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 چکیده
ي ذهني هاترین حالتیکي از پیچیده چهرههاي هیجاني جلوه

هاي ي بین سبکسي رابطهبرر است. هدف از این مطالعه
در  بود. چهرههاي هیجاني دلبستگي و توانایي بازشناسي جلوه

از  مرد( 121زن و  100نفر ) 221ي مقطعي یک مطالعه
گیري نمونه طریق روشدانشجویان دانشگاه شهید بهشتي از 

 تجدیدنظرکامپیوتري  ينسخهدر دسترس انتخاب شدند و 
هاي ي سبکپرسشنامهو  ، هاي هیجاني صورتجلوهي یافته

افراد با  ها حاکي از تفاوترا تکمیل نمودند. یافته دلبستگي
بازشناسي حاالت هیجاني سبک دلبستگي ایمن و ناایمن در 

ک دلبستگي ایمن نسبت گونه که افراد با سببود. بدین چهره
تري داشتند. به افراد با سبک دلبستگي ناایمن عملکرد مناسب

اجتنابي و دلبستگي هاي تفاوت معناداري بین سبکنتایج 
ن مطالعه در قالب تأثیرات ای هايیافته. اضطرابي نشان نداد

انایي مادر و کودک بر تو يرابطه ینِت تجارب نخستدرازمد
ه مورد بحث قرار گرفتیجاني چهره هاي هبازشناسي جلوه

 .است
هاي هیجاني جلوه ،بازشناسي هیجان :ی کلیدیهاواژه

 ه دلبستگيینظر ،چهره

 

 

 
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 cross-

sectional 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 long-

term 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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 مهمقد
ترین نمود یکي از پیچیده، صورتیافته از هاي غیرکالمي انتقالعنوان یکي از پیامبه 1هاي هیجاني چهرهجلوه
عمده در  هايتوانمنديبه خود داشته و یکي از  هاي فیزیولوژیک مختصست که همبستههاي ذهنيحالت

داده است )فاسل و لوتین،  اختصاصبه خود نیز وزن تکاملي بزرگي را  کهشود محسوب مي تعامالت اجتماعي
، برون، فرسان، فونت، ویالنووا، موتینز ،2011برانسون و کینگ، فران،  ،2008، وودي و تولین، کرکوران ،2001

العات هیجاني کژکاري در تفسیر صحیح اطهرگونه  نقصان و یا ،(. بر این اساس2011، و همکارانساراکو 
باشد )لبر،  شخصينهاي اجتماعي و بیي تعارضتواند یکي از دالیل عمدههاي چهره، ميبرخاسته از جلوه

که حالت دروني مثبتي  ستهاي رفتاريفنوتیپعنوان نمونه لبخند یکي از (. به2006هایدنریچ، استانگیر و هوفمن، 
آور نخواهد بود که ارتباطات بتکاملي تعج انداز(. لذا از چشم2006آورد )روگت و وت، چون شادي را پدید مي

هاي هیجاني که مشتمل بر ترس، خشم، نفرت، اي از جلوهبا طیف گستردهغیرکالمي منتج از حاالت دروني منفي 
تري چون حسادت است، مرتبط باشد )موتینز و همکاران، ي هیجانات پیچیدهانزجار و عالوه بر آن دربرگیرنده

خست ات دوران نبر نقش تجربی دمطالعات متعداز دیرباز ، چهرههاي هیجاني (. مضاف بر سهم تکاملي جلوه2011
-مطالعات همسو با هم نشان مياند. نتایج این هاي هیجاني تأکید کردهاین جلوهو پردازش بروز ي نحوهل در تحو

طوط اجتماعي دارند و در حد خ هايدهند که افراد با سطوح باالي اضطراب اجتماعي گرایش به تفسیر منفي نشانه
ذهني  هايهاي هیجاني دیگران تحت تأثیر حالتتهاي ذهني و فاعلي از حالارزیابيتوان گفت که ي ميکل

کوهلر، ترنر، استوالر، بیلکر، برنسینگر، گور و  ،1616، و اوستر اکمن ،1681عنوان نمونه، مینکا، )به ستشخصي
پیرامون ارتباط آن با توانایي بازشناسي  هایيانگارهچند سال گذشته  هایي که طيیکي از سازه(. 2002همکاران، 

