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 دهکیچ
هاای   اجتماعی، الگوهای ارتباطی خاانواده و ساب    ی مقايسه ی هدف از اين پژوهش بررسی رابطه

همبساتگی و  -در دانشاجويان باودر روش پاژوهش راتار تو ای ی      مرويای کشناختی هیجان با  تنظیم
 335آماری پژوهش شامل تمامی دانشجويان پیام نور وارد الشتر بود که از ايان میاان تعاداد     ی جامعه

هاا از طريا     ای انتخاا  شادندر داده   گیری تصاادفی چندمررلاه   دانشجوی دختر و پسر به روش نمونه
 کمرويای هیجاان و  شناختی  تنظیمهای  ی، الگوهای ارتباطی خانواده، سب اجتماع ی های مقايسه مقیاس
تريب همبستگی سااده و رگرسایون چندگاناه تللیال شادندر       با است اده از روش آماریآوری و  جمع
هاای   اجتمااعی، الگاوی ارتبااطی همناوايی و ساب       ی ها نشاان داد کاه باین متهیرهاای مقايساه      يافته
 و  و بین الگاوی ارتبااطی گ ات    کمرويیمثبت و معناداری با  ی باقی رابطههیجان غیرانطشناختی  تنظیم

وجاود داشاتر    کمرويای من ی و معناداری باا   ی هیجان انطباقی رابطهشناختی  تنظیمهای  شنود و سب 
اجتمااعی، الگاوی    ی ورود نشان داد کاه متهیرهاای مقايساه    ی نتايج تللیل رگرسیون چندگانه به شیوه

بینای وارياان     هیجان انطباقی و غیرانطبااقی در پایش  شناختی  تنظیمهای  شنود و سب  و  ارتباطی گ ت
شناختی انطباقی از قادر    های تنظیم هیجان ها سب  نقش دارد که از بین آن کمرويیمتهیر مالک يعنی 

تاوان گ ات تمرکار بار      هاای پاژوهش مای    تری برخوردار استر با توجه به يافته کنندگی قوی بینی پیش
عناوان   شاناختی هیجاان غیرانطبااقی باه     های تنظیم اجتماعی، الگوی ارتباطی همنوايی و سب  ی سهمقاي

و کااهش   کمرويیتواند در طراری مداخال  پیشگیرانه  می کمرويیعواملی خطرساز در بروز و تداوم 
 شناختی ناشی از آن م ید باشدر بروز اختالال  روان

 

 ،شاناختی هیجاان   های تنظایم  سب  ،های ارتباطی خانوادهاجتماعی، الگو ی مقايسه کلید واژگان:
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 مقدمه
ناد و هماواره از خاود،    ک یبه خود توجه ما  اندازه از  بیشه در آن فرد ک است یا تجربه کمرويی

و  یجااد ناارارت  يمرو، علات ا کفرد  ین راال  برايه اک یآورد تا رد یبه عمل م یمن  یها یابيارز

مارو باه   کافاراد   ر(6999) 6زيمباردو شود یم یاجتماع یها تی  در موقعاز بروز ارساسا یریجلوگ

( 6946، 2و بااس   کنناد )چا   تجرباه مای   یه در طول تعامال  اجتمااع ک یخاطر اتطرا  اجتماع

 یمتار کت يا و رما خواهند داشات بخش  و رتايت ي جاد روابط نرديو ا یرا در برقرار یالتکمش

باا انتظاارا     کمرويای  (ر2777، 3الن دارند )آسندورپفبه همساکمتری  يکیو ارساس نردافت يدر

( و 2767، 0ریا ر و دمیدرميا وکدارد ) یرابطاه مثبات و معناادار    ین فردیاز روابط و طرد ب یرواقعیغ

(، 2766، 5و و هااروارد يا مارو دارناد )آرو  کریافاراد غ  نسبت به یتر نيیپا یت ارتباطی کی مروک افراد

ور و یا نناد )مل  ک یرا تجرباه ما   يیار مضاطربانه بااال  کو افرف ر بر خود  کرا در تمر یشتریب زمان

مارو  کافاراد   واقاع  در ر(2773، 0لرینند )مک یرا گرارش م ینيیپا یر تواف  اجتماعی( و ن6997، 1ی چ

ن امر منجار  يه اک بینند می است، یمبودکنقض و  یدارا یتیه به للاظ شخصک یفرد عنوان به خود را

 درنتیجاه و  (2772، 4مبااردو ي، هندرسون و زی )بورتن ها آندر  شرمو  یسرزنش-به ارساسا  خود

، (6396، خطاا  و رساتمان   ی، موساو ینار، عاشورکل آبی، جلی)عاشور یطلب  مکرفتار اجتنا  از 

، (2763، 9پوي اويچ  و مینیچ ،رادويوچ، استانويويچ، ي ن )جارديیپا یلیشرفت تلصین   و پ  عر 

و  (2766، 66)تاربالنچ  یفارد  نین در روابط بيیپا یجانیمت هی م ،(2767، 67وخانک) يیسطوح تنها

مارو  کان يدانشجون یهم ن رشود می( 2774اران، کو هم 62)نلسون یاتطرا  و افسردگ یباال تجربه

 یهاا  تیا د در موقعيا گاران، اتاطرا  و ترد  ي، ترس از قضاو  دیجانیه یقرار یارساس ن ر ، ب
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گذاشاتن ارساساتشاان    کدر باه اشاترا   و ل دارندکدن مشرکدر  لبت  ،کنند میرا تجربه  یاجتماع

نش متقابال نشاان   کا شاود، وا  گران افشا مای يه ارساساتشان توسط دک یتوانند زمان ند هستند و نمیک

 هاای  زمیناه را در  هاا  آن یارآماد کخود تواناد  مای ن امار  يه اک (2775، 6 يويدهند )آرون، آرون و د

 قرار دهدر تأثیرتلت  یمن  طور بهمختلف 

 رباشاد  2یساه اجتمااع  يمقا تواناد  یما  هاا  از آن يکای ه کمؤثرند  کمرويیش يدایدر پ یمختل عوامل 

از دارناد تاا   یا ن اطالعاا  ن يا افراد باه ا  و اطالعا  درباره خود است یمنبع اساس ي  یسه اجتماعيمقا

 ( و6950، 3نگریشان را بهباود ببخشاند )فسات    ن    رد و عر کو عمل یابيشان را ارز ها و نظرا  يیتوانا

ر و ارساس افراد در ماورد  کف یبر چگونگ ،هستند رقیرترا يه در ابعاد قضاو  برتر ک یسه با افراديمقا

 یه داراکا  یه افاراد کا ( معتقدند 6999) 5 بونر و بونیگ (ر2779، 0ی گذارد )زل و آل خودشان تأثیر می

شاوند و   یر ما یا رر درگکا م یاجتمااع  یهاا  ساه يهساتند، در مقا  یشاتر یب یاسکانع-و خود یخودآگاه

ه کا  رددا یشاتر یارتماال ب تر هستند و  و افسرده را تجربه یتر نيیپان     شتر و عر یب ینوسانا  خلق

داشاتن، درو  گ اتن    ی، رالت تادافع یمانیمانند رساد ، ارساس گناه، پش یمن  یها و رفتارها جانیه

ساه  يمقا یاسااس تئاور   بار  ر(2771، 1و ولاچ  یارويا ت، لنگار،  يا )وا نندکگران را تجربه يو سرزنش د

 یابيا ارز یبارا  یتار  یره قاو یا ه در مورد خود نامطمئن هساتند، انگ ک ی( افراد6950نگر )یفست یاجتماع

