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چکیده
هدف از اين پژوهش بررسی رابطهی مقايسهی اجتماعی ،الگوهای ارتباطی خاانواده و ساب هاای
تنظیمشناختی هیجان با کمرويای در دانشاجويان باودر روش پاژوهش راتار تو ای ی-همبساتگی و
جامعهی آماری پژوهش شامل تمامی دانشجويان پیام نور وارد الشتر بود که از ايان میاان تعاداد 335
دانشجوی دختر و پسر به روش نمونهگیری تصاادفی چندمررلاهای انتخاا شادندر دادههاا از طريا
مقیاسهای مقايسهی اجتماعی ،الگوهای ارتباطی خانواده ،سب های تنظیمشناختی هیجاان و کمرويای
جمعآوری و با است اده از روش آماری تريب همبستگی سااده و رگرسایون چندگاناه تللیال شادندر
يافته ها نشاان داد کاه باین متهیرهاای مقايساهی اجتمااعی ،الگاوی ارتبااطی همناوايی و ساب هاای
تنظیمشناختی هیجان غیرانطباقی رابطهی مثبت و معناداری با کمرويی و بین الگاوی ارتبااطی گ ات و
شنود و سب های تنظیمشناختی هیجان انطباقی رابطهی من ی و معناداری باا کمرويای وجاود داشاتر
نتايج تللیل رگرسیون چندگانه به شیوهی ورود نشان داد کاه متهیرهاای مقايساهی اجتمااعی ،الگاوی
ارتباطی گ ت و شنود و سب های تنظیمشناختی هیجان انطباقی و غیرانطبااقی در پایشبینای وارياان
متهیر مالک يعنی کمرويی نقش دارد که از بین آنها سب های تنظیم هیجانشناختی انطباقی از قادر
پیشبینیکنندگی قویتری برخوردار استر با توجه به يافتههاای پاژوهش مایتاوان گ ات تمرکار بار
مقايسهی اجتماعی ،الگوی ارتباطی همنوايی و سب های تنظیمشاناختی هیجاان غیرانطبااقی باهعناوان
عواملی خطرساز در بروز و تداوم کمرويی میتواند در طراری مداخال پیشگیرانه کمرويی و کااهش
بروز اختالال روانشناختی ناشی از آن م ید باشدر

کلید واژگان :مقايسهی اجتماعی ،الگوهای ارتباطی خانواده ،سب های تنظایمشاناختی هیجاان،
کمرويی
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مقدمه
کمرويی تجربهای است که در آن فرد بیش از اندازه به خود توجه مایکناد و هماواره از خاود،
ارزيابیهای من ی به عمل میآورد تا ردی که اين راال برای فرد کمرو ،علات ايجااد ناارارتی و
جلوگیری از بروز ارساسا

در موقعیتهای اجتماعی میشود زيمباردو)6999( 6ر افاراد کمارو باه

خاطر اتطرا اجتماعی که در طول تعامال اجتمااعی تجرباه مایکنناد (چا
مشکالتی را در برقراری و ايجاد روابط نردي

و بااس)6946 ،2

و رتايتبخش خواهند داشات و رمايات کمتاری

دريافت و ارساس نرديکی کمتری به همساالن دارند (آسندورپف)2777 ،3ر کمرويای باا انتظاارا
غیرواقعی از روابط و طرد بین فردی رابطاه مثبات و معنااداری دارد (کويادرمیر و دمیار )2767 ،0و
افراد کمرو کی یت ارتباطی پايینتری نسبت به افاراد غیرکمارو دارناد (آروياو و هااروارد،)2766 ،5
زمان بیشتری را در تمرکر بر خود رف و افکار مضاطربانه باااليی را تجرباه مایکنناد (مل یاور و
چی  )6997 ،1و نیر تواف اجتماعی پايینی را گرارش میکنند (میلر)2773 ،0ر در واقاع افاراد کمارو
خود را بهعنوان فردی که به للاظ شخصیتی دارای نقض و کمبودی است ،میبینند که اين امر منجار
به ارساسا خود-سرزنشی و شرم در آنها (بورتنی  ،هندرسون و زيمبااردو )2772 ،4و درنتیجاه
رفتار اجتنا از کم طلبی (عاشوری ،جلیل آبکنار ،عاشوری ،موساوی خطاا و رساتمان،)6396 ،
عر ن

و پیشرفت تلصیلی پايین (جاردي  ،استانويويچ ،رادويوچ ،مینیچ و پوي اويچ،)2763 ،9

سطوح تنهايی (کوخان ،)2767 ،67میمت هیجانی پايین در روابط بینفاردی (تاربالنچ )2766 ،66و
تجربه باالی اتطرا و افسردگی (نلسون 62و همکاران )2774 ،میشودر هم نین دانشجويان کمارو
ارساس ن ر  ،بیقراری هیجانی ،ترس از قضاو ديگاران ،اتاطرا و تردياد در موقعیاتهاای
1. Zimbardo
2. Cheek & Busch
3. Asendorpf
4. Koydemir & Demir
5. Arroyo & Harwood
6. Melchior & Cheek
7. Miler
8. Bortnik, Henderson, & Zimbardo
9. Jaredic, Stanojevic, Radovic, Minic, & Pavicevic
10. Gokhan
11. Terblanche
12. Nelson
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اجتماعی را تجربه میکنند ،در لبت کردن مشکل دارند و در باه اشاتراک گذاشاتن ارساساتشاان
کند هستند و نمیتوانند زمانی که ارساساتشان توسط ديگران افشا مایشاود ،واکانش متقابال نشاان
دهند (آرون ،آرون و ديوي  )2775 ،6که اين امار مایتواناد خودکارآمادی آنهاا را در زمیناههاای
مختلف بهطور من ی تلت تأثیر قرار دهدر
عوامل مختل ی در پیدايش کمرويی مؤثرند که يکای از آنهاا مایتواناد مقايساه اجتمااعی 2باشادر
مقايسه اجتماعی ي

منبع اساسی اطالعا درباره خود است و افراد باه ايان اطالعاا نیااز دارناد تاا

توانايیها و نظرا شان را ارزيابی و عملکرد و عر ن

شان را بهباود ببخشاند (فساتینگر )6950 ،3و

مقايسه با افرادی که در ابعاد قضاو برتر يا رقیرتر هستند ،بر چگونگی فکر و ارساس افراد در ماورد
خودشان تأثیر میگذارد (زل و آلی )2779 ،0ر گیبونر و بون  )6999( 5معتقدند کاه افارادی کاه دارای
خودآگاهی و خود-انعکاسی بیشاتری هساتند ،در مقايساههاای اجتمااعی مکارر درگیار مایشاوند و
نوسانا خلقی بیشتر و عر ن

