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Introduction: Fetishism as a sexual deviation is characterized by imaginations, desires, 

and frequent sexual behaviors focused on objects that are not sexually sugges tive to others. 

This research with a dual purpose, on the one hand, examined the relationship between 

personality traits, attachment s tyles and fetishism, and on the other hand, measured the 

role of attachment s tyles in relation between personality traits and fetishism. Materials 
and Methods: This is a descriptive and correlational s tudy. The s tatis tical population 

of the present s tudy was the men over 18 years of age in Tabriz in 2018. From among the 

community, a sample of 300 participants was selected through available sampling. The 

research ins truments were Adult Attachment Inventory (AAI), NEO Five-Factor Inventory 

(NEO-FFI) and the Multidimensional Inventory of Development, Sex, and Aggression 

(MIDSA). Results: The Results showed that the higher the individual score in the variables 

of neuroticism and agreeableness, the greater the likelihood of a person having a fetishism. 

Possibly, those with a neurotic trait are more likely to have an avoidant and ambivalent 

insecure attachment s tyle. The results of multivariable regression analysis also showed that 

14% of the fetishism can be explained by personality traits. The greates t contribution was 

to neuroticism (P<0.01) and then agreeableness (P<0.05). Furthermore, three variables 

of avoidant attachment, secure attachment and ambivalent attachment predicted a total of 

24% of the variance of the fetishism variable. Given the beta value, it is determined that 

the ambivalent attachment s tyle has the greates t effect on the fetishism variable. Finally, 

attachment s tyles act as mediators of the personality trait of neuroticism and fetishism. 

Conclusion: Avoidant and ambivalent insecure attachment s tyles along with personality 

traits, neuroticism and agreeableness, can lead to sexual deviations, such as Fetishism
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چــــــــكيد  ه

كلید   واژه ها:
1. شخصیت
2. بزرگسال

3. روان رنجوري

با تخیالت، امیال و رفتارهای مکرر جنسی متمرکز  انحراف جنسی،  مقدمه: یادگارخواهی به عنوان یک 
بر اشیاء مشخص می شود که برای دیگران از لحاظ جنسی محرک نیست. این پژوهش با هدفي دوگانه، از 
یک سو رابطة بین صفات شخصیت، سبک های دلبستگی و یادگارخواهی را بررسي مي کند و از سوي دیگر 
نقش سبک های دلبستگی را در رابطة بین صفات شخصیت و یادگارخواهی مي سنجد. مواد و روش ها: 
این یک مطالعة توصیفی و همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر مردان باالی 18 سال در تبریز 
با حجم 300 شرکت کننده، به روش نمونه گیری در  افراد جامعه، نمونه ای  از بین  بودند.  در سال 1397 
و  نئو  عاملی شخصیت  پنج  پرسشنامة  بزرگسال،  دلبستگي  مقیاس  پژوهش  ابزار  انتخاب شدند.  دسترس 
سیاهة چندبعدی رشد، جنسیت و پرخاشگری بود. یافته ها: نتایج نشان دادند که هر چه نمرة فرد در 
باشد،  یادگارخواهی  اختالل  دچار  فرد  اینکه  احتمال  باشد،  باالتر  تجربه گرایی  و  روان رنجوری  متغیرهای 
اجتنابی  ناایمن  دارای سبک دلبستگی  بیشتر  روان رنجوری،  واجد صفت  افراد  احتماالً  بود.  بیشتر خواهد 
از متغیر  نشان داد که 14 درصد  نیز  و تحلیل رگرسیون چند متغیری  نتایج تجزیه  و دوسوگرا هستند. 
 )P<0/01( روان رنجوری  به  سهم  بیشترین  شود.  تبیین  شخصیت  صفات  توسط  می تواند  یادگارخواهی، 
ایمن  و سپس تجربه گرایی )P<0/05( اختصاص دارد. همچنین سه متغیر دلبستگی اجتنابی، دلبستگی 
با  می کنند.  بینی  پیش  را  یادگارخواهی  متغیر  واریانس  از  درصد   24 مجموع  در  دوسوگرا  دلبستگی  و 
توجه به مقدار بتا مشخص می شود که سبک دلبستگی دوسوگرا بیشترین تأثیر را بر متغیر یادگارخواهی 
دارد. در آخر سبک های دلبستگی به عنوان میانجی صفت شخصیت روان رنجوری و اختالل یادگارخواهی 
با صفات شخصیتی،  اجتنابی و دوسوگرا همراه  ناایمن  سبک هاي دلبستگی  نتیجه گیری:  عمل می کنند. 

روان رنجوری و تجربه گرایی می توانند منجر به انحرافات جنسی از قبیل یادگارخواهی گردند.

اطالعات مقاله:
تاریخ د  ریافت: 7 آبان 1397                                           اصالحیه: 3 دي 1397                                           تاریخ پذیرش: 8 بهمن 1397 
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شــامل تمایــل و توانایــی جســتجو، شناســایی، درک و اســتفاده 
ــی  ــت. تجربه گرای ــات اس ــی اطالع ــی و حس ــای انتزاع از الگوه
ــت.  ــراه اس ــردازی هم ــر و رویاپ ــه هن ــه ب ــا عالق ــز ب ــاال نی ب
وظیفه شناســی را می تــوان به عنــوان تمایــل بــه پیــروی از 
ــه  ــه ب ــرد ک ــف ک ــودن توصی ــع ب ــختگیری و مطی ــن، س قوانی

ــد )8(. ــت می کن ــدت مقاوم ــداف بلندم ــر اه خاط
به عنــوان  می توانــد  دلبســتگی12  ســبک  هــم  طرفــی  از 
ــی  ــل اصل ــج عام ــاختار پن ــکل گیری س ــم در ش ــی مه عامل
شــخصیت مؤثــر باشــد )9(. شــیوه های تنظیــم عواطــف 
ــت.  ــراد متفــاوت اس ــران در اف ــاط بــا دیگ و برقــراری ارتب
ــودکان  ــردی را در ک ــای ف ــن تفاوت ه ــتگی، ای ــة دلبس نظری
دلبســتگي  نظریــة   .)10( می کنــد  تبییــن  بزرگســاالن  و 
ــن  ــراي تبیی ــتگي ب ــة دلبس ــترش نظری ــا گس ــال، ب بزرگس
ــي  ــات و رفتارهای ــناخت ها، احساس ــردي در ش ــاي ف تفاوت ه
کــه در چهارچــوب روابــط صمیمــي بزرگســال رخ مي دهنــد، 
ــردي  ــه، تفاوت هــاي ف تدویــن شــده اســت. طبــق ایــن نظری
ــط  ــه رواب ــوط ب ــاي مرب ــتگي از تجربه ه ــبک هاي دلبس در س
صمیمــي گذشــته کــه از روابــط دلبســتگي نــوزاد مــادر 
ــط  ــا رواب ــد. آن ه ــأت مي گیرن ــود، نش ــاز مي ش ــب( آغ )مراق
صمیمــي بزرگســال را در امتــداد ســه ســبک اصلــي دلبســتگي 
یعنــي ایمــن13، اجتنابــي14 و دوســوگرا15، طبقه بنــدي کردنــد. 
ــاس و  ــدة حس ــه مراقبت کنن ــی ک ــی، کودکان ــة بالب در نظری
ــه  ــی ک ــن و آن های ــتگی ایم ــبک دلبس ــد، س ــخگو دارن پاس
ــتگی  ــبک دلبس ــت، س ــترس نیس ــان در دس مراقبت کننده ش
ــا  ــدة آن ه ــه مراقبت کنن ــی ک ــوگرا و کودکان ــی -دوس اضطراب
از نظــر هیجانــی ســرد و طردکننــده اســت، ســبک دلبســتگی 
ــد )11(. حساســیت و پاســخگویی  ــی را شــکل می دهن اجتناب
ــی  ــی و هیجان ــاي عاطف ــه حالت ه ــبت ب ــده نس مراقبت کنن
کــودک، تعیین کننــد ة شــیوه اي اســت کــه کــودک یــاد 
می گیــرد تــا هیجانــات خــود را تنظیــم و آن هــا را بــه دیگــران 

