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چکيده
 مرد) داراي223 ، زن227(  نفر450 .هدف این پژوهش تعيين نقش واسطهاي ترس از صميميت در رابطه بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي بود
) و سياهه رضایت1991 ، مقياس ترس از صميميت (دسكاتنر و ثلن،)1392 ،الف1384 ،اختالل جنسي در این پژوهش شرکت و سياهه دلبستگي بزرگسال (بشارت
، نتایج پژوهش نشان داد که آسيبهاي دلبستگي با اختاللهاي جنسي و ترس از صميميت.) را تكميل کردند1986 ،جنسي گلومبكـراست (راست و گلومبك
 نتایج تحليل مسير نشان داد که ترس از صميميت در رابطه بين آسيبهاي.رابطه مثبت معنادار و ترس از صميميت با اختاللهاي جنسي رابطه مثبت معنادار دارد
 بر اساس یافتههاي پژوهش ميتوان نقش دلبستگي و تأثير آن بر مكانيزم صميميت و درنتيجه بر کارکرد.دلبستگي و اختاللهاي جنسي نقش واسطهاي دارد
 استفاده از این یافتهها در زمينه پيشگيري از اختاللهاي جنسي و درمان اختاللهاي جنسي زوجين و پيشبرد اهداف درماني از دستاوردهاي.جنسي را تأیيد کرد
.عملي این پژوهش محسوب ميشود
 مدل درونکاري، صميميت، دلبستگي، پيوند عاطفي، پایگاه امن، اختالل جنسي:واژههاي کليدي
Abstract

T

he present research aimed to examine the mediating role of fear of intimacy in the relationship between attachment
pathologies and sexual disorders. A total of 450 individuals (227 Women, 223 Men) with sexual disorders participated in

this study. Participants were asked to complete the Adult Attachment Inventory (Besharat, 2011, 2013), Fear of Intimacy Scale

1399  بهار/63  شمارة/ روانشناسان ایرانی ـ سال شانزدهم:روانشناسی تحولی

(Descutner & Thelen, 1991), and Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction (Rust & Golombok, 1986). The results indicated
that attachment pathologies had a significant positive association with sexual disorders and fear of intimacy. Fear of intimacy also
showed a significant positive association with sexual disorders. The results of path analysis indicated that the relationship between
attachment pathologies and sexual disorders was mediated by fear of intimacy. Based on the results of the this study the impact of
attachment on both intimacy mechanisms and sexual functioning was approved. Using these findings in preventing sexual disorders
as well as treating sexual disorders in couples can be considered as practical achievements of this study.
Keywords: sexual disorder, secure base, affective bond, attachment, intimacy, internal working model
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در زندگي تحولي را فراهم ميآورد و پيشبين معناداري براي