پايینتری را تجربه و افسردهتر هستند و ارتماال بیشاتری دارد کاه

هیجانها و رفتارهای من ی مانند رساد  ،ارساس گناه ،پشیمانی ،رالت تادافعی داشاتن ،درو گ اتن
و سرزنش ديگران را تجربه کنند (وايات ،لنگار ،يااروی و ولاچ)2771 ،1ر بار اسااس تئاوری مقايساه
اجتماعی فستینگر ( )6950افرادی که در مورد خود نامطمئن هساتند ،انگیاره قاویتاری بارای ارزياابی
نظرا  ،نگرشها و رفتارهايشان با ديگران دارند (تو ،آگیويناو و ويتا  )2770 ،0و افاراد کمارو دارای
اين گرايش هستند که ارزيابی من ی از خودشان داشته باشند و اين گارايش را مایتاوان باه وتاوح در
روابطشان با ديگران بهخصوص با افرادی که عملکرد بااالتر و بهتاری دارناد ،مشااهده کاردر بناابراين
قضاو های مقايسهای که افراد کمرو در رابطه با ديگران انجام میدهند در فرآيند خاود-ارزياابی آنهاا
مؤثر است (کیويتکی)2767 ،4ر میلر ( )6995در پژوهشی نشان داد که کمرويی بهترين پایشبینایکنناده
اعتماد به ن

اجتماعی و مهار های اجتماعی پاايین اسات و نتاايج پاژوهش کیاويتکی ( )2767نیار
1. Aron, Aron, & Davies
2. social comparison
3. Festinger
4. Zell & Alicke
5. Gibbons & Buunk
6. White, Langer, Yariv, & Welch
7. Thau, Aquino, & Wittek
8. Civitci
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راکی از آن است که مقايسه اجتماعی نقش مهمی در کمرويی و مشاکال باینفاردی دارد (گیلبار ،
گوس و آالن )6991 ،6و افرادی که خود را به ور ناخرسند ارزيابی میکنند نسبت باه افاراد راتای
و شاد ،نسبت به مقايسه اجتماعی رساس هستند (لیبومیسکی و روس)6990 ،2ر
از ديگر متهیرهای تأثیرگذار بر کمرويی ،الگوهای ارتباطی خانواده 3میباشدر خاانواده ياا ملایط
خانه بهعنوان ي

عامل مهم در اجتماعی شدن افاراد و يا

عامال کلیادی ماؤثر بار نگارشهاا و

رفتارهای آنها شناخته میشود و نقش عمدهای در رشد و پرورش ويژگیهای شخصیتی و رفتااری
آنان داردر رفتار ارتباطی خانواده و اعتقادا خانواده در مورد اينکه اعضای خانواده باياد چگوناه باا
يکديگر ارتبا برقرار کنند ،باا شاکلگیاری الگوهاای ارتبااطی خاانواده 0مارتبط اسات (کاورنر و
فیترپاتري )2772 ،5ر الگوهای ارتباطی بر اساس رمرگردانی و رمرگشايی پیاامهاايی کاه باین افاراد
خانواده ردوبدل میشود ،شکل میگیرند و شامل دوبعاد زيربناايی جهاتگیاری گ ات و شانود 1و
جهتگیری همنوايی 0میباشاد (فیترپاتريا

و ريت ای)6990 ،4ر جهاتگیاری گ ات و شانود باه

گ توگوی آزاد و رمايتی بین اعضای خانواده اشاره دارد ،بهگونهای که هار فارد تشاوي مایشاود
افکار و ارساسا خود را به ور مستقل بیان کناد (ريت ای )6996 ،و منجار باه خودکارآمادی
(انوری ،کجباف ،منتظری و سجاديان )2760 ،9و میل به کنترل درونی و عر ن

بااال در فرزنادان

میگردد (هوانگ)6999 ،67ر جهتگیری همنوايی نیر به شرايط ملیطای اشااره دارد کاه بیاانکنناده
میران سازگاری و تواف در نگرشها ،ارزشها و باورها در بین اعضای خانواده اسات کاه علات آن
تائید و ثبا قدر و کنترل والدين میباشد (ريت ای )6996 ،و رابطاه من ای باا هاوش هیجاانی و
خالقیت هیجانی فرزندان دارد ( بری ،البرزی و بهرامی)6392 ،ر پاساخگويی والادين و اسات اده از
سب های مساله گشايی مثبت با پذيرش اجتماعی بیشتر در اوائل کودکی (میار و پتیات )6990 ،66و
1. Gilbert, Goss, & Allan
2. Lyubomirsky & Ross
3. family communication pattern
4. family communication pattern
5. Koerner & Fitzpatric
6. conversation
7. conformity
8. Ritchie
9. Anvari, Kajbaf, Montazeri, & Sajjadian
10. Huang
11. Mize & Pettit
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سطوح کاهشيافته خجالتی بودن در نوجوانی همراه است (میلر)2776 ،ر فرارتای ،فتلایآشاتیانی و
مرادی ( )6349در پژوهشی نشان دادند که خانوادههايی با جهتگیری گ ت و شانود کاه ارتباطاا
آزاد ،رارت و فراوان را الزمه زندگی خانوادگی لذ بخش میدانند ،در مقايسه باا خاانوادههاايی باا
جهتگیری همنوايی ،فرزندانی تربیت میکنند که کمتار کمارو و خجاالتی هساتندر نتاايج پاژوهش
سپهری و مظاهری ( )6344نیر نشان داد که الگوی ارتبااطی گ ات و شانود رابطاه من ای و الگاوی
ارتباطی همنوايی رابطه مثبتی با کمرويی دارندر
6