ــد )12(. ــان ده نش
یافته هــای قبلــی از یــک ســو بیانگــر رابطــة بیــن ســبک هاي 
بــه  و   )13( شــخصیتی  خصیصــة  پنــج  بــا  دلبســتگی 
عبارتــی بیانگــر رابطــة دلبســتگی ایمــن بــا برون گرایــی 
بــا  ناایمــن  دلبســتگی  ســبک های  توافق پذیــری،  و 
ــن،  ــری پایی ــا توافق پذی ــی ب ــتگی اجتناب ــوری، دلبس روان رنج
 ،)14( پائیــن  وظیفه شناســی  بــا  اضطرابــی  دلبســتگی 
دلبســتگی ناایمــن بــا روان رنجــوری )15(، دلبســتگی اضطرابی 
بــا روان رنجــوری )16(، دلبســتگی اضطرابــی بــا روان رنجــوری  
بــاال و توافق پذیــری کمتــر )17( اســت. از ســوی دیگــر 
ــت  ــوگرا، رضای ــراد دوس ــه اف ــرد ک ــزارش ک ــام )18( گ بیرنب
جنســي پایین تــر، برانگیختگــي و لــذت جنســي کمتــر و 

مقدمه

اختــالالت جنســی توســط DSM5 به عنــوان یــک گــروه 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــده اس ــف ش ــالالت تعری ــون از اخت ناهمگ
معمــول توســط آشــفتگی بالینــی قابــل توجــه در توانایــی فــرد 
بــرای پاســخگویی بــه روابــط جنســی یــا تجربــة لــذت جنســی 
ــه دو دســته اختــالالت  تعییــن می شــود. اختــالالت جنســی ب
عملکــرد جنســي1 و اختــالالت پارافیلیــک2 تقســیم مي شــوند. 
یــک اختــالل پارافیلیــک، نوعــي پارافیلیــا اســت کــه در حــال 
حاضــر باعــث ناراحتــي یــا اختــالل در عملکــرد فــرد شــده یــا 
ارضــاء ایــن تمایــل پارافیلیــک فــرد مســتلزم آســیب، یــا تــوام 
ــه دیگــران اســت. یادگارخواهــی3 به عنــوان  ــا خطــر آســیب ب ب
ــه برانگیختگــی جنســی شــدید و عودکننــده  ــا، ب یــک پارافیلی
بــه اســتفاده از اشــیای غیرزنــده و یــا تمرکــز بســیار خــاص بــر 
قســمت های غیرتناســلی بــدن مربــوط می شــود کــه در مــدت 
6 مــاه حضــور دارنــد و بــا ناراحتــی یــا آشــفتگی بالینــی قابــل 
توجــه همــراه هســتند. یــادگار خــاص مربوط به شــخصي اســت 
کــه در دوران کودکــي بــا فــرد بیمــار ارتبــاط نزدیــک داشــته و 
کیفیتــي دارد کــه شــخص مــورد عالقــه، مــورد نیــاز و یــا حتــي 

آسیب رســان را تداعــي مي کنــد )1(.

شــخصیتی  ویژگی هــای  می دهــد  نشــان  اولیــه  شــواهد 
ــی  ــار را پیش بین ــا بهنج ــرف ی ــی منح ــار جنس ــد رفت می توان
رابطــة  بــه  زمینــه  ایــن  در  موجــود  تحقیقــات  کنــد. 
اختــالل عملکــرد جنســی و رضایــت  بــا  روان رنجــوری4 
ــار  ــی و رفت ــرکاری جنس ــا پ ــی5 ب ــن، برون گرای ــی پائی جنس
همجنس گرایــی  بــا  تجربه گرایــی  مخاطره آمیــز،  جنســی 
و نگــرش آزاد نســبت بــه رفتــار جنســی و توافق پذیــری6 
ــت )2(،  ــی و خیان ــن جنس ــار خش ــا رفت ــی7 ب و وظیفه شناس
و  روان رنجــوری  و  پاییــن  توافق پذیــری  و  وظیفه شناســی 
ــی  ــی )3(، برون گرای ــري جنس ــا خطرپذی ــاال ب ــی ب برون گرای
ــی  ــار جنســی 8BDSM )4(، تجربه گرای ــا رفت ــی ب و تجربه گرای
بــا دگرجنس گرایــی9 )5(، تجربه گرایــی بــا مبدل پوشــی10 

ــاره دارد. ــی )7( اش ــراف جنس ــا انح ــوری ب )6( و روان رنج

اصلــي  شــخصیتي  ویژگــي  پنــج  قالــب  در  را  شــخصیت 
روان رنجــوري، برو ن گرایــی، توافق پذیــري، تجربه گرایــی11 و 
وظیفه شناســی توصیــف کرده انــد. نمــرات بــاال در روان رنجــوری 
ــت.  ــراه اس ــی هم ــی عاطف ــردگی و بی ثبات ــراب، افس ــا اضط ب
ــی،  ــودن، خوش بین ــی ب ــودن، اجتماع ــال ب ــا فع ــي ب برون گرای
پیشــی گرفتــن و اهــل گفتگــو بــودن تداعــی می شــود. 
توافق پذیــری، منعکس کننــدة گرایــش بیــن فــردی نســبت بــه 
ــری  ــت، انعطاف پذی ــدردی، محب ــه هم ــت، از جمل ــران اس دیگ
تجربه گرایــی،  بخشــش.  و  اعتمــاد  مهربانــی،  بین فــردی، 

1 Sexual dysfunctions
2 Paraphilic disorders
3 Fetishis tic disorder
4 Neuroticism
5 Extroversion
6 Agreeableness
7 Conscientiousness
8 Bondage‐discipline, dominance‐submission, sadism‐
masochism

9 Transsexuals
10 Transves tism
11 Openness
12 Attachment s tyle
13 Secure attachment
14 Avoidant attachment
15 Anxious attachment
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مقیاس دلبستگي بزرگسال
ــواد  ــتفاده از م ــا اس ــال )AAI(16 ب ــتگي بزرگس ــاس دلبس مقی
ــک  ــازن )23(، ســاخته شــده اســت و ی ــون دلبســتگي ه آزم
آزمــون 15 ســؤالي اســت کــه ســه ســبک دلبســتگي ایمــن، 
ــرت  ــه اي لیک ــج درج ــاس پن ــوگرا را در مقی ــي و دوس اجتناب
)خیلــي کــم=1، کــم=2، متوســط=3، زیــاد=4، خیلــي زیــاد=5( 
زیــر  پرســش هاي  کرونبــاخ  آلفــاي  ضرایــب  مي ســنجد. 
مقیاس هــاي ایمــن، اجتنابــي و دوســوگرا در مــورد یــک نمونــة 
1480 نفــری، بــراي کل آزمودني هــا بــه ترتیــب 0/91، 0/89، 
0/88 بــراي زنــان و براي مــردان 0/90، 0/89 و 0/87 محاســبه 
شــد کــه نشــانة همســاني درونــي خــوب مقیــاس دلبســتگي 
دلبســتگي  مقیــاس  محتوایــي  روایــي  اســت.  بزرگســال 
ــاي  ــن نمره ه ــتگي بی ــب همبس ــنجش ضرای ــا س ــال ب بزرگس
ــرار  ــي ق ــورد بررس ــي م ــان روانشناس ــر از متخصص ــزده نف پان
ــراي ســبک هاي دلبســتگي  ــدال ب ــت. ضرایــب توافــق کن گرف
ــه ترتیــب 0/80، 0/61 و 0/57  ــي و دوســوگرا ب ایمــن، اجتناب
ــه  ــن س ــا تعیی ــز ب ــل نی ــل عوام ــج تحلی ــد. نتای ــبه ش محاس
عامــل ســبک دلبســتگي ایمــن، ســبک دلبســتگي اجتنابــي و 
ســبک دلبســتگي دوســوگرا، روایــي ســازة مقیــاس دلبســتگي 

ــرار داد )24(. ــد ق ــورد تأیی بزرگســال را م

پرسشنامة پنج عاملی شخصیت نئو

 6017)NEO-FFI( پرسشــنامة پنــج عاملــی شــخصیت نئــو
ــری ســاخته شــده اســت  ــک ک ــه توســط م ســؤالي اســت ک
روان رنجــوری،  شــامل  شــخصیت  اصلــي  عامــل  پنــج  و 
وظیفه شناســي  و  توافق پذیــری  تجربه گرایــی،  برون گرایــي، 
را در اندازه هــای پنــج درجــه ای لیکــرت مي ســنجد )25(. 
ــا روش  ــنامه را ب ــن پرسش ــی ای ــب پایای ــیر )26(، ضرای سوس
ــراي هــر یــک از پنــج رگــة روان رنجــوری،  آلفــاي کرونبــاخ ب
وظیفه شناســی  و  توافق پذیــري  تجربه گرایــی،  برون گرایــی، 
بــه ترتیــب 0/88، 0/80، 0/79، 0/76 و 0/83 بــه دســت آورده 
اســت. در هنجاریابی آزمــون NEO کــه توســط گروســی 
فرشــی،  روی نمونــه ای بــا حجــم 2000 نفــر از بین دانشــجویان 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــیراز و دانش ــز، ش ــگاه های تبری دانش
ــد  ــتگی 5 بع ــب همبس ــت، ضری ــورت گرف ــهر ص ــن دو ش ای
ــا 0/87 گــزارش کــرده اســت. ضرایــب  اصلــی را بیــن 0/56 ت
آلفــای کرونبــاخ در هــر یــک از عوامــل اصلــی روان رنجــوری، 
وظیفه شناســي  و  توافق پذیــری  تجربه گرایــی،  برون گرایــي، 
بــه ترتیــب 0/86، 0/73، 0/56، 0/68 و 0/87 بــه دســت آمــد. 
ــون از همبســتگی  ــن آزم ــی ای ــار محتوای جهــت بررســی اعتب
بیــن دو فــرم گــزارش شــخصی )S( و فــرم ارزیابــی مشــاهده گر 
)R(، اســتفاده شــد، کــه حداکثــر همبســتگی بــه میــزان 0/66 
در عامل برون گرایــی و حداقــل آن بــه میــزان 0/45 در عامــل 

