تعامالت پیشین با نگارهي دلبستگي و مراقبین اولیه را شکل داده و منجر به شکلگیري باورهایي
پیرامون خود و دیگران و همچنین ساختارها و آمایههاي ذهنياي 2ميشوند که بر فرایند پردازش اطالعات
اجتماعي توسط فرد تأثیر ميگذارد (میکولینسر و شیور .)2001 ،این تجسمها برداشت افراد از خود و دیگران را در
این مورد که آیا خود شایستهي مراقبت هستند یا نه و آیا ميتوان به دیگران براي تأمین مراقبت اعتماد کرد یا نه،
تحت تأثیر قرار ميدهند (بارتولومیو و هورویتز .)1661 ،مطالعات مختلف در قلمرو روابط دلبستهمحور نوباوه و والد،
نشان دادهاند که حساسیت و پاسخدهي مراقب اولیه به حالتهاي هیجاني کودک ،تعیینکنندهي اصلي یادگیري
روش تنظیم عواطف درماندهساز و رابطه با دیگران است .شواهد نشان ميدهند که نوزادان پس از سهماهگي به
دریافت نشانههاي بیروني از جمله پاسخهاي چهرهاي و آوایي مراقب خود ،حساسیت و خوگیري پیدا ميکنند .این
نشانهها نقشي مهم در آموزش تنظیم درماندگيهاي نوزاد بازي ميکنند (گرگلي و واتسون .)1669 ،کودکان ایمن
پاسخدهي بهینه و منسجم را از مراقب اولیه تجربه ميکنند و ميآموزند که ابراز متعادل هیجانها پیامدهاي مثبت
دارد .مراقبت نابسنده به الگوي رفتار دلبستگي ناایمن منتهي ميشود و مانع تحول مهارتهاي مؤثر تنظیم عاطفه
ميگردد (بشارت.)1188 ،
بهطور سنتي سبکهاي دلبستگي در چهار طبقه جاي داده ميشوند :سبک دلبستگي ایمن ،سبک ناایمن
اضطرابي ،سبک ناایمن اجتنابي و سبک سازمان نایافته-آشفته .5انگارههاي نظري و شواهد پژوهشي نشان مي-
دهند که سبک دلبستگي ایمن با انعطافپذیري شناختي باالتر ،سبک اجتنابي با خاموشسازي و نافعّالسازي9
نظام دلبستگي و راهبردهاي سرکوبي شناختي ،1سبک اضطرابي با فزونفعالسازي 8نظام دلبستگي و بازجهتدهي
شناختي ،6و سبک آشفته با حاالت تجزیهاي و تفرقي 10در ارتباطاند (دیکاس و کسیدي .)2011 ،در حد خطوط
کلي به نظر ميرسد الگوهاي درونکاري شکلدهندهي سبکهاي دلبستگي طیف گستردهاي از توانمنديهاي
1
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شناختي انسان را در فرایند تحول تحت تأثیر قرار ميدهد .سامسون ،کولینز ،ترن و هایدن ( )2001در یک پژوهش
طولي به بررسي رابطهي تظاهرات هیجاني و ارتباطهاي عاطفي بزرگسالي با تجربههاي دلبستگي در مراحل اولیه-
ي تحول اجتماعي پرداختند .نتایج این پژوهش که در نمونهاي متشکل از  18شرکتکننده در چهار دوره از
زندگيشان (نوزادي ،اواسط کودکي ،نوجواني و اوایل بزرگسالي) انجام گرفت و  25سال طول کشید ،نشان داد
شرکتکنندههایي که در دوران نوزادي دلبستهي ایمن ،شناخته شدند ،در اواسط کودکي از لیاقت و کفایت اجتماعي
بیشتري در بین همساالن برخوردار بودند .همچنین در نوجواني و اوایل بزرگسالي در روابط نزدیک خود با دوستان
و شرکاي زندگي ،تظاهرات هیجاني و عاطفي مناسبتري داشتند .بر این اساس ،ميتوان انتظار داشت که کیفیت
روابط دلبستهمحور کودک و والد ،توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره را –بهعنوان یکي از توانمنديهاي
شناختي -در بزرگسالي پیشبیني نماید .مطالعات معدودي طي سالهاي گذشته به بررسي چنین ارتباطي پرداخته-
اند و هنوز انگارههاي دقیقي که پشتوانهي پژوهشي درخور تأملي با خود داشته باشند ،در این حیطه وجود ندارد.
نتایج مطالعهي گوترمن ( )2009نشان داد که کژکاري در تشخیص صحیح حاالت هیجاني برخاسته از چهره ،در
افراد با سبک دلبستگي ناایمن (اضرابي و اجتنابي) بیشتر است .استیل ،استیل و کرافت ( )2008نیز در مطالعهي
خود نشان دادند که سبک دلبستگي نوباوه با والد هم در سنین کودکي و هم در سنین نوجواني ميتواند پیشبین
مناسبي از توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره باشد و افراد با تاریخچهي دلبستگي ایمن در قیاس با همتایان
ناایمن خویش از توانمندي بهتري در تکالیف بازشناسي حاالت هیجاني بهرهمندند .دانجس ،کوگل ،استورمن،
گروتگرد ،ردیچ ،لیچو و همکاران ( )2012نیز در یک مطالعهي عصبشناختي نشان دادند که افراد با سبک ناایمن
اضطرابي پاسخهاي عصبي خودکار ارتقایافتهاي به جلوههاي هیجاني مثبت برخاسته از صورت دارند .در مجموع به
نظر ميرسد با توجه به نقش عمدهي توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره در تعامالت اجتماعي و با توجه به