هاي کودکي در نقش تجربه باشد.محور کودک و والد ميهیجاني چهره صورت پذیرفته است، روابط دلبستهحاالت 
هاي ه در پژوهشالمت رواني، از موضوعات مورد توجشخصي بزرگسال، رفتارهاي بهنجار و ستعیین روابط بین

محور تهدلبستگي، روابط دلبس يههاي نظریفرضمطابق با پیش(. 1188دلبستگي بوده است )بشارت، مربوط به 
 ندگي او را همچون وابستگي،شناختي زترین ابعاد سازگاري روانخویش، برخي از مهم نوباوه با موضوع دلبستگي

حت تأثیر قرار خواهد داد. با فردي، اضطراب، خشم، و همدلي، تکایي و خودکارآمدي، توانایي و کفایت بینخودات
اي شناختيرواني مرتبط با سازگاري با فرایندهاي هاي اختصاصوض بین این حیطهي مفره به روابط پیچیدهتوج

-و انتظارات و باورهایي پیرامون خود و دیگران که تحت تأثیر روابط دلبسته 2چون تنظیم هیجان، تقابل رفتاري

با این  نخستینور محتوان پذیرفت که روابط تنگاتنگي نیز بین روابط دلبسته، ميیابندتحول ميمحور نخستین 
 (. 2005میکولینسر، شیور، گیالس و نیتزبرگ،  ،2008شناختي وجود دارد )کسیدي و شیور، ابعاد از سازگاري روان

این است که کودکان و بزرگساالن داراي یک نظام رفتاري دلبستگي ( 1682ي بالبي )اصل بنیادین نظریه      
زندگي، کودکان در روزهاي آغازین یافته است.  ات نیاز، سازماندر اوق 1هستند که حول جستجوي دیگرانِ مهم

ر با مراقب، به سازي کرده و از راه تعامالت مکرخویش را درونين میزان در دسترس بودن و حمایت کردن مراقبا

                                                           
1.facial emotional expressions 
2. behavioral reciprocity 
3. significant other  
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گران دهند. این الگوها مشتمل بر یک بازنمایي ذهني پایدار از خود و دیرا شکل مي 1«کاريدرونالگوهاي » تدریج
ت یت اعتماد و توانایي تأمین امنیدر دسترس بودن، قابل باشند. انتظار نوباوگان از میزانفردي ميدر قالب روابط بین

هاي سبک ،بر این اساسدهد. را تشکیل مي کاريدروني اصلي الگوهاي مایهدرون ،و آسایش از سوي والدین
هاي رفتاري افراد به که شکل پاسخ دنگردتگي اطالق ميني از دلبسکاري معیهاي درونبه مدلنیز دلبستگي 

-ها عمدتاً بر اساس تجربهکنند. این سبکها را تعیین ميد با این نگارههاي دلبستگي و پیوند مجدز نگارهجدایي ا

هاي اجتماعي را مانند و تعاملگیرند، در مراحل مختلف زندگي نسبتاً پایدار ميهاي کودک با مراقب شکل مي
 (.2002)الکساندر، کواس و گودمن، دهند تحت تأثیر قرار مي

-م، بازتولید تجس2ساختارهاي ذهنياز عنوان نوعي ي دلبستگي بههکاري توصیف شده در نظریهاي درونالگو      
 گیري باورهایيمنجر به شکل داده وه را شکل و مراقبین اولی ي دلبستگياز تعامالت پیشین با نگاره 1ايگونه

العات فرایند پردازش اط که برشوند مي 2ايهاي ذهنيساختارها و آمایهپیرامون خود و دیگران و همچنین 
در  را ها برداشت افراد از خود و دیگرانماین تجس .(2001)میکولینسر و شیور،  گذاردفرد تأثیر ميتوسط اجتماعي 

توان به دیگران براي تأمین مراقبت اعتماد کرد یا نه، ميي مراقبت هستند یا نه و آیا یستهاین مورد که آیا خود شا
و والد،  محور نوباوه(. مطالعات مختلف در قلمرو روابط دلبسته1661بارتولومیو و هورویتز، دهند )تحت تأثیر قرار مي

دگیري ي اصلي یاکنندههاي هیجاني کودک، تعیینه به حالتاقب اولیدهي مرت و پاسخحساسیاند که نشان داده
ماهگي به دهند که نوزادان پس از سهو رابطه با دیگران است. شواهد نشان مي سازروش تنظیم عواطف درمانده