ــود )25(. ــازگاری ب س
سیاهة چند بعدی رشد، جنسیت و پرخاشگری

پرخاشــگری  و  جنســیت  رشــد،  بعــدی  چنــد  ســیاهة 

ــه  ــي تجرب ــت جنس ــن فعالی ــري را در حی ــت پایین ت صمیمی
مي کردنــد و ســبک دلبســتگي اجتنابــي رابطــه اي معکــوس بــا 
ــي،  ــت، برانگیختگ ــي )رضای ــرد جنس ــاي عملک ــام جنبه ه تم

ــت. ــي( داش ــت جنس ــن فعالی ــت حی ــذت و صمیمی اوج ل
بــا عنایــت بــه هــرم سلســله  مراتــب نیازهــای مزلــو کــه غریــزة 
ــا توجــه  ــد و ب جنســی را جــزو نیازهــای اولیــة زیســتی می دان
بــه نادیــده انگاشــته شــدن اختــالالت جنســی در پژوهش هــای 
محققــان کــه بــه پیشــینة تجربــی ضعیــف منجــر شــده اســت، 
ــکالت  ــائل و مش ــوزة مس ــترده تر در ح ــات گس ــزوم تحقیق ل
ــن راســتا پژوهــش  ــان می شــود. در ای ــالالت جنســی نمای اخت
حاضــر جهــت بررســی نقــش میانجــی ســبک های دلبســتگی 
در رابطــة بیــن صفــات شــخصیت و یادگارخواهــی انجــام شــده 
ــن شــدند کــه بیــن  اســت. فرضیه هــای پژوهــش چنیــن تدوی
ــن  ــود دارد و بی ــه وج ــی رابط ــخصیت و یادگارخواه ــات ش صف
صفــات شــخصیت و ســبک های دلبســتگی رابطــه وجــود دارد. 
ســؤاالت پژوهــش نیــز چنیــن مطــرح شــدند کــه ســهم یگانــه و 
مشــترک ابعــاد نابهنجــار شــخصیت و ســبک های دلبســتگی در 
ــا ســبک های  ــدار اســت؟ آی ــی یادگارخواهــی چــه مق پیش بین
و  نابهنجــار شــخصیت  ابعــاد  بیــن  رابطــة  در  دلبســتگی 

یادگارخواهــی از نقــش میانجــی برخــوردار اســت؟
مواد و روش ها

پژوهــش حاضــر، از نــوع توصیفــی و همبســتگی اســت. 
شــخصیت،  صفــات  پژوهــش  ایــن  در  پیش بیــن  متغیــر 
ــبک های  ــی، س ــر میانج ــی و متغی ــالک یادگارخواه ــر م متغی
دلبســتگی اســت. ایــن پژوهــش بــا هدفــي دوگانــه، از یک ســو 
ــی  ــتگی و یادگارخواه ــخصیت، دلبس ــات ش ــن صف ــة بی رابط
را بررســي مي کنــد و از ســوي دیگــر نقــش واســطه اي 
ســبک های دلبســتگی را در رابطــة بیــن صفــات شــخصیت و 
ــاری پژوهــش حاضــر را  ــة آم یادگارخواهــی مي ســنجد. جامع
مــردان بــاالی 18 ســال شــهر تبریــز در ســال 1397 تشــکیل 
ــراي گــردآوري  ــة الزم ب ــد. تعییــن حداقــل حجــم نمون داده ان
ــادالت ســاختاري بســیار  ــی مع ــه مدل یاب ــوط ب ــاي مرب داده ه
بــا اهمیــت اســت )19(. بــا وجــود آنکــه در مــورد حجــم نمونــة 
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــق کل ــاختاري تواف ــاي س ــراي مدل ه الزم ب
امــا بــه زعــم بســیار پژوهشــگران، حداقــل حجــم نمونــة الزم 
200 می باشــد )21 ،20(. از طرفــی هــم حبیبــی، حجــم 
ــه  ــه و ب ــا 10 نمون ــر، 5 ت ــر متغی ــرای ه ــاز ب ــورد نی ــة م نمون
ــه را  توصیــه کــرده  طــور کلــی در مجمــوع نهایتــاً 300 نمون
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــراد جامع ــن اف ــن رو از بی ــت )22(. از ای اس
هــدف و طــرح پژوهــش و همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن روش 
ــل 300  ــم حداق ــا حج ــه ای ب ــا نمون ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
شــرکت کننده بــه روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب 
ــه  ــا مراجع ــه ب ــود ک ــکل ب ــن ش ــه ای ــری ب ــدند. نمونه گی ش
ــب  ــس از جل ــترس و پ ــال در دس ــاالی 18 س ــردان ب ــه م ب
ــل  ــه و تکمی ــنامه ها، ارائ ــان، پرسش ــکاری آن ــارکت و هم مش

ــند: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــش ب ــزار پژوه ــت. اب گش
16 Adult attachment inventory
17 NEO five-factor inventory
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یافته ها

ــش  ــتنباطی پژوه ــی و اس ــای توصیف ــمت یافته ه ــن قس در ای
بــه صــورت جــداول و نمــودار مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 
و فرضیه هــا و ســؤاالت پژوهــش مطــرح شــده اند. تعــداد، 
کمتریــن نمــره و بیشــترین نمــره بــه دســت آمــده، میانگیــن 
و انحــراف معیــار متغیرهــاي مــورد بررســی در جــدول 1 ارائــه 
شــده اســت. بیشــترین میانگیــن در متغیــر برون گرایــی و 
کمتریــن میانگیــن در متغیــر توافق پذیــری بــه دســت آمــد. در 
متغیرهــای دلبســتگی نیــز میانگیــن متغیــر دلبســتگی اجتنابی 
و دوســوگرا بیشــتر از دلبســتگی ایمــن بــود. همچنیــن مقــدار 
ــرار  ــازة 2± ق ــق در ب ــای تحقی ــیدگی متغیره ــی و کش چولگ

ــد. ــد، پــس احتمــاالً توزیــع نرمــال دارن دارن

بــا عنایــت بــه جــدول 2، در صفــات شــخصیت، بیــن 
متغیــر  و   )P<0/01  ،r=0/35( روان رنجــوری  متغیرهــای 
تجربه گرایــی )P<0/01 ،r=0/14( بــا متغیــر یادگارخواهــی 
ارتبــاط مثبــت معنــی داری وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر هــر 
ــی  ــرد در متغیرهــای روان رنجــوری و تجربه گرای چــه نمــرة  ف
باالتــر باشــد، احتمــال اینکــه فــرد دچــار اختــالل یادگارخواهی 
ــی،  ــای برون گرای ــن متغیره ــود. بی ــد ب ــتر خواه ــد، بیش باش
ارتبــاط  یادگارخواهــی  و  توافق پذیــری  وظیفه شناســي، 

ــد.  ــت نش ــی داری یاف معن

بــا نگاهــی بــه جــدول 3 متوجــه می شــویم کــه بین دلبســتگی 
ایمــن بــا متغیــر روان رنجــوری )P<0/01 ،r= -0/27( ارتبــاط 
منفــی معنــی داری وجــود دارد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
هرچــه ســبک دلبســتگی فــرد ایمن تــر باشــد، احتمــال اینکــه 
ــن  ــود. همچنی ــد ب ــر خواه ــرد روان رنجورخــوی باشــد، کمت ف