يکی ديگر از متهیرهای مارتبط باا کمرويای ،تنظایم هیجاان مایباشادر مطالعاه روانشاناختی
چگونگی تنظیم هیجانا دارای سابقه طوالنی است (گروس و تامپسون )2770 ،2و عامل مهمای در
تعیین سالمت و داشتن عملکرد موفا در تعاامال اجتمااعی اسات (سای تی ،اکارمن و ايارارد،3
 )6995و بهعنوان مهمترين عامل پیشبینیکننده سازگاری مثبت مطرح شده است (ياو ،ماتساوماتو و
لیروک )2771 ،0ر با توجه به اينکه رويدادهای هیجانی در زمینههای اجتماعی رخ میدهناد (کلتنار،
هید و شیوتا ،)2771 ،5روش افراد برای تنظیم هیجانا شاان بارای جهاتياابی موفا در جهاان
اجتماعی مهم و تروری میباشد (کلنتر و هید )6999 ،1ر تنظیم هیجان بهعنوان تالشهای به کاار
گرفته شده بهوسیله اشخاص برای ر ظ ،مهار و افرايش تجرباه و اباراز هیجاانی تعرياف مایشاود
(رابرتون ،دافرن و بوک  )2762 ،0و بهعنوان فرآيندهايی که از طري آن ،افراد میتوانناد بار ايانکاه
چه هیجانی داشته و چه وقت آنها را تجربه و ابراز کنناد ،تو ایف شاده اسات (گاروس)2770 ،ر
است اده از راهبردهای تنظیم هیجانی انطباقی از آسیبشناسای روانای پیشاگیری ماینماياد (آلاداو و
نولن-هوکسما )2762 ،4و به افراد اين امکان را میدهد تا بهطور موفقیتآمیری در ملیطشاان عمال
کنند (بريگر ،دنهام و گانیبان)2770 ،9ر
يکی از راهبردهای مهمی که در تنظیم هیجانها نقش اساسای دارد ،راهبردهاای تنظایمشاناختی
1. emotion regulation
2. Gross & Thompson
3. Cicchetti, Ackerman, & Izard
4. Yoo, Matsumoto, & LeRoux
5. Keltner, Haidt, & Shiot
6. Keltner & Haidt
7. Roberton, Daffern, & Bucks
8. Aldao & Nolen-Hoeksema
9. Bridges, Denham, & Ganiban
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هیجان 6استر م هوم کلی تنظیمشناختی هیجان داللت بر شیوهشناختی دستکااری ورود اطالعاا
فراخواننده هیجان دارد (اوکسنر 2و گروس)2775 ،ر باه عباار ديگار ،راهبردهاای تنظایمشاناختی
هیجان ،به نلوه ت کر افراد پ

از بروز ي

تجربه من ی يا واقعه آسیبزا اطالق مایگارددر شاواهد

پژوهشی نشان میدهند که توانايی تلمل و تنظیم هیجانا من ی رابطه بین اساترس و قضااو درد
را تعديل میکند و در نتیجه کارکردهای شناختی-عاط ی برای مقابله با چالشهای ملیطی را تلات
تأثیر قرار میدهد (بروک ،وندسچ ،ملرر ،استروبل و دورفال)2760 ،3ر بشاار و همکااران ()6392
در پژوهشی نشان دادند که بین راهبردهای انطباقی تنظیمشناختی هیجاان و مشاکال باینشخصای
همبستگی من ی و معناداری وجود داردر در رالیکه راهبردهای تنظایمشاناختی هیجاانی غیرانطبااقی
مانند فاجعهسازی ،خود-سرزنشی و نشخوار ذهنی با سطوح باالی اتطرا و افساردگی (پاورفر
عمران )2766 ،0و ايدهپردازی خودکشی (رسنی و میرآقايی )6396 ،مارتبط اساتر هادف از انجاام
پژوهش راتر بررسی رابطه مقايسه اجتماعی ،الگوهای ارتباطی خانواده و سب های تنظیمشاناختی
هیجان با کمرويی در دانشجويان دانشگاه میباشدر

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
اين پژوهش ي

پژوهش تو ی ی از نوع همبستگی میباشدر نمونه پژوهش شامل  335ن ار

از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پیام نور وارد الشتر در نیمسال دوم تلصیلی  90-95بودناد کاه بار
اساس رجم جامعه  2507و با توجه به جادول کرجسای و مورگاان )6907( 5باه روش نموناهگیاری
تصادفی چندمررلهای برگريده شدندر لیندمن ،مرندا و گولاد ،6947( 1باه نقال از هاومن )6345 ،قوياا
تأکید میکنند که رجم گروه نمونه در تللیل رگرسیون دست کم  677و يا دست کام  27برابار تعاداد
1. cognitive emotion regulation strategies
2. Ochsner
3. Buruck, Wendsche, Melzer, Strobel, & Dorfel
4. Pourfaraj Omran
5. Krejcie & Morgan
6. Lindeman, Merenda, & Gold
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متهیرها ،هر کدام که بررگتر است ،باشدر هم نین ،دارلینگتون ،6997( 6به نقال از سارمد )6344 ،بیاان
میکنند که تعداد نمونه بايد رداقل  67برابر تعداد متهیرها باشدر برای انتخاا نموناه از باین  60رشاته
تلصیلی موجود 0 ،رشته روانشناسی ،علوم تربیتای ،علاوم اجتمااعی ،رساابداری ،رقاوق ،شایمی و
زيست انتخا و در مررله بعد ،از بین دانشاجويان کارشناسای هار رشاته بار رساب ساال ورود باه
دانشگاه ،پنج دوره ورودی (سالهای  97 ،96 ،92 ،93و  )49انتخاا شادند کاه  614ن ار دانشاجوی
پسر و  610ن ر دانشجوی دختر در دامنه سنی  35تا  64سال بودندر بارای رعايات اخاالق پاژوهش و
ارترام به آزمودنی ها از آن ها خواسته شد در هنگام تکمیل پرسشنامههاا از ذکار ناام و ناام خاانوادگی
خودداری کنند و در ور تمايل به پرسشنامهها پاسخ دهندر تمنا در هر شارايطی اطالعاا آن هاا
ملرمانه خواهد بودر

ابزار پژوهش
مقیاس بازبینیشده کمروییی چیی

و بریگیز .)RSS( 2مقیااس کمرويای چیا

و بريگار

3

( )6997با هدف اندازهگیری کمرويی ساخته شده است و  60آيتم و شامل سه خردهمقیااس کمباود
قاطعیت و نداشتن عر ن

 ،پريشانی و دوریگرينی اجتماعی و کمرويی در ارتبا با افاراد ناآشانا

است که به ور مقیاس لیکر  5درجهای از کاامال مخاال م  6تاا کاامال ماوافقم  5پاساخ داده
میشودر دامنه نمرا بین  60تا  0متهیر میباشد که نماره بااالتر بیاانگر میاران کمرويای و خجاالتی
بودن آزمودنی استر هم نین آيتمهای  9 ،1 ،3و  62به ور معکوس نمرهگذاری میشوندر ثباا
دروناای مقیاااس مااذکور در پااژوهش چیاا