کنند. این ت و خوگیري پیدا مياي و آوایي مراقب خود، حساسیهرههاي چهاي بیروني از جمله پاسخدریافت نشانه
کودکان ایمن (. 1669گرگلي و واتسون، کنند )اد بازي ميهاي نوزها نقشي مهم در آموزش تنظیم درماندگينشانه
پیامدهاي مثبت  هاآموزند که ابراز متعادل هیجانکنند و ميه تجربه ميبهینه و منسجم را از مراقب اولی دهيپاسخ

اطفه ر تنظیم عهاي مؤثشود و مانع تحول مهارتبه الگوي رفتار دلبستگي ناایمن منتهي مي دارد. مراقبت نابسنده
 .(1188)بشارت،  گرددمي

شوند: سبک دلبستگي ایمن، سبک ناایمن مي هاي دلبستگي در چهار طبقه جاي دادهسبکتي طور سنبه      
-هاي نظري و شواهد پژوهشي نشان ميانگاره .5آشفته-نایافته سازماناضطرابي، سبک ناایمن اجتنابي و سبک 

 9سازيسازي و نافعّالذیري شناختي باالتر، سبک اجتنابي با خاموشپدهند که سبک دلبستگي ایمن با انعطاف
 دهيبازجهتنظام دلبستگي و  8سازيالفع، سبک اضطرابي با فزون1نظام دلبستگي و راهبردهاي سرکوبي شناختي

در حد خطوط  .(2011)دیکاس و کسیدي،  انددر ارتباط 10قيتفرو  اي، و سبک آشفته با حاالت تجزیه6شناختي
ي هااي از توانمنديهاي دلبستگي طیف گستردهي سبکدهندهکاري شکلرسد الگوهاي دروني به نظر ميکل

                                                           
1. internal working models 
2. mental structures 
3. simulated reproduction 
4. cognitive script 
5. secure, insecure-avoidant, insecure-anxious anddisorganized-disoriented 
6. deactivation 
7. cognitive suppression 
8. hyperactivation 
9. cognitive redirection 
10. dissociative phenomena 
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( در یک پژوهش 2001، ترن و هایدن )ولینزسامسون، کدهد. ل تحت تأثیر قرار ميشناختي انسان را در فرایند تحو
-اولیههاي دلبستگي در مراحل الي با تجربههاي عاطفي بزرگسي تظاهرات هیجاني و ارتباطرابطهبررسي طولي به 

کننده در چهار دوره از شرکت 18ل از اي متشکج این پژوهش که در نمونهل اجتماعي پرداختند. نتایي تحو
نشان داد  ،سال طول کشید 25گرفت و شان )نوزادي، اواسط کودکي، نوجواني و اوایل بزرگسالي( انجام زندگي
در اواسط کودکي از لیاقت و کفایت اجتماعي  ،ي ایمن، شناخته شدندران نوزادي دلبستههایي که در دوکنندهشرکت

و اوایل بزرگسالي در روابط نزدیک خود با دوستان  بیشتري در بین همساالن برخوردار بودند. همچنین در نوجواني
ت ن انتظار داشت که کیفیتواساس، ميبر این ا .داشتندتري زندگي، تظاهرات هیجاني و عاطفي مناسب کايو شر

هاي عنوان یکي از توانمنديبه–محور کودک و والد، توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره را روابط دلبسته
-نین ارتباطي پرداختهچبررسي هاي گذشته به سال طي مطالعات معدوديبیني نماید. در بزرگسالي پیش -شناختي

در این حیطه وجود ندارد.  ،ي با خود داشته باشندي پژوهشي درخور تأملنهکه پشتوا هاي دقیقيانگارههنوز  اند و
که کژکاري در تشخیص صحیح حاالت هیجاني برخاسته از چهره، در  دادنشان ( 2009ي گوترمن )نتایج مطالعه

ي مطالعه( نیز در 2008استیل، استیل و کرافت ) .افراد با سبک دلبستگي ناایمن )اضرابي و اجتنابي( بیشتر است
بین تواند پیشخود نشان دادند که سبک دلبستگي نوباوه با والد هم در سنین کودکي و هم در سنین نوجواني مي