 یمارو دارا کافاراد  ( و 2770، 0 تا يناو و و يویگران دارند )تو، آگيشان با ديها و رفتارها نظرا ، نگرش

وتاوح در    تاوان باه   یش را ما ين گارا يشند و ااز خودشان داشته با یمن  یابيه ارزکش هستند ين گرايا

ن يردر بناابرا کا مشااهده   ،دارناد  یرد بااالتر و بهتار  که عملک یخصوص با افراد گران بهيشان با د روابط

هاا   آن یابيا ارز-ند خاود يدهند در فرآ یگران انجام ميمرو در رابطه با دکه افراد ک یا سهيمقا یها قضاو 

نناده  ک ینا یب شین پا يبهتر کمرويیه کنشان داد  ی( در پژوهش6995) لری(ر م2767، 4کیتيوکیمؤثر است )

ر یا ( ن2767) کیتيویا کج پاژوهش  ينتاا  و ن اسات يیپاا  یاجتماع یها و مهار  یاجتماع ن   به اعتماد

                                                           
1. Aron, Aron, & Davies 

2. social comparison 

3. Festinger 

4. Zell & Alicke 
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6. White, Langer, Yariv, & Welch 
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لبار ،  ی)گدارد  یفارد  نیال  با کمشا  و کمرويیدر  ینقش مهم یسه اجتماعيه مقاک از آن است کیرا

 یکنند نسبت باه افاراد راتا    می یابي ور  ناخرسند ارز ه خود را بهک یافراد و (6991، 6گوس و آالن

 (ر6990، 2لیبومیسکی و روسرساس هستند ) یسه اجتماعيبه مقانسبت و شاد، 

ط یا ملا يا خاانواده  ر باشد می 3خانواده یارتباط ی، الگوهاکمرويیبر  تأثیرگذار یرهایگر متهياز د

هاا و   ماؤثر بار نگارش    یدیا لکعامال   يا  افاراد و   شدن یعامل مهم در اجتماع ي عنوان  خانه به

 یو رفتاار  یتیشخص یها یژگيدر رشد و پرورش و یا شود و نقش عمده یها شناخته م آن یرفتارها

د چگوناه باا   يا خانواده با یکه اعضا خانواده و اعتقادا  خانواده در مورد اين یآنان داردر رفتار ارتباط

ورنر و کا اسات )  مارتبط  0خاانواده  یارتبااط  یالگوهاا  یریا گ لکنند، باا شا  کگر ارتبا  برقرار يديک

ن افاراد  یه با کا  يیهاا  امیا پ يیو رمرگشا یاساس رمرگردان بر یالگوهای ارتباط (ر2772، 5ي ترپاتریف

و  1و شانود  گ ات   یریا گ جهات  يیربناا يرند و شامل دوبعاد ز یگ یل مکشود، ش یخانواده ردوبدل م

باه   و شانود  گ ات   یریا گ جهات  (ر6990، 4یت ا ير وپاتريا   تریباشاد )ف  یم 0يیهمنوا یریگ جهت

شاود   ی  ما يه هار فارد تشاو   کای  گونه خانواده اشاره دارد، به ین اعضایب یتيوگوی آزاد و رما گ ت

 یماد آارکو منجار باه خود  ( 6996، یت ا ير) ناد کان یمستقل ب  ور  ار و ارساسا  خود را بهکاف

ن   بااال در فرزنادان    و عر  ینترل درونک ل بهیو م (2760، 9انيو سجاد یجباف، منتظرک، ی)انور

نناده  ک انیا ه بکا اشااره دارد   یطا یط مليبه شرا رین يیهمنوا یریگ جهت(ر 6999، 67)هوانگ گردد می

ه علات آن  کا خانواده اسات   ین اعضایها و باورها در ب ها، ارزش و تواف  در نگرش یران سازگاریم

و  یجاان یباا هاوش ه   یرابطاه من ا  و  (6996، یت ا يرباشد ) ین مينترل والدکتائید و ثبا  قدر  و 

ن و اسات اده از  يوالاد  يیپاساخگو ر (6392، یو بهرام ی، البرزیدارد ) بر فرزندان یجانیت هیخالق

 ( و 6990، 66تیا ر و پتیا )م کیودکشتر در اوائل یب یرش اجتماعيمثبت با پذ يیهای مساله گشا سب 
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و  یانیآشات  ی، فتلا یفرارتا  (ر2776لر، یاست )م همراه یبودن در نوجوان یيافته خجالت سطوح کاهش

ه ارتباطاا   کا  و شانود  گ ت  یریگ هايی با جهت ه خانوادهکنشان دادند  یدر پژوهش (6349) یمراد

باا   يیهاا  سه باا خاانواده  يدانند، در مقا یبخش م لذ  یخانوادگ یآزاد، رارت و فراوان را الزمه زندگ

ج پاژوهش  ينتاا  هساتندر  یمارو و خجاالت  کمتار  که کنند ک یت میترب ی، فرزندانيیهمنوا یریگ جهت

 یو الگاو  یرابطاه من ا   و شانود  گ ات   یارتبااط  یه الگوکر نشان داد ی( ن6344) یو مظاهر یسپهر

 دارندر کمرويیبا  یرابطه مثبت يیهمنوا یارتباط

 یشاناخت  باشادر مطالعاه روان   یما  6جاان یه  می، تنظا کمرويای مارتبط باا    یرهایگر از متهيد يکی

در  یعامل مهما ( و 2770، 2و تامپسون است )گروس یسابقه طوالن یجانا  دارایم هیتنظ ینگچگو

، 3رارديا رمن و اکا ، ای تیاسات )سا   یرد موفا  در تعاامال  اجتمااع   کو داشتن عمل ن سالمتییتع

و، ماتساوماتو و  يا مثبت مطرح شده است ) یننده سازگارک ینیب شین عامل پيتر عنوان مهم ( و به6995

لتنار،  کدهناد )  رخ می یاجتماع یها در زمینه یجانیه یدادهايرو که اينبا توجه به (ر 2771، 0 کرویل

ياابی موفا  در جهاان     جهات  یشاان بارا   جانا یم هیتنظ ی(، روش افراد برا2771، 5وتاید  و شیه

ار کا به  یها عنوان تالش جان بهیم هیتنظ(ر 6999، 1د یلنتر و هکباشد ) می یمهم و ترور یاجتماع

شاود   یف ما يا تعر یجاان یش تجرباه و اباراز ه  ير ظ، مهار و افرا یوسیله اشخاص برا فته شده بهگر

کاه   توانناد بار ايان    ی  آن، افراد ميه از طرک يیندهايفرآ عنوان به ( و2762، 0 ک)رابرتون، دافرن و بو

 (ر2770ف شاده اسات )گاروس،    یتو ا  ،نناد کها را تجربه و ابراز  داشته و چه وقت آن یجانیچه ه

)آلاداو و   نماياد  مای  یریشاگ یپ یشناسای روانا   از آسیب یانطباق یجانیم هیتنظ یاست اده از راهبردها

آمیری در ملیطشاان عمال    طور موفقیت دهد تا به ان را میکن امي( و به افراد ا2762، 4سماکهو-نولن

   (ر2770، 9بانیگر، دنهام و گانينند )برک

 شاناختی   تنظایم  یدارد، راهبردهاا  یها نقش اساسا  جانیم هیه در تنظک یمهم یاز راهبردها يکی
 

                                                           
1. emotion regulation 

2. Gross & Thompson 

3. Cicchetti, Ackerman, & Izard 

4. Yoo, Matsumoto, & LeRoux 

5. Keltner, Haidt, & Shiot 
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کااری ورود اطالعاا     دست یشناخت وهیجان داللت بر شیهشناختی  تنظیم یلکاستر م هوم  6جانیه