و ملیکیااور 7/90 )6997( 0و در پااژوهش چیاا

و

کراسنوپروا 7/92 )6999( 5بهدست آمده استر رجبی و عباسی ( )6349در پژوهشی تاريب آل اای
کرونباخ مقیاس مذکور را در عاملهای سهگانه از  7/64تا  7/10و تريب روايای افتراقای باین ايان
مقیاس و مقیاس عر ن

روزنبرگ را -7/23گرارش نمودناد کاه در ساط  P< 7/772معناادار

بودر در پژوهش راتر پايايی اين مقیاس با است اده از تريب آل ای کرونباخ  7/05بهدست آمدر
1. Darlington
2. Revised Scale Shyness
3. Briggs
4. Melchio
5. Krasnoperova
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مقیاس جهتگیری مقایسه اجتماعی .6مقیاس جهتگیری مقايسه اجتماعی توسط گیباونر
و بون

( )6999به منظور اندازهگیری مقايسه اجتماعی ساخته شدر ايان مقیااس  66آياتم دارد

که به ور

مقیاس لیکر

میشود و سؤاال

 5درجهای از کامال مخاال م  6تاا کاامال ماوافقم  5نمارهگاذاری

 5و  66به ور

معکوس نمرهگذاری میشوندر نمارا

تمايل بیشتر برای مقايسه اجتماعی استر بونا

بااال نشااندهناده

و ديجکساترا )2760( 2در پژوهشای تاريب

آل ای کرونباخ مقیاس مذکور را به روش آل ای کرونباخ  7/47باهدسات آوردنادر در پاژوهش
راتر پايايی اين مقیاس با است اده از تريب آل ای کرونباخ  7/10بهدست آمدر
مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده .3مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده توسط ريت ی و فیترپاتريا
( )6997ساخته شد و  21آيتم دارد و به ور مقیاس لیکر  5درجهای از کامال ماوافقم  5تاا کاامال
مخال م  6پاسخ داده میشودر مقیاس مذکور شامل دو بعد الگوی ارتباطی همناوايی و الگاوی ارتبااطی
گ ت و شنود است که  65آيتم اول مربو به گ ات و شانود و  66آياتم بعادی مرباو باه همناوايی
میباشدر کورنر و فیترپاتري

( )2772روايی ملتوا ،سازه و پاياايی (آل اای کرونبااخ و بازآزماايی) ايان

مقیاس را مطلو گرارش کردهاندر کورشنیاا ( )6345پاياايی مقیااس ماذکور بارای همناوايی  7/46و
برای گ ت و شنود  7/40و روايی مطلوبی برای اين آزمون (تللیل عاملی و همسانی درونای) گارارش
نموده استر ارزش ويژه دو بعد گ ت و شنود و همنوايی را در تللیل عااملی باهترتیاب  1/04و 3/21
گرارش نمود که  30/03در د واريان

مقیاس را ارزيابی مینمودر در پژوهش راتار پاياايی الگاوی

ارتباطی گ ت و شنود  7/43و الگوی ارتباطی همنوايی  7/09بهدست آمدر
مقیاس تنظیم هیجانشناختی .)CERQ( 2مقیااس راهبردهاای شاناختی تنظایم هیجاان توساط
گارن سکی 5و همکاران ( )2772به منظور ارزيابی راهبردهای مقابلاهای شاناختی کاه هار فارد بعاد از
تجربه رويداد نارارتکننده (رويدادی که در فرد رالت هیجانی من ی ايجاد میکناد) سااخته شادر ايان
مقیاس شامل  31آيتم است که نلوه پاسخ به آن براساس مقیاس لیکرتی ( 6هرگار تاا  5همیشاه) و
1. Social Comparison Orientation Scale
2. Buunk & Dijkstra
3. Family Communication Patterns Inventory
4. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
5. Garnefski
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شامل  9خردهمقیاس که در دو بعد کلی راهبردهای انطباقی (پذيرش ،تمرکار مجادد بار برناماهرياری،
تمرکر مثبت مجدد ،ارزيابی مجدد مثبت و ديدگاهپاذيری) و راهبردهاای غیرانطبااقی (سارزنش خاود،
مالمت ديگران ،نشخوار ذهنی و فاجعهآمیرپنداری) تنظیم شدهاند ،میباشدر هر خردهمقیااس نیار دارای
چهار عبار است و نمره هر خردهمقیاس بین  0تا  27استر در اين مقیاس رداقل و راداکثر نمارا
در دامنهای از  31تا  647قرارگرفته استر گارن ساکی و همکااران ( )2772اعتباار مقیااس راهبردهاای
شناختی تنظیم هیجان را از طري آل ای کرونباخ برای راهبردهاای انطبااقی ،غیرانطبااقی و کال مقیااس
بهترتیب  7/41 ،7/96و  7/93گرارش کردندر تارايب آل اا بارای ايان عوامال در پاژوهش ساامانی و
ااادقی ( )6349در دامنااه  7/12تااا  7/96و هم ناین تاارايب بازآزمااايی آن در دامنااه  7/09تااا 7/44
گرارش شده استر اللی ،باغیان ،بهرامی و ارمدی ( )6397در پژوهشی روايی همرمان ايان مقیااس
را با نمارا مقیااس افساردگی آزماون  SCL-97بررسای کردنادر نتاايج نشاان داد کاه راهبردهاای
مصیبتبار تلقی کردن ( ،)7/55نشخوار فکری ( ،)7/57پذيرش ( ،)7/34مقصر دانستن ديگاران ()7/32
و مقصر دانستن خود ( )7/24با عالئم افسردگی رابطه مثبت و بقیه راهبردها باا ايان عالئام همبساتگی
من ی داشتندر در پژوهش راتر پايايی سب های تنظایم هیجاانشاناختی انطبااقی  7/10و ساب هاای
تنظیم هیجانشناختی غیرانطباقی  7/05بهدست آمدر