قیاس با همتایان  ي دلبستگي ایمن درمناسبي از توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره باشد و افراد با تاریخچه
، کوگل، استورمن، دانجسمندند. ناسي حاالت هیجاني بهرهناایمن خویش از توانمندي بهتري در تکالیف بازش

ایمن ناافراد با سبک  نشان دادند که شناختيي عصبیک مطالعهنیز در  (2012) گروتگرد، ردیچ، لیچو و همکاران
در مجموع به  .هاي هیجاني مثبت برخاسته از صورت دارنداي به جلوههاي عصبي خودکار ارتقایافتهاضطرابي پاسخ

به  توجهتوانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره در تعامالت اجتماعي و با  يبه نقش عمدهتوجه رسد با ظر مين
این توانایي وجود دارد، واکاوي دقیق این  تحولي هاي دلبستگي با نحوهباط سبککه پیرامون ارت هایيانگاره

ت نون پژوهشي در این زمینه در جمعیکه تاکنست. به دلیل ایا بیشتري هايو پژوهشبررسي ارتباط نیازمند 
یابد. بر این اساس، هدف تي مضاعف ميطالعه، اکتشافي محسوب شده و اهمیانجام نشده است، این منیز ایراني 

 هاي دلبستگي با توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره بوده است.ي سبکرابطهبررسي ي حاضر اصلي مطالعه
 

 روش
دانشجویان دانشگاه  يآماري این پژوهش شامل کلیه يجامعه. ستااي مقایسه -از نوع عليحاضر پژوهش  روش

 هب 21/5و انحراف استاندارد  01/21زن( از آنان با میانگین سني  100مرد و  121نفر ) 221که  هشهید بهشتي بود
  ند.گیري در دسترس انتخـاب شدنمونه يشیوه
 ابزار

ي آزمون بازشناسي چهره يتغییر یافته يدر این مطالعه نسخه نی چهره:بازشناسی حاالت هیجا آزمون
هاي این آزمون عبارتند از: غم، خشم، نفرت، زیرمقیاسباشد. ميگویه  28استفاده شده است که شامل  بنتون

هاي با حاالت هیجاني هاي چهرهدر این آزمون، عکسي بازشناسي هیجان. ي کلب، و نمرهشادي، ترس، تعج
ها چهره د که نیمي از آنشوه ميعکس ارائ براي هر حالت هیجاني هشتشود. ارائه ميسیاه  يگانه در زمینهسه
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ها ي هدف را از بین گزینهجاني چهرهشود تا حالت هیاز آزمودني خواسته مي. زن و نیم دیگر چهره مرد است
جلیلي، بهرامي و نجاتي  شود.افزار ثبت ميد توسط نرمثانیه و نوع پاسخ در این مورمیليانتخاب کند. زمان پاسخ به 

آزمون مورد نظر در پژوهش آلفاي کرونباخ اند. گزارش کرده 98/0بازآزمون این ابزار را  -( پایایي آزمون1160)
  به دست آمد.  86/0حاضر برابر با 

سط هـازان و شـیور تو 1618در سال  1يهاي دلبستگي سبکپرسشنامه :های دلبستگیی سبکپرسشنامه

سـت که دلبستگي یک ویژگي شخصـیتي پایاساخته شده است. فرض زیربنایي در ساخت این پرسشنامه آن است 
ي بـه روابـط صـمیمانه توجـهبـا  ،دهد. بنـابراینکه روابط عاطفي فرد را در طول زندگي تحت تأثیر خود قرار مي

مه شامل سه پاراگراف اسـت کـه هـر پـاراگراف توان سبک دلبستگي او را مشخص نمود. این پرسشناشخص مي
ي ر پایـههاي فـوق بـکند. توصیفاش را توصیف ميصمیمیت فرد با افراد مهم در زندگي میزان راحتي، نزدیکي و

بندي دلبستگي نوزادان )ایمن، ناایمن اجتنابي و ناایمن اضطرابي( و تطبیق آن از طبقه رثهاي اینزوتعمیم توصیف
 ست. توصیف نخستهاي دلبستگيي یکي از سبککنندهاالن تهیه شده است. هر توصیف منعکسبا روابط بزرگس