شاناختی   تنظایم  یديگار، راهبردهاا    عباار    (ر باه 2775و گروس،  2سنرکجان دارد )اویفراخواننده ه

شاواهد   گارددر  یزا اطالق ما  بیا واقعه آسي یجربه من ت ي ر افراد پ  از بروز کجان، به نلوه ت یه

ن اساترس و قضااو  درد   یرابطه ب یجانا  من یم هیتلمل و تنظ يیتواناه ک دهند مینشان  یپژوهش

را تلات   یطیهای مل مقابله با چالش یبرا یعاط  -یشناخت یردهاکارکنتیجه  کند و در ل میيرا تعد

( 6392اران )کا بشاار  و هم  ر(2760، 3ر، استروبل و دورفال ، وندسچ، ملرکدهد )برو تأثیر قرار می

 یشخصا  نیال  با کجاان و مشا  یهشناختی  تنظیم یانطباق ین راهبردهایه بکنشان دادند  یدر پژوهش

 یرانطبااق یغ یجاان یهشاناختی   تنظایم  یراهبردها که رالی در روجود دارد یو معنادار یمن  یهمبستگ

)پاورفر    یاتطرا  و افساردگ  یبا سطوح باال یار ذهنو نشخو یسرزنش-، خودیساز مانند فاجعه

هادف از انجاام    ( مارتبط اساتر  6396، يیرآقایو م ی)رسن یشکخود یپرداز دهي( و ا2766، 0عمران

شاناختی   تنظیم یها  خانواده و سب یارتباط ی، الگوهایسه اجتماعيرابطه مقا یبررس پژوهش راتر

 باشدر یمدانشگاه  انيدر دانشجو کمرويیجان با یه

 

 روش 

 گیری نمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه 

ن ار   335 پژوهش شاملنمونه باشدر  یم یاز نوع همبستگ ی یپژوهش تو  ي ن پژوهش يا

کاه بار    بودناد  90-95ام نور وارد الشتر در نیمسال دوم تلصیلی یان دختر و پسر دانشگاه پيانشجواز د

گیاری   روش نموناه ( باه  6907) 5کرجسای و مورگاان   و با توجه به جادول  2507جامعه اساس رجم 

( قوياا   6345از هاومن،   ه نقال ، با 6947) 1لیندمن، مرندا و گولاد  ای برگريده شدندر تصادفی چندمررله

برابار تعاداد    27و يا دست کام   677کنند که رجم گروه نمونه در تللیل رگرسیون دست کم  تأکید می

                                                           
1. cognitive emotion regulation strategies 

2. Ochsner  

3. Buruck, Wendsche, Melzer, Strobel, & Dorfel 

4. Pourfaraj Omran 

5. Krejcie & Morgan 

6. Lindeman, Merenda, & Gold 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buruck%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wendsche%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melzer%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strobel%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%26%23x000f6%3Brfel%20D%5Bauth%5D
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( بیاان  6344از سارمد،   به نقال ، 6997) 6ر هم نین، دارلینگتونتر است، باشد کدام که بررگ متهیرها، هر

رشاته   60ن یانتخاا  نموناه از با    یبرا برابر تعداد متهیرها باشدر 67کنند که تعداد نمونه بايد رداقل  می

و  یمی، رقاوق، شا  ی، رساابدار ی، علاوم اجتمااع  یتا ی، علوم تربشناسی رشته روان 0، موجود یلیتلص

ساال ورود باه    رساب  بار ه بعد، از بین دانشاجويان کارشناسای هار رشاته     انتخا  و در مررلست يز

 ین ار دانشاجو   614ه کا  ( انتخاا  شادند  49و  97، 96، 92، 93 های سالدانشگاه، پنج دوره ورودی )

در بارای رعايات اخاالق پاژوهش و     بودنسال  64تا  35 یدر دامنه سندختر  ین ر دانشجو 610پسر و 

هاا از ذکار ناام و ناام خاانوادگی       ها خواسته شد در هنگام تکمیل پرسشنامه ارترام به آزمودنی ها از آن

ها پاسخ دهندر تمنا در هر شارايطی اطالعاا  آن هاا     خودداری کنند و در  ور  تمايل به پرسشنامه

 ملرمانه خواهد بودر

 

 ابزار پژوهش

 3رگا يو بر یا  چ کمرويای اس یا مق. (RSS) 2زگی یبر و یی  چ کمروییی  شده بازبینیاس یمق

مباود  کاس یا مق تم و شامل سه خردهيآ 60ساخته شده است و  کمرويی یریگ ( با هدف اندازه6997)

در ارتبا  با افاراد ناآشانا    کمرويیو  یاجتماع ینيگر یو دور یشانين  ، پر ت و نداشتن عر یقاطع

ده پاساخ دا  5تاا کاامال  ماوافقم     6از کاامال  مخاال م    یا درجه 5ر  یکاس لی ور  مق ه بهکاست 

 یو خجاالت  کمرويای ران یا انگر میا ه نماره بااالتر ب  کباشد  یر میمته 0تا  60ن یشودر دامنه نمرا  ب یم

شوندر ثباا    یم یگذار وس نمرهک ور  مع به 62و  9، 1، 3 یها تمين آیاستر هم ن یبودن آزمودن

و  یاا و در پااژوهش چ 90/7( 6997) 0وریکیااو مل یاا ور در پااژوهش چکاس مااذیاامق یدروناا

 یب آل اا يتار  ی( در پژوهش6349) یو عباس یآمده استر رجبدست  به 92/7( 6999) 5پرواراسنوک

ن يا ن ایبا  یافتراقا  يای ب روايو تر 10/7تا  64/7گانه از  سه یها ور را در عاملکاس مذیرونباخ مقک

معناادار   >P 772/7 ه در ساط  کا گرارش نمودناد  -23/7ن   روزنبرگ را   اس عر یاس و مقیمق

 آمدردست  به 05/7ب آل ای کرونباخ ياس با است اده از ترین مقيا يیايراتر پا بودر در پژوهش

                                                           
1. Darlington 
2. Revised Scale Shyness 
3. Briggs 
4. Melchio 
5. Krasnoperova 
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 باونر  یتوسط گ یسه اجتماعيمقا یریگ اس جهتیمق. 6یسه اجتماعیمقا یریگ اس جهتیمق
 

تم دارد يا آ 66اس یا ن مقيا ساخته شدر ا یسه اجتماعيمقا یریگ منظور اندازه  ( به6999)  و بون

 یگاذار  نماره  5تاا کاامال  ماوافقم     6از کامال  مخاال م   یا درجه 5ر  یکاس لی ور  مق ه بهک

دهناده   شوندر نمارا  بااال نشاان    یم یگذار وس نمرهک ور  مع به 66و  5شود و سؤاال   یم

ب يتار  ی( در پژوهشا 2760) 2ساترا کجيو د  استر بونا  یسه اجتماعيمقا یشتر برایل بيتما

آوردنادر در پاژوهش   دسات   باه  47/7رونباخ ک یور را به روش آل اکاس مذیرونباخ مقک یآل ا

 آمدردست  به 10/7ب آل ای کرونباخ ياس با است اده از ترین مقيا يیايراتر پا

 يا  رپاترتیو ف یت يرخانواده توسط  یارتباط یاس الگوهایمق. 3خانواده یارتباط یاس الگوهایمق

تاا کاامال     5از کامال  ماوافقم   یا درجه 5ر  یکاس لی ور  مق تم دارد و بهيآ 21( ساخته شد و 6997)

 یارتبااط  یو الگاو  يیهمناوا  یارتباط یدو بعد الگو ور شاملکاس مذیشودر مق یپاسخ داده م 6مخال م 