یافتهها
قبل از انجام آزمونهای فرتیههای تلقی ابتدا طبیعی باودن توزياع دادههااا باهوسایله آزماون
کلموگروف-اسمیرنف 6مورد بررسی قرار گرفت که نتايج ايان آزماون نشاان مایدهاد کاه توزياع
نمرههای متهیرهاای مقايساه اجتمااعی ( ،)P 7/705 ،Z 6/247الگوهاای ارتبااطی گ ات و شانود
( ،)P /263 ،Z 6/750الگوهای ارتباطی همنوايی ( ،)P /742 ،Z 6/210سب های تنظایمشاناختی
هیجان انطباقی ( ،)P 7/502 ،Z 7/043سب های تنظایمشاناختی هیجاان غیرانطبااقی (،Z 6/716
 )P 7/266و کمرويی ( )P 7/660 ،Z 6/696در جامعه تابع توزيع نرمال هستندر
جدول  6شاخص آماری مانند میاانگین ،انلاراف معیاار و تاريب همبساتگی پیرساون را
بررسب متهیرهای مورد مطالعه نشان میدهدر
1. Kolmogorov-Smirnov
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه و همبستگی آنها با متغیر کمرویی در کل نمونه
متغیرها
مقايسه اجتماعی
الگوی ارتباطی گ ت و شنود
الگوی ارتباطی همنوايی
پذيرش
تمرکر مجدد بر برنامهريری
تمرکر مثبت مجدد
ارزيابی مجدد مثبت
ديدگاهپذيری
نمره کل سب های تنظیم هیجانشناختی انطباقی
سرزنش خود
سرزنش ديگران
نشخوار فکری
فاجعهآمیر پنداری
نمره کل سب های تنظیم هیجانشناختیغیرانطباقی
کمرويی

پسر N=122
میانگین انحراف معیار
5/36
34/96
67/57
05/02
4/65
32/65
2/94
62/75
3/69
60/19
2/92
60/70
3/64
60/24
2/04
62/01
9/60
10/40
3/00
66/03
3/30
66/20
2/09
62/49
2/91
62/73
1/39
00/96
1/20
06/91

دختر N=122
میانگین انحراف معیار
5/04
39/12
67/90
04/19
4/33
32/95
2/09
62/90
3/74
60/57
3/77
60/70
2/91
63/49
2/34
62/10
9/09
14/70
2/97
62/12
3/21
62/74
2/00
63/10
3/25
66/07
5/79
09/05
1/07
06/41

میانگین
39/21
00/27
32/55
62/57
60/17
60/75
60/79
62/06
10/90
62/60
66/11
63/21
66/06
04/42
06/96

کل
انحراف معیار
5/55
67/42
4/20
2/92
3/63
2/91
3/70
2/03
9/05
3/26
3/32
2/47
3/62
5/40
1/01

کمرویی
R
**7/272
**-7/210
*7/626
*-7/665
**-7/204
**-7/614
**-7/260
-7/792
**-7/690
7/711
**7/640
3/131
-7/742
*7/600
-

P
7/777
7/777
7/720
7/731
7/777
7/772
7/777
7/793
7/777
7/224
7/776
7/710
7/632
7/770
-
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همان طور که در جدول  6مشاهده میشود ،بین مقايسه اجتماعی رابطه مثبت و معنایداری
( ،)p< 7/776بین الگوی ارتباطی گ ت و شنود رابطه من ای و معنایداری ( ،)p< 7/776باین
الگاوی ارتباااطی همناوايی رابطااه مثبات و معنایداری ( ،)p< 7/775باین سااب هاای تنظایم
هیجااانشااناختی انطباااقی رابطااه من ای و معنایداری ( )p< 7/776و باین سااب هااای تنظایم
هیجانشناختی غیرانطباقی رابطه مثبت و معناداری ( )p< 7/775با کمرويی بهدست آمدر
ديگار،

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

عدم ارتبا نمره های خطا متهیرهای مستقل با يکديگر است که توسط آزمون دوربین واتساون
بررسی میشودر بهطورکلی میتوان گ ت اگر مقداره آماره اين آزماون باین  6/5الای  2/5قارار
داشته باشد می توان استقالل مشاهدا

را پذيرفت و تللیل را دنبال کرد (تاباچنیا

و فیادل،6

 ،2777به نقل از بشلیده)6396 ،ر
جدول  2نتايج را ل از آزمون عدم همخطی بودن متهیرهای پیشبین را نشان میدهدر
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون عدم همخطی بودن متغیرهای پیشبین
شاخصهایآماری
متغیرها

عدم هم خطی چندگانه متغیرهای پیشبین
Tolerance
7/955

VIF
6/70

الگوهای ارتباطی گ ت و شنود

7/407

6/79

الگوهای ارتباطی همنوايی

7/960

6/74

سب های تنظیم هیجانشناختی انطباقی

7/405

6/64

سب های تنظیم هیجانشناختی غیرانطباقی

7/493

6/62

مقايسه اجتماعی

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

برای همه متهیرها کوچ تر از  67میباشد و عدم همخطی تأيید میشاودر جادول 3

نتايج تريب رگرسیون بین کمرويی ،الگوهای ارتباطی خاانواده و ساب هاای تنظایمشاناختی
هیجان را نشان میدهدر
1. Tabachnick & Fidel
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جدول  .3ضریب رگرسیون بین کمرویی ،الگوهای ارتباطی خانواده و سب های تنظیمشناختی هیجان
مدل
6

R

R²

RAD

آزمون دوربین واتسون

7/072

7/616

5/911

6/070

همانطور که در جدول  3مالرظه میشود نتايج را ل از آزمون دوربین واتساون در تللیال
رگرسیون به روش ورود برابر با  6/070باه دسات آماده اسات کاه نشاان از اساتقالل متهیرهاای
پیشبین داردر هم نین ،يکی ديگر از شرو

لت رگرسیون چندگانه عدم همخطای متهیرهاای

پیشبین استر معیار سنجش اين شر  ،عامل تورم واريان

استر چناانچاه ايان عامال عاددی

کمتر از  67داشته باشد ،عدم همخطی متهیره تأيید میشودر
جدول  0ملاسبه تريب بتا و ساط معنایداری الگوهاای ارتبااطی خاانواده و ساب هاای
تنظیمشناختی هیجانی برای کمرويی در پژوهش راتر را نشان میدهدر
جدول  .2محاسبه ضریب بتا و سطح معنیداری الگوهای ارتباطی خیانواده و سیب هیای تنظییمشیناختی
هیجانی برای کمرویی
ضریب
ضریب استانداردنشده
استانداردشده
سطح
مقدار T
متغیرهای پیشبین
معنیداری
خطای
Beta
B
استاندارد
7/777 9/544
0/730 34/147
مقدار ثابت
7/777 3/420
7/694
7/717
7/237
مقايسه اجتماعی
7/777 -3/046 -7/275
7/732 -7/622
الگوهای ارتباطی گ ت و شنود
7/105 7/069
7/722
7/706
7/760
الگوهای ارتباطی همنوايی
7/777 -3/020 -7/275
7/734 -7/607
سب های تنظیم هیجانشناختی انطباقی
7/772 3/792
7/615
7/759
سب های تنظیم هیجانشناختی غیرانطباقی 7/643