نیز بیـانگر سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي و توصیف سوم در ارتباط با سبک دلبستگي ایمن، توصیف دوم  مرتبط با
ها را کـه بـه بهتـرین بایست یکي از توصیفکنندگان مي. شرکتستسبک دلبستگي ناایمن اضطرابي )دوسوگرا( 

کند، انتخاب کنند. مطالعات متعدد شواهدي دال بر روایي و پیرامون روابط نزدیک را توصیف مي هاآن نحو احساس
(. ایـن 2002الکسـاندر و همکـاران،  ،1681اند )براي مثال هازان و شـیور، پایایي قابل قبول این آزمون ارائه کرده

، سؤال 61/0ضریب پایایي سؤال یکم برابر با  ( اعتباریابي شده است که1116ظاهري )پرسشنامه در ایران توسط م
بینـي قدرت این آزمون در پـیش گزارش شده است. 18/0نیز میزان آلفاي کرونباخ  و 62/0، سؤال سوم 86/0دوم 

شـنامه آلفاي کرونبـاخ ایـن پرس(. 1116دهنده روایي مطلوب آن است )مظاهري، خصوصیات ارتباطي افراد، نشان
    به دست آمد. 16/0و  81/0، 82/0براي سؤال یکم، دوم و سوم به ترتیب برابر با 

 

 هایافته
 18نفر سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي و  11نفر واجد سبک دلبستگي ایمن،  109، کنندگان پژوهشاز بین شرکت

از  ي هیجاني چهرهاهجلوه شناسيبازتفاوت افراد سه گروه در بررسي براي  نفر سبک ناایمن اضطرابي بودند.
گروه نتایج آزمون لون  سههاي تساوي واریانسبررسي ابتدا جهت  تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

توان از مي ،ها نشان نداد و بنابراینگروهمعناداري بین واریانسي این آزمون تفاوت قرار گرفت. نتیجهبررسي مورد 
 آمده است. 1 جدول شماره دمتغیره استفاده کرد که نتایج آن درتحلیل واریانس چن

  

 های دلبستگیره بازشناسی هیجان در سبکنتایج تحلیل واریانس چند متغی  -1جدول 
 ضریب اتا داریسطح معنی درجه آزادی Fمقدار  المبدای ویلکز شاخص

 055/0 02/0 12 81/1 861/0 مقدار

 

                                                           
1. Attachment Style Questionnaire 
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هاي توان گفت که تفاوت سه گروه داراي سبکداري آن ميداي ویلکز و سطح معنيبه میزان شاخص المبتوجه با 
ه ارائ 2ي آن نتایج در جدول دار است که براي تبیین تفاوت و نحوهمعنيبازشناسي هیجان مختلف دلبستگي در 

 شده است.
 

 

 های دلبستگیدر سبک بازشناسی هیجان نتایج تحلیل واریانس چند متغیره -2جدول 
 سطح معناداری df  F انحراف معیار میانگین هاگروه حاالت هیجانی پایه

 غم
 006/0 82/2 (161، 2) 16/1 21/2 ایمن

 96/1 52/1 اجتنابي
 91/1 20/1 اضطرابي

 خشم
 160/0 91/1 (161، 2) 61/1 52/5 ایمن

 19/2 60/2 اجتنابي

 56/2 11/5 اضطرابي

 نفرت
 082/0 51/2 (161، 2) 82/1 90/2 ایمن

 60/1 61/1 اجتنابي

 82/1 11/2 اضطرابي

 شادی
 001/0 62/5 (161، 2) 15/1 10/1 ایمن

 99/2 11/9 اجتنابي

 55/2 20/9 اضطرابي

 ترس
 822/0 169/0 (161، 2) 12/1 61/2 ایمن

 11/1 86/2 اجتنابي

 15/1 11/1 اضطرابي

 تعجب
 001/0 10/5 (161، 2) 65/0 12/1 ایمن

 19/1 81/2 اجتنابي

 19/1 10/2 اضطرابي

 بازشناسی هیجان

 )نمره کلی(

 011/0 22/2 (161، 2) 55/9 28 ایمن
 21/6 21/22 اجتنابي

 98/6 60/22 اضطرابي

 

. از آزمون تعقیبي شفه استفاده شد تکلیف بازشناسي حاالت هیجانيها در گروه يتفاوت دو به دوبررسي منظور به
کلي  يآن معنادار شده )غم، شادي، تعجب، و نمره يهایي که نتیجهنتایج این آزمون تنها در مورد زیرمقیاس