 يیمرباو  باه همناوا    یتم بعاد يا آ 66و  و شانود  گ ات  تم اول مربو  به يآ 65ه کاست  و شنود گ ت 

ن يا ( ايیرونبااخ و بازآزماا  ک ی)آل اا  يیايا و پا ملتوا، سازه يی( روا2772) ي ترپاتریورنر و فکباشدر  می

و  46/7 يیهمناوا  یور بارا کاس ماذ یا مق يیايا ( پا6345ا )یا ن ورشکدر نا ردهکاس را مطلو  گرارش یمق

( گارارش  یدرونا  یو همسان یل عاملین آزمون )تلليا یبرا یمطلوب يیو روا 40/7 و شنود گ ت  یبرا

 21/3و  04/1ب یا ترت باه  یل عاامل یرا در تلل يیهمنوا و و شنود گ ت ژه دو بعد ينموده استر ارزش و

 یالگاو  يیايا نمودر در پژوهش راتار پا  یم یابياس را ارزیان  مقيوار در د 03/30ه کگرارش نمود 

 آمدردست  به 09/7 يیهمنوا یارتباط یو الگو 43/7 و شنود گ ت  یارتباط

جاان توساط   یم هیتنظا  یشاناخت  یاس راهبردهاا یا مق .(CERQ) 2شناختی هیجانم یاس تنظیمق

ه هار فارد بعاد از    کا  یشاناخت  یا مقابلاه  یراهبردها یابيمنظور ارز  ( به2772)و همکاران  5کیگارن س

ن يا ناد( سااخته شادر ا   ک یجاد ميا یمن  یجانیه در فرد رالت هک یداديکننده )رو داد نارارتيتجربه رو

و  (همیشاه   5هرگار تاا     6) یتریکاس لیه نلوه پاسخ به آن براساس مقکتم است يآ 31اس شامل یمق

                                                           
1. Social Comparison Orientation Scale 

2. Buunk & Dijkstra 

3. Family Communication Patterns Inventory 

4. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

5. Garnefski  
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، یريا ر ر مجادد بار برناماه   کا رش، تمري)پذ یانطباق یراهبردها یلکه در دو بعد کاس یمق خرده 9شامل 

)سارزنش خاود،    یرانطبااق یغ ی( و راهبردهاا یريپاذ  دگاهيمجدد مثبت و د یابير مثبت مجدد، ارزکتمر

 یر دارایا اس نیا مق ر هر خردهباشد می، اند شدهم یتنظ( یرپنداریآم و فاجعه یگران، نشخوار ذهنيمالمت د

ثر نمارا   کاس رداقل و رادا ین مقياستر در ا 27تا  0ن یاس بیمق چهار عبار  است و نمره هر خرده

 یاس راهبردهاا یا ( اعتباار مق 2772اران )کا و هم کیقرارگرفته استر گارن سا  647تا  31از  یا در دامنه

اس یا ل مقکا و  یرانطبااق ی، غیانطبااق  یراهبردهاا  یاخ برارونبک ی  آل ايجان را از طریم هیتنظ یشناخت

و  ین عوامال در پاژوهش ساامان   يا ا یب آل اا بارا  يردندر تارا کگرارش  93/7و  41/7، 96/7ب یترت به

 44/7تااا  09/7در دامنااه آن  يیب بازآزماااين تاارایو هم ناا 96/7تااا  12/7( در دامنااه 6349) ی ااادق

اس یا ن مقيا همرمان ا يیروا ی( در پژوهش6397) یارمد و یان، بهرامی، باغیگرارش شده استر  الل

 یه راهبردهاا کا ج نشاان داد  يردنادر نتاا  ک یبررسا  SCL-97آزماون   یاس افساردگ یا را با نمارا  مق 

( 32/7گاران ) ي(، مقصر دانستن د34/7رش )ي(، پذ57/7) یرک(، نشخوار ف55/7ردن )ک یبار تلق بتیمص

 ین عالئام همبساتگ  يا ه راهبردها باا ا یرابطه مثبت و بق ی( با عالئم افسردگ24/7و مقصر دانستن خود )

 یهاا   و ساب  10/7 یانطبااق  شاناختی  هیجاان م یتنظا  یها  سب يیايداشتندر در پژوهش راتر پا یمن 

 آمدردست  به 05/7 یرانطباقیغ شناختی هیجانم یتنظ

 

 ها افتهی
آزماون   وسایله  باه هااا   دهتلقی  ابتدا طبیعی باودن توزياع دا یها فرتیه یها قبل از انجام آزمون

ع يا ه توزکا دهاد   یمورد بررسی قرار گرفت که نتايج ايان آزماون نشاان ما     6رنفیاسم-لموگروفک

 و شانود  گ ات   یارتبااط  ی، الگوهاا (Z ،705/7 P 247/6) یاجتمااع  ساه يمقا یرهاا یمته یها نمره

(750/6 Z ،263 /P)يیهمنوا یارتباط ی، الگوها (210/6 Z ،742 /P ،)شاناختی   متنظای  یها  سب

، Z 716/6) یرانطبااق یغ جاان یهشاناختی   تنظایم  یها  سب(، Z ،502/7 P 043/7) یانطباق جانیه

266/7 P)  کمرويیو (696/6 Z ،660/7 Pدر جامعه تابع توز )ع نرمال هستندري 

رساون را  یپ یب همبساتگ يار و تار یا ن، انلاراف مع یانگیا مانند م یشاخص آمار 6جدول 

 دهدر یعه نشان ممورد مطال متهیرهایبررسب 
                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 
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 ل نمونهکدر  کمروییر یبا متغ ها آن یهمبستگ مورد مطالعه و متغیرهایار ین و انحراف معیانگیم . 1جدول 
 

 متغیرها
 کمرویی کل N=122دختر  N=122پسر 
 R P انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 777/7 272/7** 55/5 21/39 04/5 12/39 36/5 96/34 یسه اجتماعيمقا
 777/7 -210/7** 42/67 27/00 90/67 19/04 57/67 02/05 شنود و  گ ت یارتباط یالگو
 720/7 626/7* 20/4 55/32 33/4 95/32 65/4 65/32 يیهمنوا یارتباط یالگو
 731/7 -665/7* 92/2 57/62 09/2 90/62 94/2 75/62 رشيپذ
 777/7 -204/7** 63/3 17/60 74/3 57/60 69/3 19/60 یرير ر مجدد بر برنامهکتمر
 772/7 -614/7** 91/2 75/60 77/3 70/60 92/2 70/60 ر مثبت مجددکتمر
 777/7 -260/7** 70/3 79/60 91/2 49/63 64/3 24/60 مجدد مثبت یابيارز
 793/7 -792/7 03/2 06/62 34/2 10/62 04/2 01/62 یريپذ دگاهيد

 777/7 -690/7** 05/9 90/10 09/9 70/14 60/9 40/10 یانطباق یشناخت جانیم هیتنظ یها  ل سبکنمره 
 224/7 711/7 26/3 60/62 97/2 12/62 00/3 03/66 خودسرزنش 
 776/7 640/7** 32/3 11/66 21/3 74/62 30/3 20/66 گرانيد سرزنش
 710/7 131/3 47/2 21/63 00/2 10/63 09/2 49/62 یرکنشخوار ف

 632/7 -742/7 62/3 06/66 25/3 07/66 91/2 73/62 یپندار ریآم اجعهف
 770/7 600/7* 40/5 42/04 79/5 05/09 39/1 96/00 یرانطباقیغ یشناخت جانیم هیتنظ یها  ل سبک  نمره