)MIDSA(18 یــک پرسشــنامة خودگزارشــی کامپیوتــری اســت 
ــی  ــان جنس ــی مجرم ــالت درمان ــت از مداخ ــرای حمای ــه ب ک
نوجــوان و بزرگســال ســاخته شــده اســت. بخــش مربــوط بــه 
ــدة  ــی در برگیرن ــار جنس ــرش و رفت ــا، نگ ــاس فانتزی ه مقی
موضوعاتــی چــون؛ مقیــاس ناپایــداری و ضعــف جنســی، رشــد 
میــل جنســی، سادیســم جنســی، پرخاشــگری بیانگرانــه، 
ــی  ــی و مردانگ ــن، روانپریش ــدی، سکسئوالیزیش ــکس مقع س
ــا  ــزی جــرم و پارافیلی ــر، برنامه ری ــش از حــد، خشــم فراگی بی
ــاس  ــن زیرمقی ــامل چندی ــود ش ــا خ ــاس پارافیلی ــت. مقی اس
پوشــی،  مبــدل  نمایشــگری،  تماشــاگری،  به عناویــن؛ 
اســکاتالوژیا19 و یادگارخواهــی اســت کــه بســته به عنــوان 
تحقیــق مــا فقــط از زیرمقیــاس یادگارخواهــی اســتفاده 
ایــن زیرمقیــاس شــامل ســه مــورد می باشــد.  کردیــم. 
ــزارش  ــاس را گ ــن مقی ــاال در ای ــرة ب ــه نم پاســخ دهندگانی ک
ــد  ــان مانن ــدن زن ــد، توســط بخش هــای غیرجنســی ب می دهن
ــه  ــان برانگیخت ــس زن ــا لم ــدن ی ــط بوئی ــو و توس ــا م ــا ی پاه
ــرای  ــرل 0/78 و ب ــروه کنت ــاس در گ ــی مقی ــوند. پایای می ش
ــرم  ــاالن مج ــرای بزرگس ــی 0/63 و ب ــرم جنس ــان مج نوجوان
ــاس شــامل ســه ســؤال  ــن خــرده مقی ــود. ای جنســی 0/65 ب
ــزی،  ــی وجــود فانت ــه معن ــا ب ــه آن ه اســت و پاســخ مثبــت ب
ــرد  ــی در ف ــر یادگارخواه ــی ب ــی مبتن ــار جنس ــرش و رفت نگ

.)27( می باشــد 
تجزیه و تحلیل داده ها

ــا و ســؤاالت پژوهــش از  ــل فرضیه ه ــه و تحلی به منظــور تجزی
روش همبســتگی پیرســون، رگرســیون چندگانــه بــا نســخة 21 
نرم افــزار SPSS و نهایتــاً از روش تحلیــل مســیر بــا نســخة 21 

نرم افــزار AMOS اســتفاده گردیــد.

جدول 1- میانگین و انحراف معیار متغیرها.

18 Multidimensional inventory of development, sex, and 
aggression
19 Scatologia
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چندگانــه در جــدول 5 حاکــی از آن بــود کــه هــر ســه متغیــر 
معنــی داري  پیش بینــی  قــدرت  داراي  دلبســتگی  ســبک 
)P<0/01( بــراي متغیــر یادگارخواهــی هســتند. ایــن تحلیــل 
ــد از  ــوع 24 درص ــر در مجم ــه متغی ــن س ــه ای ــان داد ک نش
می کننــد.  پیش بینــی  را  یادگارخواهــی  متغیــر  واریانــس 
ــه  ــود ک ــخص می ش ــا مش ــدار بت ــه مق ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــر  ــر متغی ــر را ب ــترین تأثی ــوگرا بیش ــتگی دوس ــبک دلبس س

یادگارخواهــی دارد.
ــق  ــؤال تحقی ــک س ــه و ی ــی دو فرضی ــه بررس ــا ب ــا اینج ت
ــی  ــا برخ ــن متغیره ــاده بی ــط س ــه رواب ــد. اگرچ ــه ش پرداخت
ــده و  ــط پیچی ــا رواب ــرد، ام ــکار ک ــا آش ــرای م ــکات را ب از ن
ــخص  ــیر مش ــل مس ــق تحلی ــا از طری ــن متغیره ــه بی چندگان
ــي  ــط علّ ــر رواب ــه بهت ــر چ ــناخت ه ــور ش ــود. به منظ می ش
ســبک های  بــر  شــخصیت  صفــات  تأثیرگــذاري  نحــوة  و 
ــورت  ــیر ص ــل مس ــی، تحلی ــالل یادگارخواه ــتگی و اخت دلبس
ــه فهــم روشــنی  گرفــت. هــدف اصلــی پژوهــش دســت یابی ب
از چگونگــی تأثیــر صفــات شــخصیت بــر اختــالل یادگارخواهی 
ــر  ــر 1 بیانگ ــود. تصوی ــتگی ب ــبک های دلبس ــطة س ــه واس ب
ــه نقــش میانجــی  مــدل پیشــنهادی پژوهــش می باشــد کــه ب
ســبک های دلبســتگی در رابطــة بیــن صفــات شــخصیت 
ــة  ــه رابط ــیرهایی ک ــایر مس ــاره دارد. س ــی اش و یادگارخواه

ــدند. ــذف ش ــش ح ــدل پژوه ــتند، در م ــی داری نداش معن

جــدول 3 بیانگــر ایــن اســت کــه بیــن متغیر ســبک دلبســتگی 
 )P<0/01 ،r=0/29( و دوســوگرا )P<0/05 ،r=0/14( اجتنابــی
ــود  ــی داری وج ــت معن ــاط مثب ــوری ارتب ــر روان رنج و متغی
ــراد واجــد  ــوان گفــت کــه احتمــاالً اف دارد. پــس چنیــن می ت
صفــت روان رنجــوری، بیشــتر دارای ســبک دلبســتگی ناایمــن 

اجتنابــی و دوســوگرا هســتند.
ــی  ــر پیش بین ــا ب ــک از متغیره ــر ی ــهم ه ــن س ــراي تعیی ب
یادگارخواهــی؛ صفــات شــخصیت و ســبک های دلبســتگی 
به عنــوان متغیرهــاي پیش بیــن و یادگارخواهــی به عنــوان 
ــل  ــدند و از تحلی ــیون ش ــة رگرس ــالک، وارد معادل ــر م متغی
رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــد. همانطــور کــه از داده هــای 
می دهــد  نشــان    R2 مقــدار اســت،  مشــخص   4 جــدول 
ــط  ــد توس ــی، می توان ــر یادگارخواه ــد از متغی ــه 14 درص ک
صفــات شــخصیت تبییــن شــود. همچنیــن ســطح معنــی داری 
)P<0/01( بیانگــر ایــن اســت کــه مــدل رگرســیونی معنــی دار 
اســت. در ایــن جــدول مقــدار بتــا بــه مــا کمــک می کنــد کــه 
ــته  ــر وابس ــی متغی ــر را در پیش بین ــر متغی ــبی ه ــهم نس س
مقایســه کنیــم و بــه عبارتــی بتوانیــم تعییــن کنیــم کــه کــدام 
متغیرهــا بیشــترین تأثیــر را بــر متغیــر وابســته دارنــد کــه بــا 
توجــه بــه جــدول مشــخص می شــود کــه بیشــترین ســهم بــه 
 )P<0/05( و ســپس تجربه گرایــی )P<0/01( روان رنجــوری
ــل رگرســیون  ــون تحلی ــج آزم ــن نتای اختصــاص دارد. همچنی

جدول 2- ضرایب همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیت و یادگارخواهی.

جدول 3- ضرایب همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیت و سبک های دلبستگی.
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مطابــق جــدول 7، ســطح معنــی داری خــی دو 0/04 بــه 
ــت. در  ــی دار اس ــول و معن ــل قب ــه قاب ــت ک ــده اس ــت آم دس
ــن  ــد. بنابرای ــت آم ــه دس ــکوئر 2/04 ب ــر کای اس ــدل حاض م
مــدل از برازندگــی خــوب برخــوردار اســت. همچنیــن مقــدار 
شــاخص RMSEA تفــاوت مقادیــر بــه دســت آمــده در مــدل 
بــا مقــدار 0/05 و قابــل قبــول اســت. بنابــر اطالعــات جــدول 
RMSEA ،6 برابــر بــا 0/05 اســت کــه بیانگــر بــرازش خــوب 
ــاخص از ارزش 0/95 و  ــدار ش ــم مق ــت. در CFI ه ــدل اس م

ــول برخــوردار اســت. ــل قب قاب

تمــام  می شــود،  دیــده   6 جــدول  در  کــه  همان گونــه 
مســیرها، بــه غیــر از مســیر مســتقیم بیــن ســبک دلبســتگی 
ایمــن و یادگارخواهــی و بیــن روان رنجــوری و دلبســتگی 
ایمــن، مثبــت و معنــی دار هســتند. اثــر غیــر مســتقیم 
ــر اختــالل  ــی ب صفــات شــخصیت روان رنجــوری و تجربه گرای
ــی دار  ــتگی معن ــبک های دلبس ــطة س ــه واس ــی ب یادگارخواه
اســت کــه نشــان می دهــد هــر ســه مؤلفــة ســبک های 
دلبســتگی، واســطة رابطــة بیــن صفــات شــخصیت و اختــالل 

ــت.  ــی اس یادگارخواه

جدول 4- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای صفات شخصیت.