اختاللهاي جنسي 1در قلمرو کنش جنسي ،2گروهي از

کيفيت روابط آینده فرد است .درواقع ،آنچه منجر به پردازش و

اختاللهاي باليني هستند که به ناتوانمندي فرد در پاسخ جنسي

ادراک محيط بيرون بهعنوان مكاني ناامن و آسيبرساننده

یا تجربه لذت جنسي در روند آميزش جنسي اشاره دارند (انجمن

ميشود ،سبكهاي دلبستگي ناایمن 23است (اریكسون2018 ،؛

روانپزشكي آمریكا .)2013 ،3اختاللهاي جنسي ميتوانند در هر

اوئن2018 ،؛ جونز و دیگران2018 ،؛ زیفمن2018 ،؛ کورکوران و

سه مرحله از پاسخ فيزیولوژیك جنسي؛ یعني ميل جنسي،4

مكنالتي .)2018 ،نظریه دلبستگي از کارآمدترین نظریههاي

برانگيختگي جنسي ،5و ارگاسم ،6رخ دهند و عوامل چندگانه

تحولي انسان در زمينه نياز اصيل دلبستگي و کيفيت روابط مادر

زیستيـروانيـاجتماعي 7در سببشناسي آنها مطرح است

(مراقب)ـکودک است که تمام ابعاد زندگي فرد را تحت تأثير قرار

(انجمن روانپزشكي آمریكا2013 ،؛ براتو و دیگران2016 ،؛ رالو و

ميدهد (بالبي1988 ،1980 ،1973 ،1982/1969 ،؛ بشارت،

دیگران2018 ،؛ ولتن ،بریلوسكاي و مرگرف .)2018 ،بر اساس

1390؛ ساتون2018 ،؛ واترز و سروف .)2017 ،دلبستگي بهعنوان

طبقهبندي ویرایش پنجم راهنماي تشخيصي و آماري

یك نياز نخستين ،گرایش انسان به ایجاد پيوندهاي عاطفي و

اختاللهاي رواني( 8انجمن روانپزشكي آمریكا،)2013 ،

رواني قوي و ارتباط پایدار با افراد ویژه در زندگي است ،بهطوريکه

اختاللهاي جنسي مردان عبارتاند از :اختالل کمبود ميل جنسي

تعامل با این افراد منجر به احساس نشاط ميشود و تعامل با آنها

مردان ،9اختالل نعوظ ،10اختالل زودانزالي 11و اختالل دیرانزالي12؛

بههنگام مواجهه با تندیگي ،احساس آرامش را در پي دارد (بشارت،

و اختاللهاي جنسي زنان عبارتاند از :اختالل ميل/برانگيختگي

1390؛ بشارت ،گلينژاد و احمدي.)1382 ،

جنسي زنان ،13اختالل دخول/درد تناسليـلگني 14و اختالل

از دیدگاه تكاملي ،کارکرد اوليه دلبستگي شكلدهي روابط

ارگاسمي زنان .15اگرچه پاسخ جنسي ،زیربناي زیستشناختي

نزدیك با مادر است که در خدمت تأمين نيازهاي پایهاي

مشخصي دارد ،در بافت و زمينه فرهنگي ،16درونفردي 17و بين

فيزیولوژیك ،ایمني و محافظت قرار ميگيرد و هدف آن ،حفظ حيات

فردي ،18تجربه و درک ميشود؛ بنابراین کنش جنسي ،تعامل

کودک است .بهتدریج در مسير تحول فرد ،این مشخصه کارکردي

پيچيدهاي است که ميان عوامل زیستي ،19روانشناختي 20و

فراتر یافته و در راستاي برآوردن نيازهاي متعاليتر روانشناختي از

اجتماعيـفرهنگي 21فرد ،با توجه به سابقه ذهني او از چگونگي

قبيل برقراري ارتباط ،24صميميت 25و خودشكوفایي 26عمل ميکند

درک محيط ،رخ ميدهد (انجمن روانپزشكي آمریكا2013 ،؛ براتو

(فيتون .)2012 ،سبكهاي دلبستگي از دیدگاه اینسورث ،بلهار ،واترز

و دیگران2016 ،؛ بشارت1390 ،؛ توخيم2018 ،؛ روزنكرانتز و

و وال ( )1978عبارتاند از :سبك دلبستگي ایمن ،27سبك دلبستگي

مارک2018 ،؛ ولتن و دیگران.)2018 ،

اضطرابي/اجتنابي ،28و سبك دلبستگي اضطرابي/دوسوگرا .29سبك

از تعيينکنندههاي بنيادین و اصلي چگونگي درک ذهني فرد

دلبستگي در چارچوب تعامالت مادر (مراقب)ـکودک ایجاد ميشود

از محيط بيرون ،سبكهاي دلبستگي 22است .سبك دلبستگي،

و پس از درونسازي تجربههاي تعاملي نخستين ،با تشكيل

الگویي پایدار براي پردازش تمام روابط درونفردي و بين فردي

مدلهاي درونکاري 30تداوم ميیابد (بالبي1982/1969 ،؛ چوي و
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محمدعلي بشارت ،شراره عبداهللخاني

النگ2016 ،؛ منينگ .)2015 ،مدلهاي درونکاري ،بهعنوان

رولز .)2017 ،ادراک فرد از خود ،تحت تأثير تجربههاي اوليه

مؤلفه اصلي مفهوم دلبستگي ،مجموعهاي از روانسازه1ها هستند

دلبستگي شكل ميگيرد و تجربههایي که از تعاملهاي نابسنده و

که در آنها خود ،دیگران و روابط آنها ،بهویژه در زمينه دلبستگي،

نابهنجار مادر (مراقب)ـکودک سرچشمه گرفته باشد ،روانسازههاي

نشان داده ميشود و محصول تجارب گذشته فرد از رابطه با نگاره

آسيبزاي مربوط به خود ،جهان و واقعيت را پایهگذاري ميکند

دلبستگي نخستين( 2مادر/مراقب) و تعيينکننده الگو و شكل روابط

(بشارت1390 ،؛ شيور ،ميكولينسر و کسيدي .)2018 ،سبك

دلبستگي کنوني فرد است (بشارت1390 ،؛ سيمپسون و رولز،

دلبستگي افزون بر دوره کودکي ،تجارت انساني را در تمام گستره

 .)2017بر اساس نظر بالبي ( ،)1973 ،1982/1969مدلهاي

عمر ،گستره تحول بهنجار و نابهنجار ،و همه سنين ،متأثر

درونکاري در چارچوب تعامل مادر (مراقب)ـکودک بهمنزله

ميسازد .شواهد پژوهشي ضمن تأیيد این یافته ،به تأثير

معادلهاي روانشناختي کيفيت این رابطه ،تشكيل ميشوند .کنش

سبكهاي دلبستگي در روابط زوجي و کنش جنسي افراد تأکيد

اصلي این مدلها ،تسهيل توانایي فرد در رمزگرداني تعاملها و

ميکنند (باربارو ،هالوب و شاکلفورد2018 ،؛ برنت ،موور ،ولفورد و

پيشبيني صحيح رفتار «دیگران» (افراد مهم) و احساس ،اندیشه و

ریگز2018 ،؛ بشارت1388 ،1385 ،2003 ،الف؛ بشارت ،جباري و

رفتار «خود» در پاسخ به آن است .اگر نگاره دلبستگي ،حمایتگر و

سعادتي1395 ،؛ دنگ ،نورتي ،دانكلي ،ریگبي و گورزالكا2018 ،؛

آرامشبخش باشد ،مدل درونکاري کودک از «دیگري» (مادر)،

سيمپسون و رولز2017 ،؛ هيگينز ،هاش و ساليوان .)2018 ،در

بيانگر والدي مهربان و مدل درونکاري کودک از «خود» بيانگر

بسياري از روابط زوجي بزرگساالن ،همانند رابطه دلبستگي

فردي شایسته حمایت و مهرباني خواهد بود .در مقابل ،اگر نگاره

مراقبـکودک ،هدف هشيار و ناهشيار فرد این است که با زوج

دلبستگي ،طردکننده باشد و نتواند در موقعيتهاي تنيدگيزا باعث

خود به تجربه پایگاه امن دست یابد (پيتمن ،کيلي ،کرپلمن و

آرامش کودک شود ،کودک نهتنها مدل درونکاري طردکننده از

واگن.)2011 ،

«دیگري» (والد) ميسازد ،بلكه «خود» را شایسته حمایت و
مهرباني نميبيند.

بزرگساالن با اینكه مستقل به نظر ميرسند ،ولي هنگام
تجربه تنيدگي ،با راهاندازي نظام جوارجویي ،3هم با فرد مورد

مدل درونکاري ناایمن هستند .در این موارد ،مدلهاي

دارند که برحسب نياز ،بهویژه براي نظمجویي عواطف و هيجانها،

درونکاري «خود» و «دیگري» نسبتاً انعطافناپذیر بوده و روي

به آن مراجعه ميکنند (بشارت .)1390 ،2003 ،رابطه جنسي

اطالعات جدید بسته شده است؛ درنتيجه فرد در کنشوريهاي

موفق ،برخي ویژگيهاي مربوط به دلبستگي را دربرميگيرد:

روانشناختي و ارتباطي ،دچار درماندگي ميشود .با توجه به مفهوم

هماهنگي عاطفي متقابل؛ ظرفيت برابري ،همراهيکردن و

ارائهشده از مدل درونکاري توسط بالبي (،1973 ،1982/1969

کمنياوردن در اوج مسائل؛ غلبه بر ترس از سرپيچي هنگام حفظ

 )1980مدل درونکاري خود و دیگري ميتواند مثبت یا منفي

احترام براي مرزها؛ ظرفيت کنارهگيري یا مجاورت دوباره؛ و

باشد .افرادي که مدل درونکاري منفي از خویش دارند ،خود را

توانایي جدا شدن و مواجهه با فقدان 4و اطمينان یافتن از استقرار

الیق دوست داشته شدن و حمایت شدن نميدانند ،درحاليکه

و استمرار زوج جنسي بهعنوان تجسم دروني (بشارت1390 ،؛

افرادي داراي مدل درونکاري منفي از رابطه با دیگران ،روابط

سسمان ،کروس ،گاردنر ،برودبنت و اسپنسر.)2017 ،

نزدیك را بيفایده ،غيرضروري و ناامن ميدانند .پيامد هر دو حالت

در روابط زوجين ،هر فرد بهعنوان پایگاهي امن براي دیگري

در مدل درونکاري منفي و ناایمن ،ترس از نزدیكشدن و ایجاد

عمل ميکند و تجسمها و انتظارهاي دروني مرتبط با پایگاه امن

صميميت با دیگري است (آرمسترانگ و ملر2016 ،؛ سيمپسون و

خود را ـبا درجاتي از ناایمنيـ به رابطه زوجي ميآورد .اگر رابطه
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بر اساس نظریه دلبستگي ،اختاللهاي روانشناختي محصول