انگارههایي که پیرامون ارتباط سبکهاي دلبستگي با نحوهي تحول این توانایي وجود دارد ،واکاوي دقیق این
ارتباط نیازمند بررسي و پژوهشهاي بیشتري است .به دلیل اینکه تاکنون پژوهشي در این زمینه در جمعیت
ایراني نیز انجام نشده است ،این مطالعه ،اکتشافي محسوب شده و اهمیتي مضاعف ميیابد .بر این اساس ،هدف
اصلي مطالعهي حاضر بررسي رابطهي سبکهاي دلبستگي با توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره بوده است.
روش
روش پژوهش حاضر از نوع علي -مقایسهاي است .جامعهي آماري این پژوهش شامل کلیهي دانشجویان دانشگاه
شهید بهشتي بوده که  221نفر ( 121مرد و  100زن) از آنان با میانگین سني  21/01و انحراف استاندارد  5/21به
شیوهي نمونهگیري در دسترس انتخـاب شدند.
ابزار
آزمون بازشناسی حاالت هیجانی چهره :در این مطالعه نسخهي تغییر یافتهي آزمون بازشناسي چهرهي
بنتون استفاده شده است که شامل  28گویه ميباشد .زیرمقیاسهاي این آزمون عبارتند از :غم ،خشم ،نفرت،
شادي ،ترس ،تعجب ،و نمرهي کلي بازشناسي هیجان .در این آزمون ،عکسهاي چهرههاي با حاالت هیجاني
سهگانه در زمینهي سیاه ارائه ميشود .براي هر حالت هیجاني هشت عکس ارائه ميشود که نیمي از آنها چهره
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زن و نیم دیگر چهره مرد است .از آزمودني خواسته ميشود تا حالت هیجاني چهرهي هدف را از بین گزینهها
انتخاب کند .زمان پاسخ به میليثانیه و نوع پاسخ در این مورد توسط نرمافزار ثبت ميشود .جلیلي ،بهرامي و نجاتي
( )1160پایایي آزمون -بازآزمون این ابزار را  0/98گزارش کردهاند .آلفاي کرونباخ آزمون مورد نظر در پژوهش
حاضر برابر با  0/86به دست آمد.
1
پرسشنامهی سبکهای دلبستگی :پرسشنامهي سبکهاي دلبستگي در سال  1618توسط هـازان و شـیور
ساخته شده است .فرض زیربنایي در ساخت این پرسشنامه آن است که دلبستگي یک ویژگي شخصـیتي پایاسـت
که روابط عاطفي فرد را در طول زندگي تحت تأثیر خود قرار ميدهد .بنـابراین ،بـا توجـه بـه روابـط صـمیمانهي
شخص ميتوان سبک دلبستگي او را مشخص نمود .این پرسشنامه شامل سه پاراگراف اسـت کـه هـر پـاراگراف
میزان راحتي ،نزدیکي و صمیمیت فرد با افراد مهم در زندگياش را توصیف ميکند .توصیفهاي فـوق بـر پایـهي
تعمیم توصیفهاي اینزورث از طبقهبندي دلبستگي نوزادان (ایمن ،ناایمن اجتنابي و ناایمن اضطرابي) و تطبیق آن
با روابط بزرگساالن تهیه شده است .هر توصیف منعکسکنندهي یکي از سبکهاي دلبستگيست .توصیف نخست
مرتبط با سبک دلبستگي ایمن ،توصیف دوم در ارتباط با سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي و توصیف سوم نیز بیـانگر
سبک دلبستگي ناایمن اضطرابي (دوسوگرا) ست .شرکتکنندگان ميبایست یکي از توصیفها را کـه بـه بهتـرین
نحو احساس آنها پیرامون روابط نزدیک را توصیف ميکند ،انتخاب کنند .مطالعات متعدد شواهدي دال بر روایي و
پایایي قابل قبول این آزمون ارائه کردهاند (براي مثال هازان و شـیور ،1681 ،الکسـاندر و همکـاران .)2002 ،ایـن
پرسشنامه در ایران توسط مظاهري ( )1116اعتباریابي شده است که ضریب پایایي سؤال یکم برابر با  ،0/61سؤال
دوم  ،0/86سؤال سوم  0/62و میزان آلفاي کرونباخ نیز  0/18گزارش شده است .قدرت این آزمون در پـیشبینـي
خصوصیات ارتباطي افراد ،نشاندهنده روایي مطلوب آن است (مظاهري .)1116 ،آلفاي کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه
براي سؤال یکم ،دوم و سوم به ترتیب برابر با  0/81 ،0/82و  0/16به دست آمد.
یافتهها
از بین شرکتکنندگان پژوهش 109 ،نفر واجد سبک دلبستگي ایمن 11 ،نفر سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي و 18
نفر سبک ناایمن اضطرابي بودند .براي بررسي تفاوت افراد سه گروه در بازشناسي جلوههاي هیجاني چهره از
تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد .ابتدا جهت بررسي تساوي واریانسهاي سه گروه نتایج آزمون لون
مورد بررسي قرار گرفت .نتیجهي این آزمون تفاوت معناداري بین واریانسگروهها نشان نداد و بنابراین ،ميتوان از
تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده کرد که نتایج آن در جدول شماره  1آمده است.
جدول  -1نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بازشناسی هیجان در سبکهای دلبستگی
شاخص
مقدار