همانطور که در اين جدول  0مشاهده میشود ،میران  Rيا تريب رگرسیون  7/072اسات
و است اده از آزمون  Fنشان میدهد که اين مقدار در سط  7/776معنیدار میباشادر ايان امار
نشاندهناده وجاود رابطاه من ای و معنایدار باین الگوهاای ارتبااطی همناوايی و ساب هاای
تنظیمشناختی هیجان انطباقی و وجود رابطه مثبت و معنیدار بین مقايسه اجتماعی و سب های
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تنظیم هیجانشناختی غیرانطباقی با کمرويی میباشدر میران  R²يا تريب تعیین برای متهیرهای
مقايسه اجتماعی ،الگوهای ارتباطی گ ت و شنود و همنوايی و سب های تنظیمشناختی هیجاان
انطباقی و غیرانطباقی برابر  7/616میباشدر اين مقدار بیانگر آن است کاه  61در اد تهییارا
کمرويی ناشی اين متهیرها و مابقی ناشی از عوامل ديگر استر هم نین ،همانطور که در جدول
 0مالرظه میشود ،متهیر سب های تنظیم هیجانشناختی انطباقی تريب بتای  -7/275کاه مقادار t
آن در سط  7/777معنادار است ،از بین متهیرهای وارد شده به معادله رگرسیون از قدر پیشبینای
بیشااتری در خصااوص کمروياای دارد و بعااد از آن متهیرهااای الگوهااای ارتباااطی گ اات و شاانود
( ،)B= -7/275 ،P= 7/775مقايسه اجتماعی ( )B= 7/694 ،P= 7/777و سب هاای تنظایمشاناختی
هیجان غیرانطباقی ( )B= 7/615 ،P= 7/772از قدر پیشبینی مناسبی برخوردار استر

بحث و نتیجهگیری
يافتههای بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد که بین مقايسه اجتماعی باا کمرويای رابطاه
مثبت و معناداری وجود دارد که با نتايج پژوهش کیاويتکی ( )2767همخاوانی داردر در تبیاین
اين يافته میتوان گ ت مقايسه اجتماعی بین خود و ديگران ي

مکانیرم روانشاناختی بنیاادی
6

تأثیرگذار بر قضاو  ،تجربه و رفتار مردم است (کورکوران ،کروسیوس و موسويلر )2766 ،ر با
ادامه يافتن کمرويی در طول عمر و در زمینههای مختلف ،اين افراد خودشان را تنهااتر در نظار
میگیرند ،دوستان کمتری دارند و توانايی پايینتری به منظور برقراری روابط نردي

با ديگاران

را دارا هستندر در واقع با توجه به اينکه افراد کمرو خودشان را کمتر دوست دارند و خودشان
را من علتر و کمتر دوستانهتر میبینند و بهطور مشابهای توسط همسااالنشاان ماورد قضااو
قرار میگیرند ،لذا فر تهای الزم برای توسعه مهار های اجتماعیشان کاهش میيابادر ايان
افراد با مقايسه خودشان باا سااير افاراد ،خودشاان را فاقاد ابتکاار عمال اجتمااعی مایبینناد،
نمیتوانند در تجربیا

مهم اجتماعی شرکت کنند ،در ايجاد و ر ظ روابط ساالم باا همسااالن

مشکل دارند ،خودشان را برای تعامال

من ی با همساالن سرزنش میکنند و تمايلی به دفاع از

رقوق خود ندارند که اين امر منجر به عر

ن

پايین در آنها مایشاودر شاواهد پژوهشای

نشان میدهد که کمرويی با پذيرش اجتماعی رابطه من ی دارد (میلر ،)2773 ،چرا که اين افاراد
1. Corcoran, Crusius, & Mussweiler
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ارساس تنش ،نگرانی و دستوپا چل تی باودن در تعاامال

اجتمااعی مایکنناد و از ا ا

من یتری برای تو یف خودشان است اده میکنند و خود-نظارتی دقیقی را در مورد ارساساا
و رفتارشان را دارندر درنتیجه با توجه به دارا بودن چنین خصو ایاتی و باا مقايساه اجتمااعی
من ی بین خود و ديگرانی که به نظار آنهاا از خودکارآمادی و مهاار هاای ارتبااطی باااليی
برخوردار هستند ،زمینههای کمرويی آنها بیشازپیش تشديد میگرددر
يافته ديگر اين پژوهش ،وجود همبساتگی من ای باین الگاوی ارتبااطی گ ات و شانود باا
کمرويی میباشدر اين يافته همسو با يافته ساپهری و مظااهری ( )6344و فرارتای و همکااران
( )6349استر در تبیین اين يافته میتوان گ ت که والدينی که به للاظ هیجانی رماياتگار و
پاسخگو به نیازهای فرزندان خود هستند ،در ارتقاء ساالمتی و بهريساتی فرزنادانشاان نقشای
ریاتی دارند و با تقويت اعتمادبهن

فرزندان ،به آنها کم

میکنند تا عملکردهاای هیجاانی

و رفتاریشان را در زمینههای متعدد تنظیم کنندر الگوهاای ارتبااطی خاانواده تاأثیر مهمای بار
ويژگیهای شخصیتی دارد و ارتباطاا

خاانوادگی مثبات نقاش باارزی در کی یات رواباط در

خانواده و هم نین پیامدهای مهمی در بلو روانشناختی و سازگاری اجتمااعی فرزنادان دارد
(کاپالن ،آربیو و آرمر)2774 ،6ر در الگوی ارتباطی گ ت و شنود بااال ،اعضااء خاانواده تمايال
دارند که در مورد دامنه وسیعی از موتوعا

البت کنناد و آزاداناه در ماورد ارساساا

و

عقايدشان نظر میدهند و در سطوح پايین اين الگو ،اعضاء در گ توگو در ماورد موتاوعا
سطلیتر درگیر شوند و تبادل کمتر از افکار و ارساسا
فیترپاتري )2771 ،ر در اين الگو ،با توجه به اينکه تعارتا

شخصی ور

میگیارد (کاورنر و

کام و کنتارل نسابتا دموکراتیا

است و فرزندان م هوم مثبتی از خود را رشد میدهند و نیار باا توجاه باه میاران پذيرنادگی و
میمیت و پاسخگو بودن والدين ،به فرزندان جرا

اظهارنظر مستقالنه داده میشاود و کمتار

بر هماهنگی افکار و عقايد فرزندان با والدين تأکید میشودر درنتیجه فرزندان برخوردار از ايان
سب

تربیتی از خصو یا

روانی و شخصیتی مثبتی مانند مکان کنتارل درونای ،تاا آوری و

راهبرهای مسئلهگشاايی مثبتای برخاوردار مایباشاند و در تعاامال

اجتمااعی و رواباط باین

فردیشان ابراز وجود بااليی دارندر هم نین شواهد پژوهشی نشان میدهد که بین ارتباطاا

و

مشارکت عاط ی خانواده با شايساتگی اجتمااعی رابطاه مثبتای وجاود دارد (موساوی ،تااران،
1. Coplan, Arbeau, & Armer

رابطهی مقایسهی اجتماعی ،الگوهای ارتباطی خانواده و ...