 - - 01/1 96/06 07/1 41/06 20/1 91/06 کمرويی
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 یدار یرابطه مثبت و معنا  یماعسه اجتيمقان یشود، ب یمشاهده م 6در جدول که  طور همان

(776/7 p<ب ،)یدار یو معنا  یرابطه من ا  و شنود گ ت  یارتباط یالگون ی (776/7 p< با ،)ن ی

م یتنظاا یهاا   ساابن یبا (، >p 775/7) یدار یرابطااه مثبات و معناا  يیهمناوا  یارتباااط یالگاو 

م یتنظاا یهااا  ساابن یو باا (>p 776/7) یدار یو معناا یرابطااه من اا یانطباااق شااناختی هیجااان

 آمدردست  به کمرويی( با >p 775/7) معناداریرابطه مثبت و  یانطباقریغ شناختی هیجان

ديگار،    عبار   م روته اساسی تللیل رگرسیون چندگانه استقالل متهیرهای مستقل و يا به

های خطا متهیرهای مستقل با يکديگر است که توسط آزمون دوربین واتساون   عدم ارتبا  نمره

قارار   5/2الای   5/6توان گ ت اگر مقداره آماره اين آزماون باین    طورکلی می به شودر بررسی می

، 6توان استقالل مشاهدا  را پذيرفت و تللیل را دنبال کرد )تاباچنیا  و فیادل   داشته باشد می

 (ر 6396به نقل از بشلیده،  ،2777

 دهدر مینشان را  بین شیخطی بودن متهیرهای پ نتايج را ل از آزمون عدم هم 2 دولج
 

  بین شیخطی بودن متغیرهای پ ج حاصل از آزمون عدم همینتا  .2جدول 

 آماری های شاخص
 بین عدم هم خطی چندگانه متغیرهای پیش هامتغیر

VIF Tolerance 

 مقايسه اجتماعی 955/7 70/6

 و شنود گ ت الگوهای ارتباطی  407/7 79/6

 همنوايی الگوهای ارتباطی 960/7 74/6

 شناختی انطباقی های تنظیم هیجان سب  405/7 64/6

 غیرانطباقی شناختی های تنظیم هیجان سب  493/7 62/6

 

و مقاادير تاورم    76/7مقادير تلمل برای همه متهیرها کمتار از  ، 2با توجه به نتايج جدول 

 3  دولجا  شاودر  خطی تأيید می باشد و عدم هم می 67تر از  واريان  برای همه متهیرها کوچ 

شاناختی   هاای تنظایم   تريب رگرسیون بین کمرويی، الگوهای ارتباطی خاانواده و ساب   نتايج 

 دهدر نشان میرا  هیجان

                                                           
1. Tabachnick & Fidel 
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 شناختی هیجان های تنظیم ، الگوهای ارتباطی خانواده و سب کمروییضریب رگرسیون بین  . 3جدول 

 آزمون دوربین واتسون R R² RAD مدل

6 072/7 616/7 911/5 070/6 

 

شود نتايج را ل از آزمون دوربین واتساون در تللیال    مالرظه می 3طور که در جدول  همان

دسات آماده اسات کاه نشاان از اساتقالل متهیرهاای         باه  070/6رگرسیون به روش ورود برابر با 

خطای متهیرهاای    هم نین، يکی ديگر از شرو   لت رگرسیون چندگانه عدم همبین داردر  پیش

چاه ايان عامال عاددی      اين شر ، عامل تورم واريان  استر چناان بین استر معیار سنجش  پیش

 شودر خطی متهیره تأيید می هم داشته باشد، عدم 67تر از  کم
هاای   داری الگوهاای ارتبااطی خاانواده و ساب      ملاسبه تريب بتا و ساط  معنای   0جدول 
 دهدر نشان میرا در پژوهش راتر  کمرويیبرای  شناختی هیجانی تنظیم
 

شیناختی   تنظییم  یهیا   و سیب  خیانواده  یارتباط یالگوها داری معنیحاسبه ضریب بتا و سطح م  .2جدول 
 کمرویی یبرا یجانیه

سطح 
 داری معنی

 T مقدار

ضریب 
 استانداردشده

 نشده ضریب استاندارد
 بین پیشی هامتغیر

Beta 
خطای 
 B استاندارد

 مقدار ثابت 147/34 730/0 - 544/9 777/7

 مقايسه اجتماعی 237/7 717/7 694/7 420/3 777/7
 شنود و  الگوهای ارتباطی گ ت -622/7 732/7 -275/7 -046/3 777/7

 همنوايی الگوهای ارتباطی 760/7 706/7 722/7 069/7 105/7
 شناختی انطباقی های تنظیم هیجان سب  -607/7 734/7 -275/7 -020/3 777/7
 غیرانطباقی شناختی ظیم هیجانهای تن سب  643/7 759/7 615/7 792/3 772/7

 

اسات   072/7يا تريب رگرسیون  R ، میرانشود میمشاهده  0 اين جدولکه در  طور همان

باشادر ايان امار     دار می معنی 776/7که اين مقدار در سط   دهد نشان می Fو است اده از آزمون 

 یهاا   و ساب  يیهمناوا  یارتبااط  یالگوهاا دار باین   وجاود رابطاه من ای و معنای     دهناده  نشان

 یها  سب و یسه اجتماعيدار بین مقا و وجود رابطه مثبت و معنی یانطباق جانیهشناختی  تنظیم
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يا تريب تعیین برای متهیرهای  R²باشدر میران  می کمرويیبا  یرانطباقیغ شناختی هیجانم یتنظ

 جاان یهی شناخت تنظیم یها  و سب يیو همنوا و شنود گ ت  یارتباط ی، الگوهایسه اجتماعيمقا

در اد تهییارا     61باشدر اين مقدار بیانگر آن است کاه   می 616/7برابر  یرانطباقیو غ یانطباق

که در جدول  طور همانهم نین، و مابقی ناشی از عوامل ديگر استر  رهاین متهياناشی  کمرويی

 tقادار  کاه م  -275/7تريب بتای  یانطباق شناختی هیجانم یتنظ یها  سبشود، متهیر  مالرظه می 0

بینای   به معادله رگرسیون از قدر  پیش شده واردمعنادار است، از بین متهیرهای  777/7آن در سط  

  و شاانود گ اات  یارتباااط یالگوهااا یمتهیرهااا آن از بعااددارد و  کمروياایبیشااتری در خصااوص 

(775/7 P= ،275/7- B= ،)یسه اجتماعيمقا (777/7 P=، 694/7 B=)  شاناختی   تنظایم  یهاا   سبو

 بینی مناسبی برخوردار استر از قدر  پیش( =P=، 615/7 B 772/7) یرانطباقیغ جانیه

 

 گیری نتیجهبحث و 
رابطاه   کمرويای باا   یسه اجتماعين مقایه بکدهد  از پژوهش نشان می آمده دست بههای  افتهي

ن یای در تب داردر ی( همخاوان 2767) کیتيوکیا  ج پژوهشيه با نتاکوجود دارد  یمثبت و معنادار

 یادیا شاناختی بن  رم روانیانکم ي گران ين خود و دیب یسه اجتماعيمقا توان گ ت یافته مين يا

با (ر 2766، 6لريوس و موسویروسکوران، کورکتأثیرگذار بر قضاو ، تجربه و رفتار مردم است )

ن افراد خودشان را تنهااتر در نظار   يمختلف، ا یها در طول عمر و در زمینه کمرويیافتن يادامه 

گاران  يبا د ي روابط نرد یمنظور برقرار  تری به پايین يیدارند و توانا یمترکگیرند، دوستان  می

متر دوست دارند و خودشان کمرو خودشان را ککه افراد  واقع با توجه به اين را دارا هستندر در