عالقه خود تماس جسمي برقرار ميکنند و هم پایگاه امن دروني
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زوجي پایدار باشد ،فراسوي این تجسمها ،عنصر سومي تشكيل

نزدیكي ،12ارتباط 13و پيوستگي عميق 14ميان افراد است و بعد

ميشود که ایمني بسيار بيشتري فراهم ميکند و این ایمني بيش

هيجاني تجربه عشق را در برميگيرد؛ شور و اشتياق جنسي ،شامل

از آن چيزي است که هر یك از زوجين به تنهایي دارند .این ایمني

تصورات ذهني شيفتهوار ،15جذابيت جسماني ،16انگيختگي 17و

مضاعف ،محصول خودِ رابطه و الگوي انتظارات دوسویه مربوط به

کشش جنسي 18نسبت به زوج است و بعد انگيزشي تجربه عشق را

آن است (بشارت .)2003 ،تناقض صميميت 1از دیدگاه دلبستگي در

در برميگيرد؛ تصميم/تعهد ،شامل تصميمهاي خودآگاهانه و

این است که صميميت ،تنها هنگامي محقق ميشود که طرفين

ناخودآگاهانه براي مهر ورزیدن به فرد مشخص در کوتاهمدت و

رابطه بتوانند فقدانها را با موفقيت نسبي پشت سر بگذارند .هر

تعهد به حفظ آن مهر و عالقه به زوج در بلندمدت است و بعد

یك از زوجين برحسب تجربههاي خود از جدایيها و فقدانها و

شناختي تجربه عشق را در برميگيرد (استرنبرگ و ویز.)2006 ،

نيز پایگاه امن دروني ایمن یا ناایمن خود ،کيفيت رابطه زوجي و

این مؤلفهها در همه روابط زوجي بهطور مساوي قرار ندارد .برخي

صميميت زوجين در رابطه را تحت تأثير قرار ميدهند (بشارت،

ابعاد ممكن است پررنگتر و برخي کمرنگتر باشد ،برخي نيز

 .)1390اولسون و شافر ( )2013صميميت را برحسب مؤلفههاي

سریع بهوجود ميآیند و سریع کمرنگ ميشوند و برخي دیگر با

مهر و عاطفه ،2ابرازگري ،3سازگاري ،4یكپارچگي ،5تمایل جنسي،6

کندي بهوجود ميآیند و پایدارتر هستند؛ بنابراین ،شور و اشتياق

حل کردن تعارضها ،7خودپيروي ،8و هویت 9مفهومپردازي

جنسي بهسرعت به وجود ميآید و احتماالً بهسرعت هم کاهش

ميکنند .مهر و عاطفه ،درجهاي از احساس نزدیكي و عالقه است

ميیابد؛ تعهد بهتدریج به وجود ميآید و معموالً در طول زمان

که در رابطه ميان زوجين مبادله ميشود؛ ابرازگري ،درجهاي از

ثابت ميماند؛ صميميت آهسته رشد ميکند و اغلب در بستر زمان

تبادل باورها ،نگرشها ،افكار و تجربهها است که ميان زوجين رخ

پایدارتر ميشود (استرنبرگ و بارنز1985 ،؛ استرنبرگ و ویز،

ميدهد؛ سازگاري ،درجهاي از احساس هماهنگي و آسودگي است

 .)2006رابطه متعادل در همپوشاني این سه مؤلفه با یكدیگر قرار

که زوجين در آن با همدیگر کار یا تفریح ميکنند؛ یكپارچگي،

دارد و در غياب هر یك از آنها ،رابطه زوجي مختل ميشود.

درجهاي است که زوجين در آن به ازدواج خود احساس تعلق

هنگامي که ظرفيت و توانمندي فرد براي ابراز صميميت

ميکنند؛ تمایل جنسي ،درجهاي است که نيازهاي جنسي در رابطه

تحليل رود ،ترس از صميميت 19شكل ميگيرد (بشارت.)1391 ،

ابراز یا ارضا ميشود؛ حل کردن تعارضها ،درجهاي از توافق است

ترس از صميميت بهمنزله ظرفيت محدود فرد و بازداري عاطفي

که هنگام مواجهه با تفاوت عقاید ميان زوجين حاصل ميشود؛

وي براي به اشتراک گذاردن افكار و احساسهاي شخصي با

خودپيروي ،درجهاي از دلبستگي و ارتباطي است که هر یك از

فردي مهم و نزدیك مانند همسر است (دسكاتنر و ثلن.)1991 ،

زوجين با خانواده و دوستان خود تجربه ميکنند؛ و هویت ،درجهاي

پژوهشها مؤید این نكته است که دليل اصلي این بازداري عاطفي

از استقالل است که هر یك از زوجين در رابطه احساس ميکنند

و هيجاني ،اضطراب است که در تمام ابعاد روابط زوجي خود را

(اولسون و شافر .)2013 ،صميميت ،یكي از سه مؤلفه عشق در

نشان ميدهد (اوگان و هال2018 ،؛ دسكاتنر و ثلن1991،؛ رانر و

نظریه سهوجهي عشق استرنبرگ ( )1986را نيز تشكيل ميدهد.

دیگران2018 ،؛ کاواالرـادلر .)2018 ،ترس از صميميت که ابعاد

عشق در این نظریه ،ترکيبي از سه عنصر صميميت ،شور و اشتياق

مختلف عاطفي ،هيجاني ،شناختي و رفتاري صميميت را تحت

است .صميميت ،شامل احساس

تأثير قرار ميدهد ،از خالل روابط کودک با والدین (مراقب) آغاز

جنسي ،10و

تصميم/تعهد11

15. romance
1. intimacy paradox
16. physical
attraction
2. affection
17. lust3. expressiveness
18. sexual
consummation
4. compatibility
19. fear
intimacy
5. of
cohesion
6. sexual interest
7. conflict resolution

8. autonomy
8. autonomy
9. identity
9. identity
10.10.
passion
passion
11.11.
decision/commitment
decision/commitment
12.12.
feeling
of closeness
feeling
of closeness
13.13.
connectedness
connectedness
14.14.
bondedness
bondedness

1.
15.intimacy
romanceparadox
2.
16.affection
physical attraction
3.
17.expressiveness
lust
4.
18.compatibility
sexual consummation
5.
19.cohesion
fear of intimacy
6. sexual interest
7. conflict resolution
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شده و روند روابط زوجي را بهشدت مختل ميکند ،چراکه با

و نوندروف2018 ،؛ ليورس و دیگران2017 ،؛ هازن و شيور.)1987 ،

افزایش ترس از صميميت ،برقراري و تداوم ارتباط ،احساس مثبت

یافتههاي پژوهشي نشان ميدهد که سبكهاي دلبستگي بر

نسبت به روابط نزدیك و ابراز عواطف و احساسها با مشكل

کيفيت صميمت تأثير دارد؛ یعني افراد داراي سبكهاي دلبستگي

همراه ميشود و درنتيجه ،رضایت از روابط زوجي و کارکرد بهينه

اضطرابي/اجتنابي و اضطرابي/دوسوگرا ،بيشتر از افراد داراي سبك

جنسي کاهش ميیابد (دسكاتنر و ثلن1991 ،؛ دیكسترا ،بارلدس،

دلبستگي ایمن ،در روابط دوستانه و صميمي دچار ترس از صميمت

رونر و ناتا.)2017 ،

ميشوند.