ابراهیمی ،ملمدی و کالنتری )2765 ،6و مادرانی که از سب
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رمايتی برای فرزنادان خجاالتی

خود است اده میکردند ،امیمت و درگیاری بیشاتری در زمیناه اجتمااعی شادن فرزندانشاان
مخصو ا در دختران خجالتی خود گرارش میکردند (هاستینگر و روبین)6999 ،2ر
هم نین نتايج نشان داد که بین الگوی ارتباطی همنوايی با کمرويی رابطه مثبت و معنایدار
وجود دارد که همخوان با نتايج پژوهشهای سپهری و مظاهری ( )6344و فرارتی و همکااران
( )6349میباشدر در تبیین اين يافته میتوان گ ت که الگوی ارتباطی همنوايی ماانع از شارکت
کردن افراد در تجربیا

مهم اجتماعی میشود و درک اجتماعی با روابط بینفاردی مثباتتاری

همراه خواهد بودر فقدان تعامل با همساالن و تمرکر تعامال

باا والادين اقتادارطلب ،ماانع از

افرايش فر ت برای يادگیری در مورد ارتبا بین ت کر و رفتار میشود و فرزندان نمایتوانناد
مهار های اجتماعی الزم را در زمینههای مختلف زندگی ياد بگیرنادر در ساطوح بااالی ايان
الگو ،اعضاء تمايل دارند که از تعارض و استرس همرنگی و وابستگی متقابل در درون خانواده
اجتنا

کنند و زمانی که همنوايی پايین است افراد استقاللشان را از خانواده ارتقاء میبخشاند

و تمايل بیشتری برای بیاان مخال ات باا نظارا
فیترپاتري )2771 ،ر مکالما

ديگار اعضاای خاانواده را دارناد (کاورنر و

دشوار در میان اعضای خانواده میتواناد بار ساالمت و سااختار

روابط خانوادگی تأثیر گذارد و خانوادههايی که با سردی ،بیان ارساسا

مهار شده و ارسااس

اشتباه گرفته شده بهوسیله والدين ،مشخص میشاوند منجار باه ارسااس تنهاايی در فرزنادان
میشوند (روکاچ)6949 ،3ر الگوی ارتباطی همنوايی تأکید بر اقتادار والادين دارد در نتیجاه در
چنین خانوادههايی فرزندان در کنترل هیجانی و روابط عاط ی مؤثر بیک ايت هستند ،همرنگای
اجتماعی شان دمه میبیند و منجر به عواقب من ی بلندمدتی مانند روابط تعیف با همسااالن
و فقدان رل مسئله کارآمد و عر ن

پايین و منبع کنترل بیرونی و شايستگی اجتماعی پايین

میشودر هم نین چنین الگويی به افراد اجازه نمیدهد که در مورد تصمیمهای مهم زنادگی در
ریطههای شهلی ،روابط دوستانه و عاشقانه ،نظر دهند و مستقالنه ابراز وجود کنندر
از ديگر يافته های پژوهش وجود رابطه مثبات و معناادار باین ساب هاای تنظایمشاناختی
هیجانی با کمرويی بودر در اين زمینه پژوهشی يافت نشدر در تبیین اين يافته میتوان بیاان کارد
1. Mousavi, Taran, Ebrahimi, Mohhammadi, & Kalantari
2. Hastings & Rubin
3. Rokach
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که با توجه به اينکه هیجانا

میتوانناد ت کار و انگیاره عمال را هادايت (آيسان )6940 ،6و

اطالعاتی را در مورد افکار و نیا

افراد منتقل کنناد (اکمان ،)2773 ،2راهبردهاای برگرفتاه از

تنظیم هیجان انطباقی و غیرانطباقی نیر اثرا

فوری بر عاط اه ،افکاار و شاناخت افاراد دارنادر

توانايی ارزيابی موقعیت های هیجانی و شناسايی استراتژیهای پاساخ ماؤثر باه ماديريت ايان
موقعیتها با کی یت روابط بین فردی و تعامال
هیجانی با کی یات و ثباا
موف آمیر تعارتا

اجتماعی همراه استر در واقع تعادل و تنظایم
3

رواباط اجتمااعی مارتبط اسات (کاساپی  )2777 ،و نیار ماديريت
0

نیاز به تنظایم هیجاانی دارد (میسا ل و دیاسامت )2777 ،ر راهبردهاای

تنظیم هیجان انطباقی مانند پذيرش ،مسالهگشايی و ارزيابی مجادد شاناختی منجار باه کااهش
تجربه عاط ه من ای (گلادين ،5ما ری ،1رم 0و گاروس )2770 ،و عملکارد باینفاردی ماؤثر
(ري ارد 4و گروس )2777 ،میشود و تساهیلکنناده همااهنگی تعاامال

اجتمااعی از طريا

سرايت عاط ی ،ارزيابی اجتماعی و تقويت بینفردی میباشاد (پارکینساون ،فیشار و منساتید،9
)2775ر راهبردهای تنظیمشناختی هیجان انطباقی با بهريستی روانشناختی بهطور مثبتای مارتبط
است (ملمودزاده ،ملمدخانی ،دولتشاهی و مرادی )2765 ،67و افارادی کاه از ايان راهبردهاا
است اده میکنند در موقعیتهای مختلف از انعطاافپاذيری باااليی برخوردارناد و باه رارتای
میتوانند در زمینههای بینفردی از تمرکر و ارزيابی مثبت مجدد است اده کنندر
هم نین بین سب های تنظیمشناختی هیجان غیرانطباقی با کمرويی رابطه مثبت و معناداری
يافت شدر در اين زمینه پژوهشی يافت نشدر کمرويای باهعناوان باازداری رفتااری کاه شاامل
اتطرا