و  شاان ماورد قضاا    توسط همسااالن  یا طور مشابه بینند و به تر می متر دوستانهکتر و  را من عل

ن يا يابادر ا  اهش میکشان  های اجتماعی توسعه مهار  یهای الزم برا گیرند، لذا فر ت قرار می

 ،بینناد  مای  یار عمال اجتمااع  کا ر افاراد، خودشاان را فاقاد ابت   يسه خودشان باا ساا  يافراد با مقا

جاد و ر ظ روابط ساالم باا همسااالن    يدر ا ،نندکت کشر یا  مهم اجتماعیتوانند در تجرب نمی

به دفاع از  یليکنند و تما با همساالن سرزنش می یتعامال  من  یدارند، خودشان را برال کمش

 یشاواهد پژوهشا  شاودر   ها مای  ن در آنيین   پا  ن امر منجر به عر يه اکرقوق خود ندارند 

افاراد  ن يا که چرا، (2773لر، یدارد )م یرابطه من  یرش اجتماعيبا پذ کمرويیه ک دهد مینشان 

                                                           
1. Corcoran, Crusius, & Mussweiler 
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نناد و از  ا ا    ک یما  یباودن در تعاامال  اجتمااع    یچل ت وپا دستو  ینگران ارساس تنش،

را در مورد ارساساا    یقیدق ینظارت-نند و خودک یف خودشان است اده میتو  یبرا یتر یمن 

 یساه اجتمااع  يو باا مقا  یاتین خصو ا یبا توجه به دارا بودن چن درنتیجهو رفتارشان را دارندر 

 يیبااال  یارتبااط  یهاا  و مهاار   یارآماد کهاا از خود  نظار آن   به هک یگرانين خود و دیب یمن 

 گرددر ید ميتشد ازپیش بیشها  آن کمرويی یها نهیبرخوردار هستند، زم

باا   و شانود  گ ات   یارتبااط  ین الگاو یبا  یمن ا  یوجود همبساتگ  يافته ديگر اين پژوهش،

اران کا و هم یفرارتا  و (6344) یو مظااهر  یافته ساپهر يافته همسو با ين ير اباشد می کمرويی

گار و   تيا رما یجانیه به للاظ هک ینيوالد هکتوان گ ت  در تبیین اين يافته می استر( 6349)

 یشاان نقشا   فرزنادان  یسات يو بهر یفرزندان خود هستند، در ارتقاء ساالمت  یازهایپاسخگو به ن

 یجاان یدهاای ه کنند تا عملکر می  مکها  ن   فرزندان، به آن ت اعتمادبهيدارند و با تقو یاتیر

بار   یمهما  تاأثیر خاانواده   یارتبااط  یالگوهاا نندر کم یمتعدد تنظ یها شان را در زمینه و رفتاری

ت رواباط در  یا  کیدر  یمثبات نقاش باارز    یارتباطاا  خاانوادگ  دارد و  یتیهای شخص ويژگی

فرزنادان دارد   یاجتمااع  یشناختی و سازگار در بلو  روان یمهم یامدهاین پیخانواده و هم ن

ل يا بااال، اعضااء خاانواده تما    و شنود گ ت  یارتباط یدر الگو (ر2774، 6و و آرمریاپالن، آربک)

نناد و آزاداناه در ماورد ارساساا  و     کاز موتوعا   البت   یعیه در مورد دامنه وسکدارند 

وگو در ماورد موتاوعا     ن الگو، اعضاء در گ تين ايیدهند و در سطوح پا دشان نظر میيعقا

ورنر و کا گیارد )   ور  می یار و ارساسا  شخصکمتر از افکشوند و تبادل ر یتر درگ سطلی

 یا  راتکنتارل نسابتا  دمو  کم و کا که تعارتا   ن الگو، با توجه به ايني(ر در ا2771، ي رپاترتیف

و  یرنادگ يران پذیا ر باا توجاه باه م   یا و ن دهند از خود را رشد می یاست و فرزندان م هوم مثبت

متار  کشاود و   ن، به فرزندان جرا  اظهارنظر مستقالنه داده میيدوالپاسخگو بودن ت و یمی م

ن يا شودر درنتیجه فرزندان برخوردار از ا ن تأکید میيد فرزندان با والديار و عقاکاف یبر هماهنگ

آوری و  ، تاا  ینتارل درونا  کان کمانند م یمثبت یتیو شخص یا  روانیاز خصو  یتیترب  سب

ن یو رواباط با   یو در تعاامال  اجتمااع   باشاند  یما  رداربرخاو  یمثبتا  يیگشاا  مسئله یراهبرها

ن ارتباطاا  و  یه بکدهد  نشان می ین شواهد پژوهشیدارندر هم ن يیشان ابراز وجود باال فردی

، تااران،  یوجاود دارد )موساو   یرابطاه مثبتا   یاجتمااع  یساتگ يخانواده با شا یت عاط کمشار

                                                           
1. Coplan, Arbeau, & Armer 



 32 ... اجتماعی، الگوهای ارتباطی خانواده و ی مقایسه ی رابطه

 یفرزنادان خجاالت   یبرا یتيرما  ز سبه اک یمادران( و 2765، 6یالنترکو  ی، ملمدیمیابراه

شادن فرزندانشاان    یناه اجتمااع  یدر زم یشاتر یب یریا مت و درگیکردند،  ام  خود است اده می

 (ر6999، 2نینگر و روبیکردند )هاست خود گرارش می یمخصو ا  در دختران خجالت

دار  نای رابطه مثبت و مع کمرويیبا  يیهمنوا یارتباط یه بین الگوکج نشان داد ين نتایهم ن

اران کا و هم یفرارت و (6344) یو مظاهر یسپهر یها ج پژوهشيه همخوان با نتاکوجود دارد 

ت کماانع از شار   يیهمنوا یارتباط یالگوه کتوان گ ت  در تبیین اين يافته می رباشد یم( 6349)

تاری   مثبات  یفارد  نیبا روابط ب یاجتماع کشود و در می یا  مهم اجتماعیردن افراد در تجربک

ن اقتادارطلب، ماانع از   ير تعامال  باا والاد  کراه خواهد بودر فقدان تعامل با همساالن و تمرهم

توانناد   شود و فرزندان نمای  ر و رفتار میکن ت یدر مورد ارتبا  ب یریادگي یش فر ت برايافرا

ن يا ا یرنادر در ساطوح بااال   یاد بگي یهای مختلف زندگ الزم را در زمینه یهای اجتماع مهار 

متقابل در درون خانواده  یو وابستگ یه از تعارض و استرس همرنگکل دارند يعضاء تماالگو، ا

بخشاند   شان را از خانواده ارتقاء می ن است افراد استقالليیپا يیه همنواک ینند و زمانکاجتنا  

ورنر و کا را دارناد ) خاانواده   یگار اعضاا  يان مخال ات باا نظارا  د   یا ب یبرا یشتریل بيو تما

تواناد بار ساالمت و سااختار      خانواده می یان اعضایالما  دشوار در مکم (ر2771، ي رپاترتیف

شده و ارسااس   ان ارساسا  مهاری، بیه با سردکهايی  تأثیر گذارد و خانواده یروابط خانوادگ

در فرزنادان   يیتنهاا  منجار باه ارسااس   شاوند   ن، مشخص میيوسیله والد شده به  اشتباه گرفته

نتیجاه در   ن دارد دريتأکید بر اقتادار والاد   يیهمنوا یارتباط یر الگو(6949، 3اچکد )رونشو می

 یک ايت هستند، همرنگا  مؤثر بی یو روابط عاط  یجانینترل هکهايی فرزندان در  ن خانوادهیچن