 ابل مشاهده است.  1که نتایج آن در جدول بازشناسي هیجان( ارائه شده 
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 بازشناسی هیجاننتایج آزمون تعقیبی شفه در  -3جدول 

 شاخص

 ر متغیّ

 سطح معناداری خطای استاندارد هاتفاوت میانگین هاگروه

 غم

 01/0 219/0 12/0 اجتنابي -ایمن

 05/0 19/0 81/0 اضطرابي -ایمن
 61/0 11/0 12/0 اجتنابي -اضطرابي

 شادی

 011/0 12/0 68/0 اجتنابي -ایمن

 021/0 21/0 10/1 اضطرابي -ایمن

 69/0 25/0 11/0 اجتنابي -اضطرابي

 بتعجّ

 015/0 18/0 28/0 اجتنابي -ایمن

 022/0 22/0 92/0 اضطرابي -ایمن

 81/0 25/0 11/0 اجتنابي -اضطرابي

بازشناسی هیجان 

 )نمره کل(

 022/0 21/1 59/1 اجتنابي -ایمن

 185/0 91/1 10/1 اضطرابي -ایمن
 69/0 11/1 29/0 اجتنابي -اضطرابي

 
 گیریو نتیجه بحث

. هاي دلبستگي با توانایي بازشناسي حاالت هیجاني چهره بوده استسبکي بین رابطهبررسي دف این مطالعه ه
ي مثبت معنادار و با سبک دلبستگي ایمن رابطه هاي پایهبازشناسي هیجاننتایج این مطالعه نشان داد که توانایي 

فته که کژکاري در تشخیص صحیح حاالت هیجاني این یا ي منفي معنادار دارد.با سبک دلبستگي اجتنابي رابطه
رابي و اجتنابي( بیشتر است، با نتایج مطالعات پیشین طبرخاسته از چهره، در افراد با سبک دلبستگي ناایمن )اض

محور ي اساسي ارتباطات دلبستهاي چرخهتظاهرات چهره (.2008استیل و همکاران،  ،2009همسو است )گوترمن، 
دستیازي به یک عنوان یا (. 2012، به نقل از دانجس و همکاران، 1611شوند )بالبي، وب ميمحسکودک و والد 

ي دیگري در تعامالت اجتماعي که مرکز ثقل توانایي هاي برخاسته از چهرهانجام قضاوتي پیرامون هیجان
 رفتارهاي پیشین دیگران ي ثبت شده ازحافظه که برآمده ازبازشناسي حاالت هیجاني ست، با نوعي فرایند ارزیابي 

ي گیري یک آمایهي دیگران منجر به شکلهیجاني چهره بادالتچنین تجاربي از ت گره خورده است. باشد،مي
را هاي دلبستگي کاري مرتبط با خود و نگارهذهني مباني ساختاري الگوهاي درون يکه این آمایه ،شودذهني مي

العات نخستین الگوهاي ي اصلي اطن نوزاد و مراقب، هستهطفي چهره بیتبادالت عا ،بنابراین دهند.تشکیل مي
ت روابط توان انتظار داشت که کیفیمي ،ساسبر این ا (.2008دهند )استیل و همکاران، کاري را شکل ميدرون

هیجاني  هاي تنظیم عواطف و ابراز هیجاني به طور اعم و توانایي بازشناسي حاالتمحور کودک و والد شیوهدلبسته
در  .(2005)میکولینسر و همکاران،  طور اخص تحت تأثیر قرار دهدست را بهدیگران را که مبنایي براي همدلي

 و توانند تولیدآورند که ميمي کتي، عاطفي و شناختي را فراهمهاي حرعي از مانورهاي دلبستگي تنوسبکواقع 
ر و یو)ش گردندیا مانع و د نسرکوب کن ،دنرا تغییر دهآن ي بازشناسي و نحوهو ابراز هیجانات  شوندسازي الفع