و ترس از موقعیتهای اجتماعی است ،تعريف میشود (شاینر )2771 ،66و منجار باه

مضطر

شدن و پیشبینی پريشانی در موقعیت های مختلاف و اسات اده از راهبردهاای تنظایم

هیجان غیرانطباقی میشودر است اده از اين راهبردهای تنظیم هیجان غیرانطباقی مانند اجتناا

از

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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کردن بیان و تجربه هیجانها ،نگرانی و نشخوار ذهنای

و خود-انتقادی پیامدهای زيانباری در زمینههای مختلاف ايجااد مایکناد و منجار باه کااهش
انعطافپذيری روانی (مین ،يو ،لای و چاای )2763 ،6و مشاکال

رافظاه (ري اارد ،بااتلر 2و

گروس )2773 ،میشود و بالطبع اين امر میتواند کمرويی را تشديد کندر رضاور راهبردهاای
راهبردهای انطباقی فارد را در معارض خطار آسایبشناسای روانای قارار

غیرانطباقی و غیا

میدهد (گروس و جازيری )2760 ،3و نقض در توانايی تنظیم هیجان و است اده از راهبردهاای
غیرانطباقی با آسیبپذيری به اتطرا

و افسردگی همراه است (جاورمن و گوتلیاب)2767 ،0ر

نتايج پژوهش کويدرمیر و دمیر ( )2767نشان داد که باورهای رابطه تلرياف شاده ،نگرانای از
تأيید و خود-ارزيابی در کمرويی نقش دارد و افراد کمرو به دلیال داشاتن خصو ایاتی مانناد
تنهايی ،ناتوانی در برقراری روابط عاط ی و اجتماعی ،روابط گذرا و توانايی کمتار بارای رال
تعارتا

و فقدان توانايی پیشبینی خواستههای ديگران دچار خود-ارزشی پاايین و سارزنش

خود میشوند که همین امر منجر به فعال شادن راهبردهاای غیرانطبااقی تنظایم هیجاان مانناد
نشخوار ذهنی ،مالمت ديگران و فاجعهآمیرپنداری در آنهاا و تشاديد پیامادهای فاردی بارای
افراد کمرو میگرددر
عالوه بر آن ،نتايج را ل از تجريهوتللیل رگرسیون نشان داد که مقايساه اجتمااعی ،الگوهاای
ارتباطی گ ت و شنود و سب های تنظایمشاناختی هیجاانی انطبااقی و غیرانطبااقی  7/61در اد از
واريان

کمرويی را تبیین میکنند که در اين میان سب های تنظیمشناختی هیجاانی انطبااقی بهتارين

پیشبینیکننده کمرويی استر در اين زمینه میتوان گ ت که تنظیم هیجانا اشاره باه فرآينادی دارد
مبنی بر اينکه افراد چگونه بر هیجاناتشان تأثیر میگذارند و چگوناه آن را تجرباه و بیاان مایکننادر
راهبردهای تنظیم هیجان مؤثر به منظور ن وذ در ارساسا ديگران مانند دوساتان ،اعضاای خاانواده،
همکاران و شري

زنادگی و نیار بارای ساالمت روانای ریااتی و تاروری هساتند و اسات اده از

راهبردهای تنظیم هیجانی انطباقی میتواند جبرانی باشد برای است اده از راهبردهاای تنظایم هیجاانی
غیرانطباقی و از آسیبشناسی روانی پیشگیری نمايد (آلداو و نولن-هوکسما )2762 ،و به افاراد ايان
1. Min
2. Butler
3. Jazaieri
4. Joormann & Gotlib
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امکان را میدهد تا بهطور موفقیتآمیری در ملیطشان عمل کنند (بريگار ،دنهاام و گانیباان)2770 ،ر
اي ان بعااد از تنظ ایم هیجااان جنبااه مهاام توانااايی افااراد در مااديريت هیجانااا خااود و ديگااران و
يکپارچهسازی هیجان و شناخت میباشدر هم نین ارزيابی مجدد پیشبینکننده رتاايت از زنادگی
در دانشجويان است (يگیت ،راگیپ اوزپوال و کاندرمیر )2760 ،6و ايان راهبردهاا باه افاراد ايان
امکان را میدهند که در شرايط و موقعیتهای مختلف زندگی باهطاور انعطاافپاذيری از پاذيرش،
تمرکر مجدد بر برنامهريری ،تمرکر مثبت مجدد ،ارزيابی مجادد مثبات و ديادگاهپاذيری باه منظاور
تنظیم تجربیا

عاط ی خود است اده کنندر

در مجموع با توجه به اينکه کمرويی تأثیر قابلتوجهی بار جنباههاای مختلاف کی یات زنادگی
اجتماعی و تلصیلی دارد و منجر باه ارسااس بایک اايتی ،اعتمااد باه ن ا

پاايین و اتاطرا و

افسردگی میشود ،پیشنهاد میشود مراکر مشاوره با همکاری دانشگاهها و مدارس باه غرباالگاری و
شناسايی افراد کمرو پرداخته و سپ

با برگراری کارگاههای آموزشی منجر به تقويات مهاار هاای

ارتباطی ،جرا آمیری و تقويت مهار های زندگی و نیر آموزش راهبردهای مثبت و مؤثر و راذف
راهبردهای غیرمؤثر تنظیم هیجان در زمینه عملکردهای اجتماعی به منظور آماادهساازی افاراد بارای
روبرو شدن با موقعیتهای مختلف در جامعه را مهیا کنندر هم نین از آنجايیکه سب های ارتبااطی
والدين در شکلگیری کمرويی نقش بسارايی دارناد باه روانشناساان و مشااوران راوزه خاانواده
پیشنهاد میشود با برگراری سمینارها و کارگاههايی اهمیت و تارور برقاراری ارتباا

الی و

مناسب با فرزندان را از دوران کودکی به والدين گوشرد کنندر مهمترين ملدوديت پاژوهش راتار
عدم امکان تعمیمپذيری يافتهها به کل جامعه دانشجويی میباشاد ،بناابراين ،در تعمایم آن باه سااير
مناط بايد ارتیا کردر

سپاسگزاری
مطالعه راتر ي

مطالعه پژوهشی مساتخر از طارح پژوهشای ماورد رمايات دانشاگاه

پیامنور وارد الشتر بوده به شماره /6/20/0642د میباشد ،که بدين وسایله از مسائولین ملتارم
دانشگاه پیامنور وارد الشتر و تمامی دانشجويان عريری که ما را در انجام ايان پاژوهش يااری
نمودند ،میمانه سپاسگراری مینمايیمر
1. Yigit1, Ozpolat, & Kandemir
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