ف با همسااالن  یمانند روابط تع یبلندمدت یبیند و منجر به عواقب من  شان  دمه می اجتماعی

 نيیپا یاجتماع یستگيو شا یرونینترل بکن و منبع يین   پا ارآمد و عر کو فقدان رل مسئله 

در  یهای مهم زنادگ  ه در مورد تصمیمکدهد  به افراد اجازه نمی يین الگوین چنیشودر هم ن می

 نندرکابراز وجود نظر دهند و مستقالنه عاشقانه، دوستانه و ، روابط یشهل یها طهیر

شاناختی   تنظایم  یهاا   ساب رابطه مثبات و معناادار باین    پژوهش وجود  یها افتهيگر ياز د

توان بیاان کارد    در تبیین اين يافته می افت نشدري ینه پژوهشین زمير در ابود کمرويیبا  یجانیه

                                                           
1. Mousavi, Taran, Ebrahimi, Mohhammadi, & Kalantari 

2. Hastings & Rubin 

3. Rokach 
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( و 6940، 6سان يت )آيره عمال را هادا  یا ر و انگکا توانناد ت   جانا  مییکه ه که با توجه به اين

برگرفتاه از   ی(، راهبردهاا 2773، 2مان کنناد )ا کنتقل ا  افراد میار و نکرا در مورد اف یاطالعات

ار و شاناخت افاراد دارنادر    کا بر عاط اه، اف  یر اثرا  فورین یرانطباقیو غ یجان انطباقیم هیتنظ

ن يا ت ايريهای پاساخ ماؤثر باه ماد     استراتژی يیو شناسا یجانیهای ه موقعیت یابيارز يیتوانا

م یواقع تعادل و تنظا  همراه استر در یاجتماعو تعامال   ین فردیت روابط بی کیها با  موقعیت

ت يريماد ر یا ( و ن2777، 3یاساپ کمارتبط اسات )   یت و ثباا  رواباط اجتمااع   یا  کیبا  یجانیه

 یراهبردهاا  ر(2777، 0اسامت  ی ل و دسا یدارد )م یجاان یم هیاز به تنظا یر تعارتا  نیآم موف 

اهش کا منجار باه    یشاناخت مجادد   یابيو ارز يیگشا رش، مسالهيمانند پذ یجان انطباقیم هیتنظ

ماؤثر   یفارد  نیرد با کا ( و عمل2770و گاروس،   0، رم1یر  ، ما 5ني)گلاد  یتجربه عاط ه من ا 

  يا از طر یتعاامال  اجتمااع   یکنناده همااهنگ   شود و تساهیل  ( می2777و گروس،  4 اردي)ر

، 9دیشار و منسات  ینساون، ف کیباشاد )پار  می یفرد نیت بيو تقو یاجتماع یابي، ارزیت عاط يسرا

مارتبط   یطور مثبتا  شناختی به روان یستيبا بهر یانطباقجان یهشناختی  تنظیم ی(ر راهبردها2775

ن راهبردهاا  يا ه از اکا  ی( و افاراد 2765، 67یو مراد ی، دولتشاهیدزاده، ملمدخانواست )ملم

رارتای    برخوردارناد و باه   يیپاذيری بااال   های مختلف از انعطااف  کنند در موقعیت است اده می

 نندرکمثبت مجدد است اده  یابير و ارزکاز تمر یفرد نیب یها زمینه توانند در می

 یرابطه مثبت و معنادار کمرويیبا  یرانطباقیجان غیهشناختی  تنظیم یها  ن سبین بیهم ن

ه شاامل  کا  یرفتاار  یعناوان باازدار   باه  کمرويای  افت نشدري ینه پژوهشین زميافت شدر در اي

( و منجار باه   2771، 66نریشود )شا  ف میياست، تعر یهای اجتماع اتطرا  و ترس از موقعیت

م یتنظا  یهای مختلاف و اسات اده از راهبردهاا    در موقعیت یشانيبینی پر مضطر  شدن و پیش

مانند اجتناا  از   یرانطباقیجان غیم هیتنظ ین راهبردهايشودر است اده از ا می یرانطباقیجان غیه
                                                           
1. Isen 
2. Ekman 
3. Caspi 
4. Mischel & DeSmet 
5. Goldin 
6. McRae 
7. Rame 
8. Richards  
9. Parkinson, Fischer, & Manstead 
10. Mahmoudzadeh, Mohammadkhani, Dolatshahi, & Moradi 
11. Shiner 
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 یو نشخوار ذهنا  یها، نگران و تجربه هیجان انیردن بکو  کا سريها، پنهان  ها و موقعیت هیجان

اهش کا کناد و منجار باه     جااد مای  يهای مختلاف ا  در زمینه یانباريز یامدهایپ یانتقاد-و خود

و  2 اارد، بااتلر  يال  رافظاه )ر ک( و مشا 2763 ،6لای و چاای  ، يو، نیم) یروان پذيری انعطاف

 یندر رضاور راهبردهاا  کد يرا تشد کمرويیتواند  ن امر میيشود و بالطبع ا ( می2773گروس، 

قارار   یشناسای روانا   فارد را در معارض خطار آسایب     یانطباق یا  راهبردهایو غ یرانطباقیغ

 یجان و است اده از راهبردهاا یم هیتنظ يی( و نقض در توانا2760، 3یريدهد )گروس و جاز می

(ر 2767، 0بیا همراه است )جاورمن و گوتل  یپذيری به اتطرا  و افسردگ با آسیب یرانطباقیغ

از  یشاده، نگرانا    رابطه تلرياف  یه باورهاک( نشان داد 2767ر )یر و دمیدرميوکج پژوهش ينتا

مانناد   یاتیل داشاتن خصو ا  یا مرو به دلکنقش دارد و افراد  کمرويیدر  یابيارز-د و خودأيیت

رال   یمتار بارا  ک يی، روابط گذرا و توانایو اجتماع یروابط عاط  یدر برقرار ی، ناتوانيیتنها

ن و سارزنش  يیپاا  یارزش-گران دچار خوديهای د بینی خواسته پیش يیارتا  و فقدان تواناتع

جاان مانناد   یم هیتنظا  یرانطبااق یغ ین امر منجر به فعال شادن راهبردهاا  یه همکشوند  خود می

 یبارا  یفارد  یامادها ید پيتشاد  و هاا  در آن یرپنداریآم گران و فاجعهي، مالمت دینشخوار ذهن

 درگرد میمرو کافراد 

 ی، الگوهاا یساه اجتمااع  يه مقاکون نشان داد یوتللیل رگرس ج را ل از تجريهي، نتاآن بر  عالوه

در اد از   61/7 یرانطبااق یو غ یانطبااق  یجاان یهشاناختی   تنظایم  های سب و  و شنود گ ت  یارتباط

ن يهتار ب یانطبااق  یجاان یهشناختی  تنظیم یها  ان سبین ميه در اکنند ک ین مییرا تب کمرويیان  يوار

دارد  یناد يجانا  اشاره باه فرآ یم هیتنظه کتوان گ ت  نه میین زميدر ااستر  کمرويیننده ک ینیب شیپ

کننادر   ان مای یا گذارند و چگوناه آن را تجرباه و ب   جاناتشان تأثیر مییکه افراد چگونه بر ه بر اين یمبن

خاانواده،   یدوساتان، اعضاا  گران مانند يمنظور ن وذ در ارساسا  د  جان مؤثر بهیم هیتنظ یراهبردها

و اسات اده از   هساتند  یو تارور  یاتیا ر یساالمت روانا   یر بارا یا و ن یزنادگ  ي اران و شرکهم