(مراقب)ـنوزاد و الگوي رابطه صميمي فرد در بزرگسالي ،رابطه

جنسي از عوامل تأثيرگذار و تعيينکننده کيفيت رابطه زوجين و

وجود دارد (پپينگ و مكدانلد2018 ،؛ شيور و دیگران2018 ،؛

سالمت این رابطه هستند .پاسخ به این سؤال که چه عواملي رابطه

ن
ليورس ،ادواردز و ثوربرگ2017 ،؛ ویدن .)2018 ،بزرگساال ِ

جنسي زوجين را با تهدید مواجه ميسازند و مختل ميکنند ،از

داراي سبك دلبستگي ایمن ،روابط صميمي خود را شاد،

اهميت بسياري برخوردار است .از سوي دیگر ،سبكهاي

دوستانه ،قابل اعتماد و برخوردار از احساس همدلي ،حمایت و

دلبستگي از عوامل تعيينکننده روابط بين فردي ،بهویژه روابط

پذیرش توصيف ميکنند؛ ویژگيهایي که باعث تداوم طوالنيتر

عاطفي ،محسوب ميشوند؛ بنابراین ،پيشبيني ميشود که

رابطه زوجي در مقایسه با سبكهاي اضطرابي/اجتنابي و

سبكهاي دلبستگي نقش تعيينکنندهاي در روابط زوجين داشته

اضطرابي/دوسوگرا ميشود .افراد واجد دلبستگي ایمن بيشتر از افراد

باشند و در چارچوب اهداف این پژوهش ،بررسي رابطه آسيبهاي

دلبسته ناایمن ،این توانمندي را دارند که در روابط طوالنيمدت

دلبستگي و اختاللهاي جنسي زوجين اهميت پيدا ميکند.

زوجي مشارکت کرده و آن را بههمراه لذت در روند رابطه جنسي

ازآنجاکه روابط بين متغيرهاي روانشناختي معموالً ساده و خطي

خود ،تجربه یا گزارش کنند (شيور و دیگران2018 ،؛ نيستور ،پاپ،

نيست ،بررسي متغيرهاي احتمالي تأثيرگذار بر رابطه بين

مارتوس و مولنر .)2018 ،در پي انحالل روابط پيشين ،بازسازي

آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي ،ضرورت پيدا ميکند.

روابط جدید برحسب الگوي دلبستگي فرد متفاوت است،

از اینرو ،در این پژوهش ،نقش واسطهاي ترس از صميميت در

بهطوريکه اضطرابي/اجتنابيها بيشتر از اضطرابي/دوسوگراها به

رابطه بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي بررسي

پایان بخشيدن روابط تمایل نشان ميدهند و با از ميان رفتن یك

ميشود .فرضيههاي پژوهش به این شرح آزمون شدند:

رابطه ،کمتر از اضطرابي/دوسوگراها مضطرب و پریشان ميشوند.
در مقابل ،اضطرابي/دوسوگراها نسبت به اضطرابي/اجتنابيها،
بيشتر مضطرب ميشوند و بهسرعت براي برقراري روابط جدید
اقدام ميورزند ،هرچند که به دليل ترس از تكرار تجربه طرد شدن،
با بروز رفتارهاي چسبنده 1سعي در حفظ رابطه ،حتي به قيمت
هضم شدن در دیگري دارند (الن2011 ،؛ باربارو و دیگران2018 ،؛
بشارت .)1390 ،ویژگي برجسته بزرگساالن داراي سبك دلبستگي
اضطرابي/اجتنابي ،ترس از صميميت و نگراني از روابط دوستانه

فرضيه اول :بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي،
رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه دوم :بين ترس از صميميت و اختاللهاي جنسي،
رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه سوم :بين آسيبهاي دلبستگي و ترس از صميميت،
رابطه مثبت وجود دارد.
فرضيه چهارم :ترس از صميميت در رابطه بين آسيبهاي
دلبستگي و اختاللهاي جنسي نقش واسطهاي دارد.

است ،درحاليکه افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي/دوسوگرا
با دلمشغولي وسواسي نسبت به صميمت و تالش براي
«یكيشدن» با دیگري مشخص ميشوند (ادواردز ،پسك ،ویتبرد

روش
طرح این پژوهش از نوع توصيفيـهمبستگي است و جامعه
1. clinging

روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال شانزدهم /شمارة  /63بهار 1399

پژوهشها نشان ميدهد که بين سبك دلبستگي مادر

با توجه به شواهد پژوهشي گفتهشده ،مشكالت و اختاللهاي
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نقش واسطهاي ترس از صميميت در رابطه بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي

آماري آن مبتالیان به اختالل جنسي مراجعهکننده به مطب

 ،0/75و براي مردان  0/81 ،0/85و  0/73محاسبه شد که بيانگر

متخصصان زنان و زایمان و اورولوژي در شهرهاي تهران و کرج

اعتبار بازآزمایي رضایتبخش این سياهه است (بشارت1384 ،الف).