المبدای ویلکز
0/861

مقدار F
1/81

درجه آزادی
12

سطح معنیداری
0/02

ضریب اتا
0/055

1
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با توجه به میزان شاخص المبداي ویلکز و سطح معنيداري آن ميتوان گفت که تفاوت سه گروه داراي سبکهاي
مختلف دلبستگي در بازشناسي هیجان معنيدار است که براي تبیین تفاوت و نحوهي آن نتایج در جدول  2ارائه
شده است.
جدول  -2نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بازشناسی هیجان در سبکهای دلبستگی
حاالت هیجانی پایه
غم

خشم

نفرت

شادی

ترس

تعجب
بازشناسی هیجان
(نمره کلی)

گروهها
ایمن
اجتنابي
اضطرابي
ایمن
اجتنابي
اضطرابي
ایمن
اجتنابي
اضطرابي
ایمن
اجتنابي
اضطرابي
ایمن
اجتنابي
اضطرابي
ایمن
اجتنابي
اضطرابي
ایمن
اجتنابي
اضطرابي

میانگین
2/21
1/52
1/20
5/52
2/60
5/11
2/90
1/61
2/11
1/10
9/11
9/20
2/61
2/86
1/11
1/12
2/81
2/10
28
22/21
22/60

انحراف معیار
1/16
1/96
1/91
1/61
2/19
2/56
1/82
1/60
1/82
1/15
2/99
2/55
1/12
1/11
1/15
0/65
1/19
1/19
9/55
6/21
6/98

df

F

()161 ،2

2/82

()161 ،2

()161 ،2

()161 ،2

()161 ،2

()161 ،2

()161 ،2

1/91

2/51

5/62

0/169

5/10

2/22

سطح معناداری
0/006

0/160

0/082

0/001

0/822

0/001

0/011

بهمنظور بررسي تفاوت دو به دوي گروهها در تکلیف بازشناسي حاالت هیجاني از آزمون تعقیبي شفه استفاده شد.
نتایج این آزمون تنها در مورد زیرمقیاسهایي که نتیجهي آن معنادار شده (غم ،شادي ،تعجب ،و نمرهي کلي
بازشناسي هیجان) ارائه شده که نتایج آن در جدول  1ابل مشاهده است.
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جدول  -3نتایج آزمون تعقیبی شفه در بازشناسی هیجان
شاخص

گروهها

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

ایمن -اجتنابي
ایمن -اضطرابي
اضطرابي -اجتنابي
ایمن -اجتنابي

0/12
0/81
0/12
0/68

0/219
0/19
0/11
0/12

0/01
0/05
0/61
0/011

ایمن -اضطرابي

1/10

0/21

0/021

اضطرابي -اجتنابي
ایمن -اجتنابي

0/11
0/28

0/25
0/18

0/69
0/015

ایمن -اضطرابي

0/92

0/22

0/022

اضطرابي -اجتنابي
ایمن -اجتنابي
ایمن -اضطرابي
اضطرابي -اجتنابي

0/11
1/59
1/10
0/29

0/25
1/21
1/91
1/11

0/81
0/022
0/185
0/69

متغیّر
غم

شادی

تعجّب
بازشناسی هیجان
(نمره کل)