جدول 5- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای سبک های دلبستگی.

تصویر 1- مدل پیشنهادی پژوهش.

جدول 6- مقادیر اثرات مستقیم و ضرایب مسیر در مدل کلی)بدون اعمال خطای اندازه گیری(.
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ــرا، زندگــی  ــراد تجربه گ ــد هســتند. اف ــد جدی ــرش عقای و پذی
سرشــار از تجربــه دارنــد، کنجــکاو و خــالق هســتند و در 
ــت  ــات مثب ــری احساس ــد انعطاف پذی ــراد فاق ــا اف ــه ب مقایس
و منفــی فراوانــی دارنــد. صفــات کنجــکاوي و حساســیت 
دلیــل  می توانــد  احتمــاالً  تجربه گــرا،  افــراد  در  هیجانــی 
خوبــی بــراي جــذب شــدن ایــن افــراد بــه ســمت بدکارکــردی 
جنســی و اختالالتــی چــون یادگارخواهــی باشــد. آن هــا 
ــة  ــه تجرب ــل ب ــوده و تمای ــي ب ــق متنوع ــوالً داراي عالئ معم
موضوعــات و هیجانــات جدیــد داشــته، لــذا زمــان خــود را بــه 
فعالیت هــاي مختلــف می گذراننــد و همیــن امــر آمادگــي 
ــد.  ــش مي ده ــا افزای ــی را در آن ه ــالالت جنس ــه اخت ــال ب ابت
اشــتیاق آن هــا نســبت بــه تجربــه در پذیــرش نظــرات و عقایــد 
ــب  ــن عواق ــر گرفت ــدون در نظ ــه ب ــده ک ــث ش ــران باع دیگ
کارهــا، عکس العمــل نشــان داده و در فعالیت هــاي جدیــد 
ــان  ــا نش ــوند. یافته ه ــر ش ــد درگی ــرات جدی ــته از نظ برخاس
دادنــد کــه تنهــا بیــن دلبســتگی ایمــن بــا متغیــر روان رنجــوری 
ارتبــاط مثبــت معنــی دار و بیــن دلبســتگی ناایمــن اجتنابــی و 
دوســوگرا و متغیــر فــوق رابطــة منفــی معنــی داری وجــود دارد. 

ــت. ــو اس ــات )17-13( همس ــا تحقیق ــوق ب ــج ف نتای
در تبییــن یافته هــای فــوق بایــد گفــت کــه دلبســتگي 
مي دهــد،  تشــکیل  را  مــا  بزرگســالي  شــخصیت  اســاس 
ــد زمینه ســاز نحــوة  ــد مي توان ــودک -وال الگــوي دلبســتگي ک
برخــورد فــرد بــا مســائل آتــي در زندگــي از قبیــل مشــکالت 
ــد  ــز مي توان ــد و نی ــره باش ــغلي و غی ــي، ش ــي، عاطف تحصیل
ــرد را نســبت  ــرد و همچنیــن آمادگي هــاي ف شــیوة نگــرش ف
ــاي  ــا و عکس العمل ه ــکالت و کنش ه ــل مش ــل و فص ــه ح ب
فــرد در برابــر معضــالت اجتماعــي و ناکامي هــا را تعییــن کنــد. 
ــا  ــاالن ب ــان و بزرگس ــه نوجوان ــد ک ــان داده ان ــا نش پژوهش ه
ســبک دلبســتگي ایمــن، ســطوح پایین تــري از عواطــف منفــي 
را تجربــه مي کننــد و روابــط مســتحکمي را بــا کســاني برقــرار 
ــت  ــراي دریاف ــي، ب ــي هیجان ــگام درماندگ ــه هن ــازند ک مي س
حمایــت مراجعــه مي کننــد. افــراد بــا ســبک دلبســتگي 
از  پایین تــري  ایمن هــا، ســطوح  بــا  مقایســه  ناایمــن، در 
ــترس،  ــت اس ــد و در مدیری ــه مي کنن ــت را تجرب ــف مثب عواط
ــي نشــان  اضطــراب، افســردگي و ســایر عواطــف منفــي، ناتوان
مي دهنــد )29( کــه این هــا مغایــر بــا صفــت شــخصیتی 

ــت. ــوری اس روان رنج
ایــن در حالــی اســت کــه ایجــاد دلبســتگی ناایمــن بــا اولیــن 
ــخصیتی  ــاي ش ــق ویژگی ه ــا از طری ــب( بعده ــتار )مراق پرس
در رفتارهــاي بیــن فــردي نمــود پیــدا می کنــد )مثــل 
ــه  ــالی ادام ــا دوران بزرگس ــن( و ت ــی مزم ــار مراقبت طلب رفت

بحث و نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش میانجــی ســبک های 
نابهنجــار شــخصیت و  ابعــاد  دلبســتگی در رابطــة بیــن 
ــه و دو  ــور دو فرضی ــن منظ ــد. بدی ــام ش ــی انج یادگارخواه
ســؤال مطــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ایــن قســمت 
بــا تکیــه بــر ادبیــات و پیشــینة پژوهــش و اســتناد بــه نتایــج 
آمــاري حاصــل از تجزیــه و تحلیــل داده هــا، فرضیه هــا و 

ــد. ــرار گرفتن ــث ق ــورد بح ــش م ــؤاالت پژوه س
ــه دســت آمــده از یافته هــا، از بیــن صفــات  ــج ب ــر طبــق نتای ب
شــخصیت، تنهــا بیــن روان رنجــوری و تجربه گرایــی بــا اختــالل 
یادگارخواهــی رابطــة مثبــت معنــی داری بــه دســت آمــد. یافتــة 

فــوق بــا نتایــج تحقیقــات )7-2( همســو اســت.
ــرد  ــه عملک ــت ک ــوان گف ــوق می ت ــای ف ــن یافته ه در تبیی
ــر  ــت تأثی ــه تح ــت ک ــدی اس ــد بع ــدة چن ــک پدی ــی ی جنس
بســیاری از عوامــل زیســتی -روانــی و اجتماعــی قــرار می گیرد. 
حتــی در مــواردی کــه علــت جســمانی بــرای مشــکالت 
جنســی وجــود دارد، عوامــل روانشــناختی ممکــن اســت 
نقــش ثانویــه ای در پیچیــده کــردن موقعیــت داشــته باشــند و 
ــای  ــی و اختالل ه ــخ جنس ــکال در پاس ــب اش ــد موج می توانن
کنشــی جنســی گردنــد. عملکــرد جنســی ممکــن اســت تحــت 
تأثیــر منفــی هرگونــه اســترس، اختــالل هیجانــی یــا ناآگاهــی 
ــوژي رفتــار جنســی قــرار گیــرد. اختــالل  از کارکــرد و فیزیول
ــه هــر شــکلی ممکــن اســت در تمــام  در عملکــرد جنســی ب
طــول عمــر وجود داشـــته باشــد یــا پــس از یــک دورة عملکرد 
طبیعــی پدیــد آیــد )28(. افــرادي کــه در روان رنجــوري، نمــرة 
باالیــي مي گیرنــد معمــوالً مضطــرب، بیمنــاک و مســتعد 
ــد.  ــرد مي کنن ــي و ط ــم تنهای ــاس غ ــتند و احس ــي هس نگران
همچنیــن ایــن افــراد درجــة انطباق پذیــري ضعیف تــري 
مي دهنــد.  نشــان  روانــي  فشــار  شــرایط  و  دیگــران  بــا 
روان رنجــوری یعنــی تمایــل بــه تجربــة هیجانــات منفــی مثــل 
اضطــراب و افســردگی و همیــن تمایــل باعــث می شــود تــا ایــن 
افــراد لــذت کمــی از زندگــی ببرنــد و در پــی کســب لــذت در 
موقعیت هــای نابهنجــار باشــند. افــراد روان رنجورخــوی بیشــتر 
ــی  ــتگی عاطف ــدون وابس ــی ب ــط جنس ــا رواب ــد ت ــل دارن تمای
ــود.  ــا می ش ــراب آن ه ــه اضط ــر ب ــه منج ــد ک ــه کنن را تجرب
ــی  ــث کوتاه ــراد، باع ــن اف ــم ای ــی ک ــات عاطف ــراب و ثب اضط