بودند 450 .شرکتکننده ( 227زن 223 ،مرد) داراي اختالل

روایي محتوایي 5سياهه دلبستگي بزرگسال با سنجش ضرایب

جنسي بهعنوان نمونه پژوهش به شيوه هدفمند با توجه به

همبستگي بين نمرههاي  15نفر از متخصصان روانشناسي مورد

معيارهاي ورود و خروج پژوهش و پس از اخذ رضایت از بيماران،

بررسي قرار گرفت و تأیيد شد (بشارت1384 ،الف) .نتایج تحليل

انتخاب شدند .ميانگين سني کل شرکتکنندگان  31/90سال با

عوامل نيز با تعيين سه عامل سبك دلبستگي ایمن ،سبك دلبستگي

دامنه  19تا  57سال و انحراف استاندارد  ،7/08ميانگين سن

اضطرابي/اجتنابي و سبك دلبستگي اضطرابي/دوسوگرا ،روایي

زنان  30/70سال با دامنه  19تا  50سال و انحراف استاندارد

سازه 6مقياس دلبستگي بزرگسال را تأیيد کرد (بشارت1384 ،الف،

 ،6/33و ميانگين سن مردان  33/04سال با دامنه  20تا  57سال

.)1392

و انحراف استاندارد  7/82بود .ابزار سنجش به شرح زیر توسط
شرکتکنندگان تكميل شد:

و اضطرابي/دوسوگرا در این پژوهش براي کل آزمودنيها بهترتيب

سياهه دلبستگی بزرگسال( 1بشارت1384 ،الف.)1392 ،

Developmental Psychology: Iranian Psychologists – Vol. 16/ Issue 63/ Spring 2020

سياهه دلبستگي بزرگسال با استفاده از مادّههاي پرسشنامه

268

ضرایب آلفاي کرونباخ زیرمقياسهاي ایمن ،اضطرابي/اجتنابي
 ،0/87 ،0/88 ،0/91براي زنان  ،0/85 ،0/89 ،0/91و براي مردان
 0/89 ،0/91و  0/86محاسبه شد.

دلبستگي( 2هازن 3و شيور )1987 ،4ساخته شده و در نمونههاي

سياهه رضایت جنسی گلومبكـراست( 7راست و گلومبك،

دانشجویي و جمعيت عمومي ایراني هنجاریابي شده است (بشارت،

 .)1986این سياهه  28مادّه دارد و مادّههاي آن در مقياس

1384الف) .این بزار  15مادّه دارد و سه سبك دلبستگي ایمن،

پنجدرجهاي ليكرت ،نوع و شدت مشكالت جنسي را در هفت زمينه

اضطرابي/اجتنابي و اضطرابي/دوسوگرا را در مقياس پنجدرجهاي

و در دو فرم جداگانه براي زنان و مردان از نمره صفر تا چهار

ليكرت (خيلي کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4خيلي زیاد=)5

ميسنجد .حداقل نمره آزمودني در این مقياس ،صفر و حداکثر نمره

ميسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودني در زیرمقياسهاي

 112است .زیرمقياسهاي فرم زنان شامل ندرت( 8نافراواني) ،فقدان

آزمون بهترتيب  5و  25خواهد بود .ضرایب آلفاي کرونباخ

ارتباط ،9ناکامروایي ،10اجتنابگري ،11ناشهوتانگيزي ،12انقباض

زیرمقياسهاي ایمن ،اضطرابي/اجتنابي و اضطرابي/دوسوگرا در

مهبلي 13و بيارگاسمي14؛ و زیرمقياسهاي فرم مردان شامل

مورد یك نمونه  1480نفري ( 860زن 620 ،مرد) براي کل

ناتواني جنسي ،15زودانزالي ،16ناشهوتانگيزي ،اجتنابگري،

آزمودنيها بهترتيب  ،0/88 ،0/89 ،0/91براي زنان ،0/90 ،0/91

ناکامروایي ،ندرت ،و فقدان ارتباط است .افزون بر نمرههاي

 ،0/87و براي مردان  0/89 ،0/90و  0/87محاسبه شد که نشانگر

ترازشده زیرمقياسها ،نمره کل ترازشده هر آزمودني ،شدت و

همساني دروني خوب سياهه دلبستگي بزرگسال است (بشارت،

ضعف مشكالت جنسي وي را در یك پيوستار  9درجهاي از نمره

1384الف) .ضرایب همبستگي ،بين نمرههاي یك نمونه 300

( 1کمترین حد مشكل جنسي) تا نمره ( 9بيشترین حد مشكل

نفري از آزمودنيها در دو نوبت با فاصله چهار هفته براي سنجش

جنسي) نشان ميدهد .ویژگيهاي روانسنجي سياهه رضایت

اعتبار بازآزمایي محاسبه شد .این ضرایب در مورد سبكهاي

جنسي گلومبكـراست در پژوهشهاي خارجي (آميدو و دیگران،

دلبستگي ایمن ،اضطرابي/اجتنابي و اضطرابي/دوسوگرا براي کل

2019؛ شوجي و دیگران )2014 ،تأیيد شده است .ضرایب آلفاي

آزمودنيها بهترتيب  ،0/74 ،0/83 ،0/87براي زنان ،0/82 ،0/86

کرونباخ فرم فارسي این ابزار براي نمره کل مقياس از  0/83تا
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 0/88براي زنها و از  0/79تا  0/87براي مردها گزارش شده

مقياس رابطه رمانتيك (برشيد و دیگران )1998 ،و سياهه

است .همچنين اعتبار بازآزمایي این ابزار در دامنه  0/67تا 0/89

سالمت رواني (بشارت1388 ،ب) محاسبه و تأیيد شد (بشارت،

گزارش و تأیيد شد (بشارت1398 ،1381 ،؛ بشارت ،حسينزاده

.)1393

بازرگاني ،ميرزماني .)1382 ،روایي این سياهه نيز از طریق اجراي
همزمان آن با مقياس دانش و نگرش جنسي( 1بشارت1384 ،ب؛

ضرایب آلفاي کرونباخ مقياس ترس از صميميت در این
پژوهش براي زنها  0/90و براي مردها  0/89محاسبه شد.

بشارت و رنجبر کالگري ،)1392 ،سياهه وضعيت زناشویي

پس از مذاکره درباره طرح پژوهشي با متخصصان زنان و

گلومبوکـراست( 2راست ،3بنان ،4کرو 5و گلومبك،)1988 ،6

زایمان و اورولوژي و نيز مسئول کلينيك بهداشت منطقه سيزده

مقياس رابطه رمانتيك( 7برشيد ،8آتریج 9و اسپرچر )1998 ،10و

شهر تهران و اخذ رضایت از آنها با مراجعه به مراکز درماني

سياهه سالمت رواني( 11بشارت1388 ،ب) در یك نمونه 539

ذکرشده در هنگام حضور مراجعان با اختاللهاي جنسي ،هدف از

نفري از جمعيت عمومي محاسبه شد و مورد تأیيد قرار گرفت

طرح پژوهشي عنوان شد و با تأکيد بر حفظ حریم شخصي بيمار،

(بشارت.)1398 ،

پرسشنامهها تحویل و توسط مراجعان تكميل شد .معيارهاي ورود

ضرایب آلفاي کرونباخ ابزار در این پژوهش براي نمره کل
زنها  0/83و براي مردها  0/81بهدست آمد.