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسي رابطهي بین سبکهاي دلبستگي با توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره بوده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که توانایي بازشناسي هیجانهاي پایه با سبک دلبستگي ایمن رابطهي مثبت معنادار و
با سبک دلبستگي اجتنابي رابطهي منفي معنادار دارد .این یافته که کژکاري در تشخیص صحیح حاالت هیجاني
برخاسته از چهره ،در افراد با سبک دلبستگي ناایمن (اضطرابي و اجتنابي) بیشتر است ،با نتایج مطالعات پیشین
همسو است (گوترمن ،2009 ،استیل و همکاران .)2008 ،تظاهرات چهرهاي چرخهي اساسي ارتباطات دلبستهمحور
کودک و والد محسوب ميشوند (بالبي ،1611 ،به نقل از دانجس و همکاران .)2012 ،دستیازي به یک عنوان یا
انجام قضاوتي پیرامون هیجانهاي برخاسته از چهرهي دیگري در تعامالت اجتماعي که مرکز ثقل توانایي
بازشناسي حاالت هیجاني ست ،با نوعي فرایند ارزیابي که برآمده از حافظهي ثبت شده از رفتارهاي پیشین دیگران
ميباشد ،گره خورده است .چنین تجاربي از تبادالت هیجاني چهرهي دیگران منجر به شکلگیري یک آمایهي
ذهني ميشود ،که این آمایهي ذهني مباني ساختاري الگوهاي درونکاري مرتبط با خود و نگارههاي دلبستگي را
تشکیل ميدهند .بنابراین ،تبادالت عاطفي چهره بین نوزاد و مراقب ،هستهي اصلي اطالعات نخستین الگوهاي
درونکاري را شکل ميدهند (استیل و همکاران .)2008 ،بر این اساس ،ميتوان انتظار داشت که کیفیت روابط
دلبستهمحور کودک و والد شیوههاي تنظیم عواطف و ابراز هیجاني به طور اعم و توانایي بازشناسي حاالت هیجاني
دیگران را که مبنایي براي همدليست را بهطور اخص تحت تأثیر قرار دهد (میکولینسر و همکاران .)2005 ،در
واقع سبکهاي دلبستگي تنوعي از مانورهاي حرکتي ،عاطفي و شناختي را فراهم ميآورند که ميتوانند تولید و
فعالسازي شوند و ابراز هیجانات و نحوهي بازشناسي آن را تغییر دهند ،سرکوب کنند و یا مانع گردند (شیور و
میکولینسر .)2002 ،نتایج مطالعات اخیر در زمینهي الگوهاي دلبستگي بزرگسالي و تلویحات آنها براي تنظیم،
بازشناسي و پاسخدهي هیجاني ،نشان داده که سبک دلبستگي ایمن با ارزیابيها و تالشهایي براي تنظیم هیجان
1
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که متناسب هستند و بهطور کلي ،با سطوح پایینتر استرس و همچنین با رویکردهایي سازنده به حفظ و بقاي
روابط افراد همراهند مرتبط هستند .این در حاليست که دو بعد اصلي دلبستگي ناایمن یعني سبکهاي اضطرابي و
اجتنابي بیشتر با راهبردهاي سازمانیافته براي رسیدگي کردن و سروکار داشتن با تجارب دردناک در روابط
دلبستگي قبلي ارتباط داشتهاند .افراد ایمن با مدیریت حوادث هیجاني یا ارزیابي مجدد آنها با واژههاي سودمند،
اغلب اوقات قسمتهاي دیگر فرایند هیجاني را تغییر نميدهند و یا سرکوب نميکنند .آنها چیزي را ایجاد مي-