ها براي تنظیم، ي الگوهاي دلبستگي بزرگسالي و تلویحات آننتایج مطالعات اخیر در زمینه(. 2002میکولینسر، 
جان هایي براي تنظیم هیها و تالشدهي هیجاني، نشان داده که سبک دلبستگي ایمن با ارزیابيبازشناسي و پاسخ
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تر استرس و همچنین با رویکردهایي سازنده به حفظ و بقاي با سطوح پایین ،يطور کله متناسب هستند و بهک
هاي اضطرابي و ست که دو بعد اصلي دلبستگي ناایمن یعني سبکحالي این در .ندستهروابط افراد همراهند مرتبط 

وکار داشتن با تجارب دردناک در روابط سرکردن و  یافته براي رسیدگياجتنابي بیشتر با راهبردهاي سازمان
 سودمند، هايواژه با هاآن دمجد ارزیابي یا هیجاني حوادث تمدیری با ایمن افراد. انددلبستگي قبلي ارتباط داشته

-مي ایجاد را چیزي هاکنند. آننمي سرکوب یا و دهندنمي تغییر را هیجاني فرایند دیگر هايقسمت وقاتا اغلب

 یعني .نامید 1«تهدید به فوري واکنش» آن را (2001 میکولینسروشیور، از نقل به، 1661) زاروسال که کنند
 و سازگار اتکیفی از اما ،کشیدن کنار آن هیجانات مختل هايجنبه از را خود وبازشناسي صحیح حاالت هیجاني 

 اجتناب، به نیاز هیجان دهيسامان ایمن، با سبک دلبستگي افراد براي دیگر، عبارت به .بردن سود هاآن کارکردي
توجه  توانایي -5خویشتن بر تأمل توان در هیجاني در تجارب صراحت این ندارد. هیجانات انکار یا کردن سرکوب
 در و حمایتگر دلبستگي هاينگاره با تعامل شود.مي دیده ،-ذهني هايتموقعی فهمیدن و کردن فکر کردن،

 بار درخودپنداره تجارب کردن این پارچهیک و هیجاني تجارب ابراز و فهمیدن توانایي با ایمن افرادي دسترس،
هاي هاي دلبستگي به حالتنگاره دهي مناسبت و پاسخحساسی ،بر این اساس (.2001شیور، و )میکولینسر آوردمي

(. 1188ت، بشاري یادگیري روش تنظیم عواطف و رابطه با دیگران است )ي عمدهکنندههیجاني کودک، تعیین
هاي جمله پاسخ هاي بیروني، ازماهگي به دریافت نشانهدهد که نوزادان پس از سهشواهد پژوهشي نشان مي

ها نقش مهمي در آموزش تنظیم کنند. این نشانهت و سوگیري پیدا مياي و آوایي مراقب خویش، حساسیرهچه
را  اولیهدهي بهینه و منسجم از مراقب ایمن پاسخ (. کودکان1669گرگلي و واتسون، هاي نوزاد دارند )درماندگي
دهي ت و پاسخي مثبت دارد. بر این اساس، حساسیها پیامدهاآموزند که ابراز متعادل هیجانکنند و ميتجربه مي

از  ،(1618، ، بلهار، واترز و والاینزورثشوند )مادرانه که در عین حال از مقوالت دلبستگي ایمن محسوب مي
یل و استقرار سبک دلبستگي ایمن در کودک، امکانات الزم را براي تنظیم عواطف در اختیار وي قرار طریق تشک

کند را تبیین مي توانایي بازشناسي حاالت هیجانيسبک دلبستگي ایمن با  مثبتي ها رابطهدهند. این توانمنديمي
ابسنده و ضعف و ناتواني در راقبت نم ،(. از سوي دیگر2012دانجس و همکاران،  ،2008استیل و همکاران، )

شود و مانع تحول ضطرابي( منتهي ميدهي مادرانه به الگوي رفتار دلبستگي ناایمن )اجتنابي و ات و پاسخحساسی
گردد. کژکاري در بازشناسي حاالت ميبادالت مناسب هیجاني از راه چهره و تر تنظیم عاطفه هاي مؤثمهارت

)استیل و همکاران،  شودمحصول این مراقبت نابسنده محسوب ميرابي و اجتنابي اضطهیجاني در افراد ناایمن 
توان در راهبردهاي شناختي افراد اضطرابي و اجتنابي که محصول محتواي این مراقبت نابسنده را مي .(2008

اني قابل مشاهده در ها در بازشناسي عالیم هیجکاري این افراد بوده و احتماالً بر شیوه و عملکرد آنالگوهاي درون
که سبک درحالي ،دهندهاي نظري و شواهد پژوهشي نشان ميانگارهگذارد، مشاهده نمود. چهره نیز تأثیر مي