پژوهش عبارت بودند از اینكه داوطلب شرکت در پژوهش باشند،
پرسشنامهها را بهطور کامل تكميل کرده باشند ،اختالل جنسي

مقياس ترس از صميميت( 12دسكاتنر و ثلن.)1991 ،

مشخص داشته باشند ،اختالل پزشكي و روانپزشكي دیگر نداشته

مقياس ترس از صميميت یك ابزار  35مادّهاي است و ترس از

باشند ،مصرفکننده داروهاي روانپزشكي نباشند ،دچار سوءمصرف

صميميت در روابط نزدیك و رمانتيك را در اندازههاي

مواد/دارو نباشند ،سابقه اختالف زناشویي و طالق نداشته باشند ،و

پنجدرجهاي ليكرت از نمره  1تا  5ميسنجد .حداقل و حداکثر

در مورد زنان ،پيش از آغاز دوره یائسگي قرار داشته باشند .معيارهاي

نمره آزمودني در این مقياس بهترتيب  35و  175است.

خروج پژوهش نيز عبارت بودند از :عدم تمایل بيمار براي ادامه

ویژگيهاي روانسنجي مقياس ترس از صميميت توسط

پژوهش یا پيشامد شرایطي حاد یا اطالعاتي مغایر با آنچه در مالک

سازندگان مورد تأیيد قرار گرفته و ضرایب آلفاي کرونباخ مقياس

ورود به آن اشاره شد.

ویژگيهاي روانسنجي فرم فارسي این مقياس ،در نمونهاي

بررسي روابط مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي پيشبين و مالک

متشكل از  623زن و مرد متأهل ( 335زن 288 ،مرد) مورد

صورت گرفت و براي بررسي رابطه دوبهدو ميان متغيرها ،از

بررسي قرار گرفت .ضرایب آلفاي کرونباخ مقياس ترس از

همبستگي پيرسون استفاده شد .بهمنظور تحليلهاي آماري

صميميت براي مردها  0/91و براي زنها  0/93محاسبه شد که

دادههاي پژوهش از تحليل مسير و معادالت ساختاري استفاده

نشانگر همساني دروني خوب مقياس است .ضریب همبستگي

شد.

بين نمرههاي  116نفر از شرکتکنندگان در پژوهش در دو نوبت
با فاصله دو تا چهار هفته  0/74محاسبه شد که نشاندهنده

یافتهها

اعتبار بازآزمایي رضایتبخش مقياس است (بشارت.)1393 ،

ميانگين ،انحراف استاندارد و همبستگي اختاللهاي جنسي،

همچنين روایي این مقياس از طریق اجراي همزمان آن با سياهه

سبكهاي دلبستگي و ترس از صميميت در جدول  1گزارش شده

وضعيت زناشویي گلومبكـراست (راست و دیگران،)1988 ،

است.

9. Attridge,
M.
1. Sexual
Knowledge and
10. Sprecher,
S.
Attitude Scale
11. Mental
Health InventoryInventory
)(MHI
2. The Golombok-Rust
12. Fear
of Intimacy
)Scale (FIS
of Marital
)State (GRIMS
3. Rust, J.

Crowe,I M.
4. 5.
Bennun,
Golombok,
5. 6.
Crowe,
M. S.
The Romantic
6. 7.
Golombok,
S. Relationship
7. Scale
)The (RRS
Romantic Relationship
8. Berscheid,
Scale
(RRS) E.

1.
Knowledge
and Attitude Scale
8. Sexual
Berscheid,
E.
2.
The Golombok-Rust
Inventory of
9. Attridge,
M.
Marital
)State (GRIMS
10. Sprecher,
S.
3.
)J. Health Inventory (MHI
11.Rust,
Mental
4.
12.Bennun,
Fear of I.
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از  0/89تا  0/91بهدست آمده است (دسكاتنر و ثلن.)1991 ،

در این پژوهش ،مدلیابي با استفاده از تحليل مسير بهمنظور
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نقش واسطهاي ترس از صميميت در رابطه بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي
جدول 1

تطبيقي 3و برازندگي 4بهدست آمده نيز ،از ميزان مالک  0/9بيشتر

ميانگين ،انحراف استاندارد و همبستگي اختاللهاي جنسي ،سبكهاي دلبستگي

هستند و این شاخصها برازندگي مناسب مدل را تأیيد ميکنند.

و ترس از صميميت
متغير

 .1اختالل جنسي

M

SD

1

15/43 56/69

2

-

 .2دلبستگي اضطرابي/اجتنابي 16/50

3/52

**

 .3دلبستگي اضطرابي/دوسوگرا 16/06

3/61

**

21/56 108/54

**

 .4ترس از صميميت

3

شاخصهاي برازش مدل نهایي نقش واسطهاي ترس از صميميت در رابطه بين

0/22
0/18
0/41

جدول 2

-

آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي

**

0/23

**

0/25

**

0/22

شاخص

دامنه مورد قبول

مقدار

نتيجه

X2/df

6/87

≥2

عدم برازندگي مدل

RMSEA

0/11

≥0/05

عدم برازندگي مدل

NFI

0/96

≤0/95

برازندگي مدل

نتایج جدول  1نشان ميدهد که بين آسيبهاي دلبستگي و

CFI

0/97

≤0/9

برازندگي مدل

ترس از صميميت و همچنين بين ترس از صميميت و اختاللهاي

GFI

0/99

≤0/9

برازندگي مدل

**P ≥ 0/01

جنسي رابطه مثبت معنادار برقرار است ( .)P≤0/01این رابطه ميان
آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي نيز برقرار است

درنهایت شكل  ،1مدل استخراجشده از پژوهش با واسطهگري

( .)P≤0/01این نتایج ،فرضيههاي اول تا سوم پژوهش را تأیيد

ترس از صميميت در رابطه بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي

ميکند.

جنسي را نشان ميدهد .بر اساس این شكل ميتوان گفت که

براي آزمون نقش واسطهاي ترس از صميميت در رابطه بين
آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي از تحليل مسير استفاده

متغيرهاي مدل درمجموع  34درصد از واریانس اختاللهاي جنسي
را تبيين ميکنند (.)R =34, P≥0/05
2

شد .مقدار کجي و کشيدگي هر یك از متغيرها نيز نرمالبودن
توزیع آنها را تأیيد ميکند .مفروضههاي پيشنهادي بارون و کني

دلبستگي اضطرابي/اجتنابي

( )1986براي مدل واسطهاي عبارتاند از :آسيبهاي دلبستگي
*0/22
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آسيبهاي دلبستگي (متغير برونزا) با ترس از صميميت (متغير
واسطهاي) همبستگي دارند؛ ترس از صميميت (متغير واسطهاي)

ترس از صميميت

با اختاللهاي جنسي (متغير درونزا) همبستگي دارد؛ و رابطه بين

*0/18

آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي با کنترل ترس از
صميميت کاهش یافته است (جدول1؛ شكل .)1
جدول  ،2مقادیر مربوط به شاخصهاي برازش مدل پژوهش
را ارائه ميدهد .با توجه به جدول  ،3مقدار نسبت خيدو بر درجه
آزادي و مقدار شاخص ریشه دوم واریانس خطاي تقریب 1در

*0/22

دلبستگي اضطرابي/دوسوگرا

R2=0/34
*0/34

اختاللهاي جنسي

0/05
*P ≥ 0/05

شكل  .1ضرایب استاندارد مسيرهاي مستقيم براي مدل فرضي نقش واسطهاي
ترس از صميميت در رابطه بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي.