کنند که الزاروس ( ،1661به نقل از میکولینسروشیور )2001 ،آن را «واکنش فوري به تهدید» 1نامید .یعني
بازشناسي صحیح حاالت هیجاني و خود را از جنبههاي مختل آن هیجانات کنار کشیدن ،اما از کیفیات سازگار و
کارکردي آنها سود بردن .به عبارت دیگر ،براي افراد با سبک دلبستگي ایمن ،ساماندهي هیجان نیاز به اجتناب،
سرکوب کردن یا انکار هیجانات ندارد .این صراحت در تجارب هیجاني در توان تأمل بر خویشتن -5توانایي توجه
کردن ،فکر کردن و فهمیدن موقعیتهاي ذهني ،-دیده ميشود .تعامل با نگارههاي دلبستگي حمایتگر و در
دسترس ،افرادي ایمن با توانایي فهمیدن و ابراز تجارب هیجاني و یکپارچه کردن این تجارب درخودپنداره بار
ميآورد (میکولینسر و شیور .)2001،بر این اساس ،حساسیت و پاسخدهي مناسب نگارههاي دلبستگي به حالتهاي
هیجاني کودک ،تعیینکنندهي عمدهي یادگیري روش تنظیم عواطف و رابطه با دیگران است (بشارت.)1188 ،
شواهد پژوهشي نشان ميدهد که نوزادان پس از سهماهگي به دریافت نشانههاي بیروني ،از جمله پاسخهاي
چهرهاي و آوایي مراقب خویش ،حساسیت و سوگیري پیدا ميکنند .این نشانهها نقش مهمي در آموزش تنظیم
درماندگيهاي نوزاد دارند (گرگلي و واتسون .)1669 ،کودکان ایمن پاسخدهي بهینه و منسجم از مراقب اولیه را
تجربه ميکنند و ميآموزند که ابراز متعادل هیجانها پیامدهاي مثبت دارد .بر این اساس ،حساسیت و پاسخدهي
مادرانه که در عین حال از مقوالت دلبستگي ایمن محسوب ميشوند (اینزورث ،بلهار ،واترز و وال ،)1618 ،از
طریق تشکیل و استقرار سبک دلبستگي ایمن در کودک ،امکانات الزم را براي تنظیم عواطف در اختیار وي قرار
ميدهند .این توانمنديها رابطهي مثبت سبک دلبستگي ایمن با توانایي بازشناسي حاالت هیجاني را تبیین ميکند
(استیل و همکاران ،2008 ،دانجس و همکاران .)2012 ،از سوي دیگر ،مراقبت نابسنده و ضعف و ناتواني در
حساسیت و پاسخدهي مادرانه به الگوي رفتار دلبستگي ناایمن (اجتنابي و اضطرابي) منتهي ميشود و مانع تحول
مهارتهاي مؤثر تنظیم عاطفه و تبادالت مناسب هیجاني از راه چهره ميگردد .کژکاري در بازشناسي حاالت
هیجاني در افراد ناایمن اضطرابي و اجتنابي محصول این مراقبت نابسنده محسوب ميشود (استیل و همکاران،
 .)2008این مراقبت نابسنده را ميتوان در راهبردهاي شناختي افراد اضطرابي و اجتنابي که محصول محتواي
الگوهاي درونکاري این افراد بوده و احتماالً بر شیوه و عملکرد آنها در بازشناسي عالیم هیجاني قابل مشاهده در
چهره نیز تأثیر ميگذارد ،مشاهده نمود .انگارههاي نظري و شواهد پژوهشي نشان ميدهند ،درحاليکه سبک
دلبستگي ایمن با انعطافپذیري شناختي باالتر هم در دورهي کودکي و هم در بزرگسالي همراه است ،افراد با
سبک دلبستگي اجتنابي با خاموشسازي و نافعالسازي نظام دلبستگي و راهبردهاي سرکوبي شناختي ،از تعامل