 یجاان یم هیتنظا  یاست اده از راهبردهاا  یباشد برا یتواند جبران می یانطباق یجانیم هیتنظ یراهبردها

ن يا ( و به افاراد ا 2762ما، سکهو-د )آلداو و نولنينما یریشگیپ یشناسی روان و از آسیب یباقطرانیغ

                                                           
1. Min 

2. Butler 

3. Jazaieri 

4. Joormann & Gotlib 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4089517/#R24


 23 (2 شماره ،1315تابستان  ،2 سال ،دوم ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی بالینی وردهای روانآ دستمجله 

(ر 2770باان،  یگار، دنهاام و گان  ينند )برکشان عمل  آمیری در ملیط طور موفقیت دهد تا به ان را میکام

گااران و يجانااا  خااود و دیت هيريافااراد در مااد يیجااان جنبااه مهاام توانااایم هین بعااد از تنظاايااا

 یت از زنادگ يننده رتاا ک بین مجدد پیش یابيارزن یباشدر هم ن جان و شناخت مییسازی ه يکپارچه

ن يا ن راهبردهاا باه افاراد ا   يا و ا( 2760، 6ریاندرمکپ اوزپوال  و یت، راگیگيان است )يدر دانشجو

رش، يپاذ پاذيری از   طاور انعطااف   باه  یهای مختلف زندگ ط و موقعیتيه در شراکدهند  ان را میکام

منظاور    باه  یريپاذ  دگاهيا و د مجادد مثبات   یابير مثبت مجدد، ارزک، تمریرير ر مجدد بر برنامهکتمر

 نندرکخود است اده  یا  عاط یم تجربیتنظ

 یت زنادگ یا  کیمختلاف   هاای  جنباه بار   توجهی قابل تأثیر کمرويی که اينبا توجه به  مجموع در

ن و اتاطرا  و  يیپاا  ن ا    باه  اعتمااد ، یتي اا ک یدارد و منجر باه ارسااس با    یلیو تلص یاجتماع

گاری و   ها و مدارس باه غرباال   مراکر مشاوره با همکاری دانشگاه شود پیشنهاد می، شود می یافسردگ

هاای   های آموزشی منجر به تقويات مهاار    مرو پرداخته و سپ  با برگراری کارگاهکشناسايی افراد 

مثبت و مؤثر و راذف   یر آموزش راهبردهایو ن یهای زندگ ت مهار يو تقو یریآم ، جرا یارتباط

ساازی افاراد بارای     آمااده  منظور  به یاجتماع یردهاکنه عملیزمن در جایم هیثر تنظؤرمیغ یراهبردها

 یهای ارتبااط  که سب  آنجايی ن ازیهم ن درنمهیا کنرا های مختلف در جامعه  روبرو شدن با موقعیت

شناساان و مشااوران راوزه خاانواده      دارناد  باه روان   يینقش بسارا  کمرويیگیری  ن در شکليوالد

ارتباا   الی  و    یت و تارور  برقارار  یهايی اهم نارها و کارگاهیسم یشود با برگرار شنهاد مییپ

پاژوهش راتار    ملدوديتن يتر مهم نندرکن گوشرد يبه والد کیودکمناسب با فرزندان را از دوران 

ر يم آن باه ساا  ین، در تعما يباشاد، بناابرا   یم يیدانشجوها به کل جامعه  افتهي یريپذ میان تعمکعدم ام

 ردرکا  ید ارتيمناط  با

 

 گزاری سپاس
ت دانشاگاه  يا ماورد رما  یاز طارح پژوهشا   مساتخر   یمطالعه پژوهش ي مطالعه راتر 

ن ملتارم  یله از مسائول ین وسا يه بدک، باشد /د می0642/20/6به شماره  نور وارد الشتر بوده امیپ

 یاريا ن پاژوهش  يا ه ما را در انجام اک یريان عريدانشجو ینور وارد الشتر و تمام امیدانشگاه پ

 مريینما یم یگرار مانه سپاسینمودند،  م

                                                           
1. Yigit1, Ozpolat, & Kandemir 
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 منابع

 فارسی

   وعلای  ،ناژاد، ملماد، پورنقاد    بشار ، ملمدعلی  افقی، زهرا  آقايی ثابت، سیده سارا  ربیب

هیجان در رابطه بین شناختی  تنظیمکننده راهبردهای  (ر نقش تعديل6392پور، شیوا ) گرانمايه

 ر03-52 ،(0)65های علوم شناختی،  ه تازهمجلناگويايی هیجانی و مشکال  بین شخصیر 

و  SPSSهای پژوهشای باا    های پژوهش و تللیل آماری مثال روش(ر 6393بشلیده، کیومرث )
Amosر اهواز: انتشارا  دانشگاه شهید چمران اهوازر(چاپ دوم) ر 

هیجاان باا   شاناختی   تنظایم (ر رابطاه راهبردهاای   6396ملماد )  و میرآقايی، علی رسنی، جع ر

 ر16-02 ،(6)0شناسی معا ر،  ر مجله روانپردازی خودکشی ايده

سازه( نسخه فارسی مقیاس  (ر ساختار عاملی )روايی6349اله ) رتا و عباسی، قدر  رجبی، غالم

شناسای باالینی اياران،     پرشاکی و روان  مجلاه روان در بین دانشجويانر  کمرويیشده  بازبینی
 ر010-510(، 0)61

(ر الگوهای ارتباطی خانواده و متهیرهای شخصایتی در  6344لمدعلی )سپهری،   ورا و مظاهری، م

 ر606-657 ،(22)1شناسان ايرانی،  شناسی تلولی، روان مجله رواندانشجويانر 

 (چااپ ساوم  )ر های آماری ت  متهیری ای از تللیل  آمار استنباطی: گريده(ر 6344سرمد، زهره )

 تهران: انتشارا  سمتر  

(ر رابطه باین راهبردهاای   6397ايران  بهرامی، فاطمه  و ارمدی، ارمد )  اللی، اعظم  باغیان،

مجلاه  شناختی تنظیم هیجان و مشکال  هیجانی با توجه باه عوامال فاردی و خاانوادگیر     
 ر6-64 ،(6)6 درمانی، مشاوره و روان

 (ر رابطه الگوهای ارتباطی خاانواده، 6392 بری، مصط ی  البرزی، ملبوبه  و بهرامی، ملمود )

هاای ناوين    مجلاه انديشاه  آماوزان دبیرساتانیر    هوش هیجانی و خالقیت هیجانی در دانش
 ر35-13 ،(3)9تربیتی، 

عاشوری، ملمد  جلیل آبکناار، سایده سامیه  عاشاوری، جماال  موساوی خطاا ، ملماد  و         

در رفتار اجتناا    کمرويیهای پیشرفت و  گیری هدف (ر نقش جهت6396رستمان، رسن )

 ر69-24، (2)2له مطالعا  ناتوانی، مجطلبیر  از کم 
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(ر رابطه باین الگوهاای ارتبااطی    6397آشتیانی، علی  و مرادی، علیرتا ) فرارتی، مهرزاد  فتلی

 ر05-52 ،(6)0شناختی،  مجله پژوهش در سالمت رواندر نوجوانانر  کمرويیخانواده و 

اده بار میاران ساازگاری    بررسی تأثیر ابعاد الگوهاای ارتباطاا  خاانو   (ر 6345نیا، مريم ) کورش

 دانشگاه شیراز، شیرازر (رشناسی نامه کارشناسی ارشد روان پايان)ر روانی فرزندان

 (رچااپ دوم ) تللیل دادهاای چناد متهیاری در پاژوهش رفتااری     (ر 6345هومن، ریدر علی )

 هران: انتشارا  پی   بار  ت
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