محدودههاي مورد قبول قرار ندارند (تاباچنيك و فيدل )2012 ،و
مقدار شاخص هنجارشده برازندگي 2بهدستآمده از مدل ،بيشتر از

بحث

ميزان مالک  0/95است؛ بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که مدل،

هدف این پژوهش بررسي نقش واسطهاي ترس از صميميت

برازندگي مطلوبي را نشان ميدهد .مقدار شاخصهاي برازندگي

در رابطه بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي بود.

4. Goodness
Fit Index
)(GFI
1. Root of
Mean
Square
Error of
)Approximation (RMSEA

NormedFitFitIndex
)Index(NFI
)(NFI
2.2.Normed
ComparativeFitFitIndex
)Index(CFI
)(CFI
3.3.Comparative

1.
Root MeanofSquare
Error
of
4. Goodness
Fit Index
)(GFI
)Approximation (RMSEA

محمدعلي بشارت ،شراره عبداهللخاني

اختاللهاي جنسي رابطه مثبت وجود دارد .این نتيجه با یافتههاي

جنسي را در کنار نقش واسطهاي ترس از صميميت در رابطه بين

پژوهشهاي باربارو و دیگران ( )2018و دنگ و دیگران ()2018

آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي تأیيد کرد .این نتایج با

همسو است .این نتيجه را برحسب چند احتمال ميتوان تبيين

یافتههاي پژوهشهاي پپينگ و مكدانلد ( ،)2018دسكاتنر و ثلن

کرد .آسيب سبك دلبستگي ،چه در قالب اجتنابورزي باشد ،چه

( ،)1991دیكسترا و دیگران ( ،)2017شيور و دیگران (،)2018

اضطراب و تردید ،رابطه شخص را با دیگران ،بهویژه با همسر،

ليورس و دیگران ( ،)2017نيستور و دیگران ( )2018و ویدن

تحت تأثير قرار ميدهد .این تأثير در بافت یك رابطه صميمي و

( )2018همسو است و برحسب چند احتمال به این شرح تبيين

عاطفي ،مثل رابطه صميمي و جنسي با همسر ،ميتواند مشكالت

ميشوند .ترس از صميميت هنگامي شكل ميگيرد که ظرفيت و

جديتري را در پي داشته باشد .یافتههاي پژوهشي (اریكسون،

توانمندي فرد براي ابراز صميميت تحليل ميرود و یكي از

2018؛ اوئن2018 ،؛ جونز و دیگران2018 ،؛ زیفمن2018 ،؛

مهمترین پيامدهاي دلبستگي ایمن نيز ایجاد ظرفيت الزم براي

کورکوران و مكنالتي )2018 ،نيز نشان دادهاند ،سبكهاي

اعتماد به دیگران و توانایي شكلدهي و تجربه رابطهاي صميمي

دلبستگي که بهمنزله مباني پردازشهاي شناختي و عاطفي روابط

و نزدیك با آنها است (بشارت1390 ،؛ شيور و دیگران)2018 ،؛

درونفردي و بين فردي عمل ميکنند ،ميتوانند روابط آینده فرد

بنابراین ،در افرادي که از آسيبهاي دلبستگي رنج ميبرند ،این

ازجمله روابط بين زوجين را تحت تأثير قرار دهند .ازآنجایيکه در

توانمندي با اختالل مواجه ميشود ،چراکه در این افراد مدلهاي

یك رابطه زوجي ،فرد تمایل به تجربه دلبستگي با زوج خود دارد،

درونکاري ناایمن ،زمينههاي ناتوانمندي فرد در برقراري روابط

او را به جایگاه نگاره دلبستگي قرار ميدهد .در این هنگام است

صميمي را از پيش فراهم کردهاند .افراد مضطرب اجتنابي ،به دليل

که بازنمایي سبكهاي دلبستگي ،راهاندازي ميشود و درنتيجه،

مدلهاي درونکاري ناایمن که بازنمایيهاي ترس و طرد را سبب

همان پاسخهایي را در پي خواهد داشت که همواره از مجراي

ميشود ،همواره در تعامالت خود با دیگران ،صميميت را در ازاي

مدلهاي درونکاري فرد عبور ميکرده است (پيتمن و دیگران،

غيرفعالسازي عواطف خود ،نادیده ميگيرند .همچنين افراد

 .)2011بنابراین ،ميتوان گفت که در افراد واجد دلبستگيهاي

مضطرب دوسوگرا که بازنمایي مدلهاي درونکاري ناایمن آنها

ناایمن ،به دليل احساس ناامني تجربهشده در هنگام رابطه جنسي،

شامل ترس از دست دادن نگاره دلبستگيشان است ،این ترس

اضطراب افزایش پيدا ميکند ،مكانيزم اکتشافگري 1و جوارجویي

در بروز رفتارهاي چسبنده آنها تأثيرگذار ميشود که همين امر

مختل شده و پاسخهاي جنسي کارآمد و سالم با اختالل مواجه

ميتواند تجربه صميميت با دیگري را با مشكل مواجه سازد

ميشود ،چراکه با توجه به پویایيهاي نظام دلبستگي ،روابط

(آرمسترانگ و ملر2016 ،؛ بشارت1390 ،؛ سيمپسون و رولز،

زوجي جنسيـرمانتيك در بزرگساالن عمدتاً کارکردي از همان

.)2017

مكانيزم برخاسته از پيوند هيجاني بين مراقبـکودک است .درواقع

نتایج پژوهش درباره رابطه مثبت ترس از صميميت و

دلبستههاي اجتنابي در همه حال عواطف خود را بازداري ميکنند

اختاللهاي جنسي نيز با یافتههاي پژوهشهاي دگان و دیگران

و دلبستههاي دوسوگرا همواره در ترس طرد شدن به سر ميبرند

( )2018و شنارک ( )2009همسو است .پاسخهاي جنسي انسان

(بشارت2003 ،1390 ،؛ دنگ و دیگران2018 ،؛ سسمان و

در رابطه زوجي ،نه بهصورت مكانيكي بلكه در بستري از احساس

دیگران2017 ،؛ هازن و شيور  .)1987بر این اساس ميتوان تأثير

نزدیكي زوجين فعال ميشود .بر اساس نظریه سهوجهي عشق

منفي سبكهاي دلبستگي و مدلهاي درونکاري ناایمن را بر

استرنبرگ ( )1986تجربه یك رابطه زوجي کامل برحسب تعامل

عملكرد جنسي زوجين توجيه کرد.