چشمي و درگیري هیجاني با نگارهي دلبستگي اجتناب ميکنند .افراد با سبک اضطرابي نیز از سوي دیگر با فزون-
فعالسازي نظام دلبستگي و بازجهتدهي شناختي ،دچار نوعي گوشبزنگي نسبت به محرکهاي هیجاني شده و
1
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واکنشهاي هیجاني مفرط آنها نسبت به کوچکترین عالیم تهدید منجر به ایجاد نوعي سوگیري در پردازش
اطالعات هیجاني و بیشینه کردن ارزش هیجانات منفي و کمینهسازي ارزش هیجانات مثبت ميگردد (دیکاس و
کسیدي .)2011 ،یافتههاي عصبشناختي نیز ميتواند با این تبیین همخوان باشد .پژوهشها نشان دادهاند که
سبک دلبستگي اضطرابي بزرگساالن با افزایش فعالیت در قطب گیجگاهي تحتاني - 1منطقهاي که با خلق پایین
مرتبط است و با کاهش فعالیت در قشر حدقهاي پیشاني -منطقهاي که با تنظیم هیجانات در ارتباط است ،همراه
ميباشد (لوسکو و همکاران ،2001 ،بیر و همکاران ،2002 ،کرینگالچ.)2005 ،
پیامدهاي نتایج پژوهش حاضر را ميتوان در دو سطح نظري و عملي قابل تفسیر است .در سطح نظري،
یافتههاي پژوهش تأییديست مجدد بر مفروضههاي نظریهي دلبستگي در مورد نقش سبکهاي دلبستگي و
مدلهاي درونکاري در تنظیم عواطف و هیجانها بهطور اعم و توانایي بازشناسي هیجانها بهطور اخص .از این
دیدگاه ،توانایيهاي شناختي چون بازشناسي جلوههاي هیجاني صرفاً پدیدهاي تکاملي ،درونرواني و شخصي تلقي
نخواهند شد و نقش متغیرهاي رابطهاي و بینشخصي که در نتیجهي روابط دلبستهمحور کودک و والد آغاز مي-
شوند و به سایر زمینههاي روابط بینشخصي و اجتماعي گسترش ميیابند ،برجسته و تأیید ميشود .در سطح
پیامدهاي عملي یافتههاي این مطالعه ميتواند مبناي تجربي مناسبي براي تدوین برنامههاي آموزشي و بهداشتي
در چارچوب روابط دلبستهمحور قرار گیرد .در مجموع بدیهي ست که تبیینهاي مطرح شده تنها در حد انگارههایي
ست که بهویژه با لحاظ محدودیتهاي این پژوهش ،نیاز به بررسي بیشتري دارند .جامعهي آماري پژوهش و نوع
پژوهش ،محدودیتهایي را در زمینهي تعمیم یافتهها ،تفسیرها و اسنادهاي علتشناختي متغیرهاي مورد بررسي
مطرح ميکند که باید در نظر گرفته شوند .بهویژه نمونهي مورد بررسي در این پژوهش صرفاً از یک جامعهي
دانشجویي و به صورت داوطلب در دسترس انتخاب شدند و در تعمیم یافتهها به سایر جمعیتها باید احتیاط شود.
بر این اساس ،پیشنهاد ميشود که جهت شناخت بیشتر تأثیرات آسیبشناختي سبکهاي دلبستگي بر فرآیند
بازشناسي هیجان ،پژوهشهایي در طیفي از نمونههاي بالیني نیز مورد بررسي قرار گیرد .همچنین تکرار پژوهش-
هاي مشابه ميتواند میزان درستي یافتههاي پژوهش حاضر را محک بزند و دامنهي تأثیرگذاري آنها را در
مفهومسازيها و نظریهپردازيهاي مربوطه گسترش دهد.
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