ــود.  ــا می ش ــط آن ه ــر رواب عم
افــراد  اشــاره کــرد کــه  بعــد تجربه گرایــی می تــوان  در 
خالقیــت،  چــون  ویژگی هایــی  دارای  انعطاف پذیــر، 
تنوع طلبــی، کنجــکاوی ذهنــی، گشــودگی نســبت بــه تجــارب 

جدول 7- شاخص هاي نیکویي برازش الگوي آزمون شده پژوهش.
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ــری در  ــوان کــرد کــه انعطاف پذی ــد عن یادگارخواهــی هــم بای
تجربــه، فــرد را هــم بــه ســمت تجربــة حــاالت هیجانــی مثبت 
ــد.  ــی منفــی هدایــت می  کن ــه ســمت حــاالت هیجان و هــم ب
افــراد دارای تجربه گرایــی بــاال مبتکــر، مســتقل، خــالق، 
نوجــو، تنوع طلــب و شــجاع هســتند. آن هــا تمایــل بیشــتری 
بــه پذیــرش باورهــای جدیــد و ارزش هــای نامتعــارف داشــته 
ــه می کننــد.  و هیجان هــای مثبــت و منفــی بیشــتری را تجرب
در عــوض مــردان و زنانــی کــه نمــرة پائینــی در تجربه گرایــی 
می گیرنــد، تمایــل دارنــد کــه رفتــار متعــارف داشــته باشــند. 
ــراد تازه هــای آشــنا را ترجیــح می دهنــد و پاســخ های  ایــن اف
ــا کمــی تأمــل نقــش  ــی محــدود اســت. ب ــان خیل عاطفــی آن
عملکردهــای  ایجــاد  در  تجربه گرایــی  شــخصیتی  صفــت 
ــود.  ــخص می ش ــی مش ــون یادگارخواه ــارف چ ــی نامتع جنس
در حقیقــت عالقه هــاي انحرافــي جنســي تحــت بالینــي 
ــن  ــخصیت زیری ــک ش ــاري ی ــانه هاي رفت ــت نش ــن اس ممک

کنجــکاو و مکتشــف باشــد.
غیــرارادي  و  ذاتــی  جنســی  تمایــالت  اینکــه  علی رغــم 
ــی هســتند؛  ــاي جنســی آموختن می باشــند، نگــرش و رفتاره
ــراد  ــراي اف ــد ب ــاي جنســی مشــابه می توان ــن فعالیت ه بنابرای
ــک  ــراي ی ــی ب ــی داشــته باشــد و حت ــی متفاوت ــف معان مختل
ــد )34(.  ــر کن ــر تغیی ــان دیگ ــه زم ــان ب ــک زم ــخص، از ی ش
بنابرایــن هرگونــه اختــالل ناشــی از صفــات شــخصیتی و هــر 
عامــل دیگــری کــه منجــر بــه ناهماهنگــی و در نتیجــه عــدم 
ــرد  ــالل عملک ــد اخت ــت از رابطــة جنســی شــود می توان رضای
ــی  ــراه داشــته باشــد. رابطــة جنســی عامل ــه هم جنســی را ب
ــی  ــرد جنس ــت و عملک ــواده اس ــالمت خان ــظ س ــراي حف ب
ــم در پیشــگیري از ایجــاد  ــی مه ــالم و رضایت بخــش، عامل س
ــک  ــا  ی ــی تنه ــة جنس ــت )35(. رابط ــی اس ــالالت جنس اخت
ــورات  ــت.  تص ــور  اس ــده و  تص ــک ای ــه  ی ــت، بلک ــت نیس فعالی
 افــراد  در  مــورد  رابطــة جنســی بســیار پیچیده انــد و  در نتیجــة 

ــد. ــاد می کن ــده ایج ــت پیچی ــک فعالی ــرد  ی ــا،  ف آن ه
ســبک ها  تمامــی  هــم،  دلبســتگی  ســبک های  بیــن  در 
ــة  ــن رابط ــتگی ایم ــبک دلبس ــی س ــتند، منته ــی دار هس معن
ــن ســبک دلبســتگی  ــی دارد و همچنی ــا یادگارخواه ــی ب منف
دوســوگرا بیشــترین ســهم را در پیش بینــی یادگارخواهــی بــر 
عهــده داشــت. نتایــج فــوق بــا تحقیقــات )18( همســو اســت.

ــن  ــر ای ــه کــودک ب ــوان گفــت ک ــه می ت ــن یافت ــن ای در تبیی
مبنــا کــه مراقــب او مســئول، در دســترس، همیشــگی و قابــل 
ــان  پیش بینــی اســت، دیگــران را افــرادی قابــل اعتمــاد، مهرب
و الیــق احتــرام و ارزش می دانــد و بــر عکــس اگــر فــرد 
ــوان  ــران را به عن ــد، دیگ ــرده باش ــت نک ــی دریاف ــت کاف حمای
افــرادی طــرد کننــده و ســرد خواهــد دانســت. از طــرف دیگــر، 
بــه انــدازه ای کــه نــگاره دلبســتگی او را ارزشــمند می دانســته، 
اکنــون خــود را الیــق احتــرام و ارزش می دانــد )36(. تجــارب 
ــن  ــا والدی ــودک ب ــاط ک ــت ارتب ــوع و کیفی ــی، ن دوران کودک
ــکل گیری  ــده ای در ش ــش تعیین کنن ــادر، نق ــوص م و به خص
دیــدگاه کــودک بــه محیــط اطــراف و نــوع روابــط حاکــم بــر 
ــودک در  ــخصیت ک ــر ش ــوی دیگ ــت. از س ــد داش آن خواه

ــن  ــتگي ناایم ــا دلبس ــراد ب ــی، اف ــة بالب ــق نظری ــد. طب می یاب
اجتنابــي کــه الگوهــاي دلبستگیشــان بــر اســاس راهبردهــاي 
گوشــه گیري و فاصلــه گرفتــن گســترش یافتــه اســت، بــه ایــن 
نتیجــه مي رســند کــه منبــع اتکایــي وجــود نــدارد کــه بتواننــد 
ــارض  ــد و وابســته باشــند و در نتیجــه تع ــه آن اعتمــاد کنن ب
ــي از  ــل، احساس ــن تقاب ــد و در ای ــه مي کنن ــتري را تجرب بیش
ــرورش  ــن از رابطــه پ ــره رفت ــیلة طف ــه وس خودبســندگي را ب
ــي -دوســوگرا  ــراد اضطراب ــر، اف ــد )30(. از ســوي دیگ مي دهن
کــه از طــرد و رهــا شــدن مي ترســند خواســته هایي مبنــي بــر 
تأییــد شــدن و اطمینــان دارنــد کــه بــا نگرانــي بــراي رابطــه، 
ــخص  ــن، مش ــت والدی ــودن حمای ــترس ب ــاً در دس مخصوص
مي شــود. بنابرایــن، افــراد داراي ســبک دلبســتگي ناایمــن در 
ــه در آن  ــه ک ــتگي دوجانب ــل و وابس ــة تقاب ــک رابط ــاد ی ایج
ــا مفعــول داشــته  ــد نقــش فاعــل ی هــر طــرف رابطــه مي توان