ميان هر سه مؤلفه صميميت ،شور و اشتياق جنسي ،و تعهد محقق

نتایج این پژوهش رابطه مثبت بين آسيبهاي دلبستگي و
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یافتههاي پژوهش نشان داد که بين آسيبهاي دلبستگي و

ترس از صميميت و همچنين ترس از صميميت و اختاللهاي

ميشود .بر اساس نظر اولسون و شافر ( ،)2013صميميت در رابطه
1. explorating
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زوجي شامل مؤلفههایي ازجمله مهر و عاطفه ،ابرازگري،

2006؛ بشارت2003 ،1390 ،؛ پيتمن و دیگران .)2011 ،این

سازگاري ،یكپارچگي ،تمایل جنسي ،حل کردن تعارضها،

فرایند در افراد با سبك دلبستگي و مدل درونکاري ایمن به

خودپيروي و هویت است .صميميت مستلزم زمينه صميمت و

شاخصهاي سازگاري و رضایت ازجمله رفتار و تعامالت بهنجار

تعامالت صميمي است و بر اساس دیدگاه دسكاتنر و ثلن (،)1991

و خرسندساز جنسي منجر ميشود .از طرفي ،این فرایند در افراد

هرگاه ظرفيت فرد براي به اشتراک گذاردن افكار ،اندیشهها،

با دلبستگيهاي ناایمن که روند تجربه رابطه صميمي و نزدیك با

احساسها ،و دیگر مؤلفههاي صميميت با فردي مهم و نزدیك

دیگري در آنها مختل شده است ،به دليل مدلهاي درونکاري

مثل همسر محدود شود ،ترس از صميميت شكل ميگيرد؛

طردکننده آنها متفاوت است .مدل درونکاري طردکننده در افراد

بنابراین ،در بستري از رابطه زوجي که مؤلفههاي صميميت در آن

ناایمن اجتنابي موجب بازداري از عواطف ميشود ،و در افراد ناایمن

برقرار نباشد و اضطراب افزایش یافته باشد ،راهاندازي پاسخهاي

دوسوگرا باعث ترس بسيار از ترک شدن توسط زوج و بروز

جنسي بهنجار مختل ميشود (اوگان و هال2018 ،؛ دسكاتنر و

رفتارهاي چسبنده ميشود .بهطورکلي ترس از صميميت در افراد

ثلن1991،؛ رانر و دیگران2018 ،؛ کاواالرـادلر .)2018 ،شواهد

دلبسته ناایمن از طریق مدلهاي درونکاريشان راهاندازي

پژوهشي نيز نشان ميدهد رابطه جنسي همراه با ترس از

ميشود که اخالل در عملكرد بين فردي آنها در تمام ابعاد را در

صميميت و نبود بستري صميمي ميان زوجين ،مرحله مرطوب

پي دارد (بشارت1390 ،؛ نولر و فيني .)2013 ،بنابراین ،ميتوان

شدن مهبل در زنان را مختل کرده و باعث ميشود تا در طول

این احتمال را در نظر گرفت که همين فرایند در کارکرد بهينه

رابطه جنسي ،درد بيشتري را تجربه کنند (رانر و دیگران.)2018 ،

جنسي زوجين و پاسخهاي بهنجار جنسي آنها نيز تأثير گذاشته

این مسئله در مردان با اختالل نعوظ که با کمبود ميل جنسي

و روند آن را با اخالل مواجه ساخته است.

بهطور معناداري همبودي دارد ،همراه است (انجمن روانپزشكي

دستاوردهاي این پژوهش را ميتوان در دو زمينه نظري و

آمریكا .)2013 ،افزون بر آن ،از مهمترین مواردي که با اختالل

عملي به این شرح بيان کرد :در زمينه نظري ،یافتههاي این

کمبود ميل جنسي رابطه دارد ،صميميت مختلشده ميان زوجين

پژوهش تكرار و تأکيدي است بر نقش روابط بنيادین عاطفي یعني

است (شنارک.)2009 ،

پيوندهاي دلبستگي در روابط جنسي .نقش واسطهاي ترس از

با استناد به شواهد مربوط به نقش واسطهاي ترس از

صميميت در رابطه بين آسيبهاي دلبستگي و اختاللهاي جنسي

صميميت در این پژوهش ،ميتوان این نقش را بر اساس دو مفهوم

بهعنوان یافته اختصاصي این پژوهش ،از منظري جدید،

مدلهاي درونکاري ایمن و ناایمن تبيين کرد .سبك دلبستگي

نظریههاي مرتبط با روابط بنيادین عاطفي را تقویت ميکند .در

با آغاز در نوزادي ،در طول دوران کودکي و بر اساس رابطه کودک

سطح عملي ،ميتوان از یافتههاي این پژوهش براي تقویت

با نگاره دلبستگي نخستين شكل ميگيرد و با تشكيل مدلهاي

برنامههاي پيشگيرانه در روابط بين شخصي بهطورکلي و روابط

درونکاري ایمن و ناایمن ،الگوي روابط نزدیك و تجربه صميميت

زوجين بهطور خاص استفاده کرد .مداخله در زمينه اصالح

فرد با دیگري را در طول زندگي تحت تأثير قرار ميدهد (بالبي،

ویژگيهاي دلبستگي و روابط عاطفي زوجين از یكسو ،و

1982/1969؛ بشارت1390 ،؛ چوي و النگ2016 ،؛ سسمان و

مهارتهاي مدیریت و افزایش صميميت از سوي دیگر ،نيز

دیگران2017 ،؛ سيمپسون و رولز2017 ،؛ منينگ.)2015 ،

ميتواند به پشتوانه یافتههاي این پژوهش در برنامههاي درماني،

صميمت با دیگري و تبدیل شدن وي به پایگاه امن و قابل اعتماد

بهویژه سكسدرماني ،گنجانده شود.

براي فرد ،تحت تأثير بازنمایيهاي سبك دلبستگي قرار دارد .در

بهعنوان پژوهشي مقطعي و ناظر بر روابط همبستگي بين متغيرها،

یك رابطه زوجي ،هر فرد سعي ميکند از طریق صميميت ،تمام

الزم است استنتاجهاي سببشناختي را با احتياط و بهصورت محدود

ابعاد رابطه زوجي را که از مهمترین ارکان آن رابطه جنسي است،

انجام داد .با توجه به محدودیت نمونه شرکتکننده در پژوهش ،تعميم

بهگونهاي خرسندکننده و لذتبخش تجربه کند (استرنبرگ و ویز،

نتایج به نمونههاي دیگر جامعه باید با احتياط صورت گيرد.
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