ي کودکي و هم در بزرگسالي همراه است، افراد با پذیري شناختي باالتر هم در دورهدلبستگي ایمن با انعطاف
سازي نظام دلبستگي و راهبردهاي سرکوبي شناختي، از تعامل لاسازي و نافعگي اجتنابي با خاموشسبک دلبست

-فزون نیز از سوي دیگر باسبک اضطرابي  افراد با کنند.ي دلبستگي اجتناب ميچشمي و درگیري هیجاني با نگاره

هاي هیجاني شده و کبزنگي نسبت به محردچار نوعي گوشدهي شناختي، سازي نظام دلبستگي و بازجهتالفع

                                                           
1. short circuit of threat 
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ایجاد نوعي سوگیري در پردازش  ترین عالیم تهدید منجر بهها نسبت به کوچکهاي هیجاني مفرط آنواکنش
)دیکاس و گردد سازي ارزش هیجانات مثبت ميو بیشینه کردن ارزش هیجانات منفي و کمینهالعات هیجاني اط

اند که ها نشان دادهپژوهش .تواند با این تبیین همخوان باشدشناختي نیز ميهاي عصبیافته (.2011کسیدي، 
ایین اي که با خلق پمنطقه - 1ت در قطب گیجگاهي تحتانيطرابي بزرگساالن با افزایش فعالیسبک دلبستگي اض

اي که با تنظیم هیجانات در ارتباط است، همراه منطقه -اي پیشانيت در قشر حدقهمرتبط است و با کاهش فعالی
 (.2005کرینگالچ،  ،2002بیر و همکاران،  ،2001باشد )لوسکو و همکاران، مي

در سطح نظري،  قابل تفسیر است.توان در دو سطح نظري و عملي نتایج پژوهش حاضر را ميپیامدهاي       
هاي دلبستگي و نقش سبک ي دلبستگي در موردههاي نظریمجدد بر مفروضهست هاي پژوهش تأییديیافته
طور اخص. از این ها بهطور اعم و توانایي بازشناسي هیجانها بهو هیجان کاري در تنظیم عواطفهاي درونمدل

ني و شخصي تلقي روااي تکاملي، درونهاي هیجاني صرفاً پدیدههاي شناختي چون بازشناسي جلوهدیدگاه، توانایي
-والد آغاز مي محور کودک وي روابط دلبستهشخصي که در نتیجهبین اي ورهاي رابطهنخواهند شد و نقش متغی

شود. در سطح یابند، برجسته و تأیید ميشخصي و اجتماعي گسترش ميهاي روابط بینشوند و به سایر زمینه
هاي آموزشي و بهداشتي تواند مبناي تجربي مناسبي براي تدوین برنامههاي این مطالعه ميپیامدهاي عملي یافته

یي هاهاي مطرح شده تنها در حد انگارهموع بدیهي ست که تبییندر مج محور قرار گیرد.در چارچوب روابط دلبسته
نوع ي آماري پژوهش و جامعهبیشتري دارند. بررسي هاي این پژوهش، نیاز به تویژه با لحاظ محدودیست که به

ي رسمورد برشناختي متغیرهاي اسنادهاي علترها و ها، تفسیي تعمیم یافتههایي را در زمینهتپژوهش، محدودی
ي رسي در این پژوهش صرفاً از یک جامعهبر ي موردویژه نمونهه شوند. بهکند که باید در نظر گرفتمطرح مي

 ها باید احتیاط شود.تها به سایر جمعیدر تعمیم یافته دانشجویي و به صورت داوطلب در دسترس انتخاب شدند و
هاي دلبستگي بر فرآیند شناختي سبکیبآس جهت شناخت بیشتر تأثیراتکه شود پیشنهاد مي ،بر این اساس

-قرار گیرد. همچنین تکرار پژوهشبررسي هاي بالیني نیز مورد در طیفي از نمونه هایيبازشناسي هیجان، پژوهش

در را ها ي تأثیرگذاري آنهاي پژوهش حاضر را محک بزند و دامنهتواند میزان درستي یافتههاي مشابه مي
 دهد. گسترش ههاي مربوطپردازيهها و نظریسازيمفهوم
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