ــوند. ــه مي ش ــکل مواج ــا مش ــند، ب باش
از  منفــي  تصویــر  دوســوگرا  یــا  اضطرابــي  دلبســته هاي 
ــدن و  ــق ورزی ــراي عش ــق ب ــت، ناالی ــوان بي کفای ــود به عن خ
ــود  ــه خ ــبت ب ــوب نس ــس معی ــد. ح ــاج دارن ــه محت در نتیج
ــوگرا در  ــي -دوس ــتگي اضطراب ــبک دلبس ــراد داراي س در اف
ــد شــده اســت )31( و دلبســتگی  ــف تأیی ــاي مختل پژوهش ه
ــوری  ــخصیتی روان رنج ــی ش ــکال ویژگ ــی از اش ــوگرا یک دوس
ــاس  ــي، احس ــان عاطف ــاالت نوس ــراد ح ــن اف ــت )32(. ای اس
ناتوانــي، گیــر افتــادن در مشــکالت خانوادگــي و آســیب پذیري 
نســبت بــه روابــط گذشــته و حــال دارنــد. همچنیــن ترکیــب 
ــوگرایي  ــن و دوس ــدي پایی ــن، خودکارآم ــود پایی ــت خ حرم
در روابــط مي توانــد بــه راحتــي منجــر بــه دروني ســازي 
ــا  ــوند و این ه ــردگي ش ــراب و افس ــل اضط ــانه هایي از قبی نش
همــان نشــانه هایی هســتند کــه در افــراد روان رنجورخــوی نیــز 
ــه  ــراد ب ــن اف ــه ای ــن روشــن اســت ک ــده می شــوند. بنابرای دی
دلیــل تــرس از دســت دادن، اضطــراب بیشــتری در ارتباطــات 
خــود تجربــه می کننــد. افــراد روان رنجورخــوی در لحظــه 
ــاط  ــه در ارتب ــی ک ــا اضطراب ــد و ب ــه کاری می گیرن ــم ب تصمی
ــا دیگــران دارنــد کمتــر ســعی می کننــد وارد رابطــه شــوند.  ب
ــات شــخصیت، روان رنجــوری  ــن صف ــا از بی ــق یافته ه ــر طب ب
ــی  ــدرت پیش بین ــهم و ق ــترین س ــی داراي بیش و تجربه گرای
معنــی دار بــراي متغیــر یادگارخواهــی هســتند. ایــن یافتــه بــا 

نتایــج تحقیقــات )7-2( همســو اســت.
در تبییــن ایــن نتایــج می تــوان ابــراز داشــت کــه روان رنجــوری 
ــاً  ــد آن غالب ــراد واج ــه اف ــت ک ــخصیتی اس ــت ش ــک صف ی
نگــران، مضطــرب و افســرده بوده و خلقشــان در نوســان اســت، 
احتمــاالً در خــواب مشــکل دارنــد و از اختالل هــای روان تنــی 
ــوده  ــراد بســیار هیجانــی ب بســیاری در رنــج هســتند. ایــن اف
ــل محرک هــای محیطــی، واکنــش شــدیدی نشــان  و در مقاب
می دهنــد )8(. روان رنجــوری ویژگــی شــخصیتی افــرادی اســت 
کــه ثبــات عاطفــی پاییــن و اضطــراب بــاال دارنــد. افــراد دارای 
نمــرة بــاال در ایــن ویژگــی، دارای عواطــف غیرمنطقــی بیشــتر، 
تــوان کمتــر در مهــار رفتــار تکانــه ای و ضعــف در کنــار آمــدن 
بــا مشــکالت هســتند )33(. در مــورد رابطــة تجربه گرایــی بــا 
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نمــرة بــاال در ویژگــی تجربه گرایــی همــواره بــه دنبــال کســب 
تجربیــات جدیــد و برقــراری رابطــه بــا افــراد ناآشــنا هســتند 
و در برقــراری ایــن روابــط نیــز اســتاندارهای باالیــی در نظــر 
نمی گیرنــد و ســخت گیری نمی کننــد. بنابرایــن ایــن واقعیــت 
کــه افــراد مبتــال بــه پارافیلیــا در ویژگــی تجربه گرایــی نمــرات 
ــن دو  ــن ای ــة بی ــر رابط ــد توجیه گ ــد، می توان ــری بگیرن باالت
ــک  ــا ی ــان ب ــی انس ــة بالب ــق نظری ــد. مطاب ــوق باش ــر ف متغی
ــام سیســتم رفتــار دلبســتگی  ــه ن سیســتم روانــی -زیســتی ب
ــک  ــه ی ــتیابی ب ــتم، دس ــن سیس ــدف ای ــود. ه ــد می ش متول
ــا ادراک شــده از  ــی ی ــی و حمایت شــدگی واقع احســاس ایمن
تعامــل نزدیــک و صمیمــی بــا تصویــر دلبســتگی اســت. بالبــی 
دلبســتگی را یــک رابطــة عاطفــی قدرتمنــد می دانــد کــه فــرد 
را بــه یــک مراقــب مرتبــط می ســازد، بــه نحــوي کــه تعامــل 
ــه  ــا وي باعــث احســاس نشــاط و شــعف شــود و وجــود او ب ب
ــتگی  ــبک هاي دلبس ــد. س ــش باش ــة آرام ــش، مای ــگام تن هن
تعیین کننــدة قواعــد عاطفــی، شــناختی و راهبردهایــی اســت 
کــه واکنش هــاي هیجانــی را در افــراد و روابــط بیــن شــخصی 

ــد )39(. ــت می کن هدای

ــش زا از  ــا شــرایط تن ــي ب ــي در رویاروی ــراد دلبســتة اجتناب اف
راهبردهــاي حفــظ فاصلــه اســتفاده مي کننــد و مانــع از بــروز 
هــر نــوع افــکار و احساســات منفــي در خــود مي شــوند )40(. 
افــراد بــا ســبک دلبســتگي اجتنابي بــه نســبت افراد دوســوگرا 
یــا ایمــن توجــه کمتــري بــه عواطــف و رویدادهــاي هیجانــي 
دارنــد و در طرح ریــزي رفتــار نیــز بــه عوامــل شــناختي بیــش 
از عوامــل هیجانــي اهمیــت مي دهنــد. بنابرایــن نتیجــة ایــن 
دفاع هــا سیســتم هاي روانــِي تفکیــک شــده اســت کــه باعــث 
بــروز مشــکالتي در ســالمت روانــي فــرد و کارکــرد عمومــي او 
مي شــود، چــرا کــه بــر اســاس نظریــة پــردازش اطالعــات نیــز 
ــه  ــي، ناشــي از هیجان هــاي بلوک بســیاري از آســیب هاي روان

شــده و ابــراز نشــده اســت.

افــراد دلبســتة دوســوگرا نیــز داراي مدل هــاي درون کاري 
منفــي هســتند کــه موجــب درماندگــي فــرد در کنش وري هــاي 
مختلــف رفتــاري مي شــود و در نتیجــه فــرد راهبردهــاي 
ــکار و  ــردازش اف ــراي پ ــه اي را ب ــع بینان ــردي و غیرواق غیرکارک
ــد  ــرد کــه مي توان ــه کار مي ب احساســات و ارزیابي هــاي خــود ب
ــروز مشــکالت شــود و زمینــة  ــرد هنــگام ب ــع از انعطــاف ف مان
ــازد.  ــم س ــي را فراه ــیب پذیري هاي روان ــتمرار آس ــاد و اس ایج
همچنیــن افــراد داراي ســبک دلبســتگي ناایمــن در مقابلــه بــا 
ــري  ــي کمت ــاف گري و جوارجوی ــدرت اکتش ــن از ق ــراد ایم اف
ــد تحــول،  ــار اکتشــاف گري در فراین ــالل رفت ــد. اخت برخوردارن
جســارت و انعطاف پذیــري فــرد ناایمــن را تحلیــل مي بــرد 
و فرصت هــاي آزمون گــري و تجربه آمــوزي را از آن هــا بــاز 
مي ســتاند. جوارجویــي فعــال و بهنجــار افــراد ناایمــن اجتنابــي 
ــار  ــه دیگــران و اختــالل رفت ــز در ســایة اعتمــاد نداشــتن ب نی
فــرد  بنابرایــن  مي یابــد،  کاهــش  به شــدت  اکتشــاف گري 
و  مناســب  ارتباطــي  و  اجتماعــي  مهارت هــاي  نمي توانــد 
همچنیــن راهبردهــاي مؤثــر بــراي حــل مشــکالت را فراگیــرد و 

ــد. ــه مي کن ــتري را تجرب ــیب پذیري بیش ــه آس در نتیج

ــکل گیری  ــا ش ــان ب ــد و همزم ــد از تول ــی بع ــال های ابتدائ س
ــدگاه  ــر دی ــرد. بناب ــن شــکل مي گی ــه والدی عواطــف نســبت ب
محققــان )23(، ایــن تجــارب دلبســتگی در دوران بزرگســالی و 
در ارتباطــات نوجــوان یــا جــوان بــا افــرادی خــارج از محیــط 
خانــواده گســترش می یابــد و می تــوان روابــط عاشــقانة 
ــر  ــی در نظ ــات دوران کودک ــی از ارتباط ــالی را بازتاب بزرگس

گرفــت.
ــه  ــوگرا نســبت ب ــی و دوس ــا ســبک دلبســتگی اجتناب ــراد ب اف
افــراد ایمــن، مشــکالت بیــن شــخصی بیشــتری دارنــد، بــه خود 
ــد و تعهــد، صمیمیــت و مهــارت حــل  و دیگــران اعتمــاد ندارن
ــا ســبک دلبســتگی  ــراد ب ــف اســت. اف ــا ضعی مســئله در آن ه
ــر و  ــت پایین ت ــة مثب ــر، عاطف ــی باالت ــة منف ــوگرا، عاطف دوس
ــه از دســت دادن کنتــرل  همینطــور تــرس بیشــتری نســبت ب
در زندگــی روزمــره دارنــد و احســاس شــادی کمتــری گــزارش 
ــود،  ــهم خ ــه س ــک ب ــر ی ــا ه ــن ویژگی ه ــد )37(. ای می کنن
ــر  ــت تأثی ــرد را تح ــی ف ــرد جنس ــردی و عملک ــن ف ــط بی رواب
قــرار می دهــد و تــا حــدودی رابطــة ســبک دلبســتگی ناایمــن 

ــد. ــه می کن ــی توجی ــکالت جنس ــا مش را ب
ســبک های  می آیــد  بــر  تحقیــق  نتایــج  از  کــه  چنــان 
دلبســتگی در نقــش میانجــی صفــت شــخصیت روان رنجــوری 
ــا  ــوق ب ــج ف ــد. نتای ــل می کنن ــی عم ــالل یادگارخواه و اخت
تحقیقــات )18-13 ،7-2( همســو اســت. در تبییــن ایــن 
ــکالت  ــامل مش ــوری ش ــه روان رنج ــت ک ــوان گف ــه می ت یافت
عاطفــی متعــدد از قبیــل تــرس، خصومــت و افســردگی اســت. 
ــف  ــرد را تضعی ــت ف ــای مثب ــد باوره ــکالت می توان ــن مش ای
ــازد.  ــی س ــادکامی را خنث ــروز ش ــة ب ــه زمین ــد و در نتیج کن
ــد و  ــی دارن ــش بازدارندگ ــی نق ــف منف ــب عواط ــن ترتی بدی
ــزی،  ــر احســاس بهزیســتی، مردم آمی ــی در براب همچــون مانع
روابــط متعالــی انســان و حتــی توفیــق در مســائل خانوادگــی 
ــه ســازگاری  ــد )38(. روان رنجــوری ب ــرار می گیرن و تربیتــی ق
ــات  ــتن احساس ــود. داش ــوط می ش ــرد مرب ــی ف ــات عاطف و ثب
ــم، برانگیختگــی، خشــم، احســاس  ــرس، غ منفــی همچــون ت
گنــاه، احســاس کالفگــی دایمــی و فراگیــر مبنــای ایــن 
ــا، در  ــورد پارافیلی ــد )25(. در م ــکیل می دهن ــاس را تش مقی
ــام  ــال انج ــردگي، احتم ــا افس ــراب ی ــترس، اضط ــرایط اس ش
رفتــار انحرافــي بیشــتر اســت و ناراحتــي همــراه بــا تشــخیص 
آن مي توانــد رابطــة مســتقیمي بــا طبیعــت انحرافــي اجتماعــي 
ایــن نــوع از عالقــة جنســي داشــته باشــد. عالقه هــاي انحرافــي 
ــی در  ــا عواطــف منف ــن اســت ب ــي ممک جنســي تحــت بالین
ــت  ــور اســت، مطابق ــراد روان رنج ــه مشــخصة اف شــخصیت ک

داشــته باشــد.
از طرفــی هــم افــراد تجربه گــرا بیشــتر احتمــال دارد کــه واجــد 
ــع  ــردن مناب ــؤال ب ــر س ــه زی ــل ب ــون تمای ــی همچ خصوصیات
قــدرت، عالقمنــدی بــه آزادی در اخالقیــات، امــور اجتماعــی و 
سیاســی باشــند و بــا عنایــت بــه اینکــه چنیــن افــرادی نســبت 
ــوده و زندگــی سرشــار  ــون خــود کنجــکاو ب ــای پیرام ــه دنی ب
ــای  ــردن از نظریه ه ــذت ب ــب ل ــندند، طال ــه را می پس از تجرب
ــا  ــرادی ب ــتند )8(. اف ــارف هس ــای غیرمتع ــد و ارزش ه جدی
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از  اســتفاده  حاضــر،  پژوهــش  محدودیت هــای  از 
پرسشــنامه های خودگزارشــی بــود کــه در پاســخ دهی بــه 
ســؤاالت، ســوگیری ایجــاد می کنــد و نتایــج را مغشــوش 
ــش  ــة پژوه ــش، نمون ــن پژوه ــر ای ــت دیگ ــد. محدودی می کن
در دســترس بــود کــه در معــرف بــودن کامــل و تعمیــم 
یافته هــاي آن بــه کل افــراد تردیــد وجــود دارد. نتایــج 
پژوهــش نشــان داد کــه در سبب شناســی اختــالالت جنســی 
ــه ای بســیاری  ــل زمین ــوان عوام ــی می ت همچــون یادگارخواه
ــالل را  ــاالً منشــاء و اســاس وجــود اخت ــه احتم ــرد ک ــدا ک پی
ــه  ــر چ ــم ه ــرای فه ــود ب ــنهاد می ش ــد. پیش ــن می کنن تبیی
بهتــر ایــن اختــالل و عوامــل زمینــه ای بــه وجــود آورنــدة آن، 
تحقیقــات بیشــتر و متنوع تــری در ایــن زمینــه انجــام گیــرد. 
ــل  ــر روی عوام ــش ب ــای اثربخ ــا و درمان ه ــة راهکاره ــا ارائ ب
زمینه ســاز اختــالالت، اثربخشــی آن هــا بــر کاهــش یــا افزایــش 
ــن  ــن چنی ــود و ای ــی ش ــالل بررس ــانه های اخت ــم و نش عالی
ــا دیــدی جامــع و گســترده می تــوان بــه درمــان  اســت کــه ب

ــت.  ــالالت نگریس ــن اخت ــی ای اساس
تشكر و قدردانی

ــم،  ــش را یافتی ــن پژوه ــع آوری ای ــق جم ــه توفی ــون ک اکن
ــه در  ــی ک ــی بزرگواران ــم از تمام ــب می دانی ــود واج ــر خ ب
ایــن پژوهــش، از راهنمائــی و نکتــه نظراتشــان بهره منــد 

گشــته ایم، تشــکر و قدردانــی کنیــم.

ــي در  ــاس ایمن ــاد احس ــن، ایج ــتگي ایم ــد دلبس ــد فراین پیام
ــبک  ــن س ــه ای ــم ک ــم بگویی ــن مي توانی ــت. بنابرای ــرد اس ف
دلبســتگي منبــع ایمني بخــش در رویارویــي و مقابلــه بــا 
ــا  رویدادهــاي زندگــي محســوب مي شــود. دلبســتگي ایمــن ب
کنــش حمایتــي خــود، زمینــة کســب مهارت هــاي اجتماعــي، 
ــدي  ــط، خودهدفمن ــر محی ــه ب ــمندي، احاط ــاس ارزش احس
ــد.  ــاد مي کن ــرد ایج ــتقالل را در ف ــاس اس ــت احس و در نهای
ــالمت  ــه س ــت ک ــي اس ــع درون ــک منب ــن ی ــتگي ایم دلبس
روانشــناختي را در طــول دوره هــاي اســترس زا حفــظ مي کنــد، 
در حالــي کــه نبــود منبــع ایمــن، مشــکالت عاطفــي را در پــي 
دارد )41(. ایــن در حالــی اســت کــه کار عمــده رفتــار جنســي 
انســان کمــک بــه دلبســتگي، ایجــاد لــذت دوگانــه در همــکاري 
ــرد و  ــن دو ف ــق بی ــت عش ــراز و تقوی ــي و اب ــریک جنس ــا ش ب
تولیــد مثــل اســت. ولــی پارافیلیاهــا رفتارهــاي انحرافي هســتند 
کــه بــا پرخاشــگري و قربانــي کــردن و یکطرفــه بــودن افراطــي 
ــیب  ــا آس ــذف ی ــه ح ــا ب ــن رفتاره ــند. ای ــخص مي باش مش
ــد و دلبســتگي  دیگــران منجــر شــده و احتمــال برقــراري پیون
ــه  ــود ک ــع تصــور مي ش ــد. در واق ــن مي برن ــراد را از بی ــن اف بی
بیمــار یادگارخواهــي را به عنــوان روشــي بــراي مــدارا کــردن بــا 
اضطــراب ناشــي از جدایــي مــادر و تهدیــدات سرپرســت خــود 
ــت مایه  ــاي زیس ــال تکانه ه ــق انتق ــه و از طری ــش گرفت در پی
خــود بــه شــيء نامتناســب کــه در ایــن مــورد لبــاس زیــر زنانــه 
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