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Background: Previous research has extensively identified factors related to social adjustment, but
despite the significant importance of the role of early relationships, attachment styles, and their
effects on future relationships, few studies have examined the relationship between attachment styles
and social adjustment. Given the importance of adolescence and its major changes in social
relationships, there is insufficient understanding of the role of cognitive emotion regulation in
explaining social adjustment. It can also be said that the lack of adaptive cognitive emotion regulation
strategies is one of the main causes of maladjustment in adolescence.
Aims: This study aimed to predict social adjustment based on attachment styles and cognitive
emotion regulation strategies.
Methods: The statistical population of the present study included all female students in high school,
337 female high school students were selected by the available sampling method. Participants were
asked to complete the Bell Adjustment Scale (Bell, 1934), the Adult Attachment Scale (Hazen and
Schiver, 1987), and the Cognitive Emotion Regulation Scale (Garnefski & Kraaij, 2006). Pearson
correlation coefficient and simultaneous regression analysis were used to analyze the research data
and all steps were performed using SPSS software version 21.
Results: The results showed that by increasing the individual score in adaptive strategies for
cognitive regulation of emotions, (p< 0/05, r= 0/60) and secure attachment style (p<0/05, r= 0/49)
Social adjustment increases. On the other hand, the results showed that by reducing the individual's
score in maladaptive strategies for cognitive regulation of emotions, (p<0/05, r= -0/54), Ambiguous
attachment style (p< 0/05, r=- 0/31) and Avoidant attachment style (p< 0/05, r= -0/30) Social
adjustment increases. Findings showed that the combination of research variables is significantly
related to social adjustment and explained 54% of its variances.
Conclusion: Sensitivity and responsiveness in care and emotions play an essential role in social
adjustment. The use of interventions based on the restorations of the attachment styles and teaching
adaptive strategies for cognitive regulation of emotions is effective in promoting social adjustment.
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Introduction
The role of adjustment in interpersonal interactions
has been studied in several kinds of research (Yang&
Lee, 2020). Even though social adjustment problems
have a significant impact on adolescent's mental
health, there are several gaps in the understanding of
the factors that influence adolescent adjustment.
Throughout life, achieving and maintaining social
adjustment is a challenging task. However, achieving
this goal throughout adolescence is more important.
It is possible that failing to pay attention to some
maladaptive behaviors in social relationships
throughout adolescence would result in mental health
problems in adulthood (Dass, 2016). Given the high
prevalence of adolescent adjustment problems and
government expenditure on this issue, it's essential to
investigate the factors that influence social
adjustment. The previous study has thoroughly
explored the internal variables involved with social
adjustment (Agbaria, 2020). Despite the importance
of attachment styles and their influence on future
relationships as an interpersonal component, a few
researchers have studied the relationships between
attachment styles and social adjustment. Attachment
theory is one of the theoretical frameworks for
understanding performance and interpersonal
relationships (Farley 2018; shi, 2020). According to
researches, when caregivers are sensitive to a child's
needs and provide him or her with appropriate
attention and care, On the one hand, the child
develops a secure attachment. On the other side, the
child may develop positive relationships through
developing social skills, competence, and empathy,
and social relationships become more adaptable as a
result. A child's ambivalent and avoidant insecure
attachment styles are formed as a result of inadequate
care. Insecure attachments are related to a variety of
unpleasant outcomes, including internalizing and
externalizing behavioral problems (Groh, 2012).
Several studies have found a relationship between
attachment styles and several dimensions of
adjustment (Decastro, 2019). However, a few studies
have focused only on the relationship between
attachment styles and social adjustment. One of the
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aims of the current study, as mentioned above, was to
predict social adjustment based on attachment styles.
Given the importance of emotion regulation, many
studies have examined emotion regulation strategies
(Hoorelbeke, Koster, Demeyer, Loeys, &
Vanderhasselt, 2015). But, due to emotional changes
in adolescence and their impact on social
relationships, the role of cognitive emotion regulation
in social relationships is not well understood, and just
a few researchers have explored this relationship.
Emotion regulation affects how emotions are
experienced and expressed (Sobol, Woźny, M., &
Czubak-Paluch, 2021), and this leads to improved
behavior in terms of social goals (Hoorelbeke et al.,
2015). During adolescence, emotion regulation
strategies improve considerably (Sobol et al., 2021)
but, maladjustment in adolescence is usually caused
by a lack of adaptive cognitive emotion regulation
strategies. As a result, the significance of paying
attention to cognitive-emotional regulation strategies
throughout this period of evolution can be justified.
Based on the above, another aim of the present study
was to predict social adjustment based on emotion
regulation strategies. In this regard, it is also worth
mentioning that the research of variables associated
with adolescent's female adjustment is more
significant. Girls play a critical role in social health,
and one of the most important ways for health
organizations to achieve their goals is to invest in
them and improve their health (Rafferty, 2014). As a
result, it's reasonable to pay more attention to this
sensitive group's adjustment and social performance.

Method
The present study is a descriptive correlational study.
The statistical population of this study included
female students studying in high school in public
schools in Tehran. In this study, 337 adolescent
female students were selected by the convenience
sampling method. The sample size was estimated to
be 337 people. After providing the necessary
explanations about the research objectives and
attracting students' participation and cooperation, the
Bell Adjustment Questionnaire (BAI), the Adult
Attachment Scale (AAI), and the Cognitive Emotion
Regulation Questionnaire (CERQ) were administered
to them.
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Before analyzing the data, the assumptions of
normality, linearity of the relationship, uniformity of
scatter around the regression line, independence of

Vol. 21, No. 109, Spring(April) 2022

errors, and collinearity were examined, and the results
indicated the establishment of the above assumptions.
Table 1 shows the correlation matrix of the research
variables.
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Table 1. Correlation matrix of research variables
Variables
1
2
3
1. Social Adjustment
1
2. Adaptive Cognitive Emotion Regulation
0.60**
1
3. Maladaptive Cognitive Emotion Regulation
-0.54**
-0.49**
1
4. Secure Attachment Style
0.49**
0.33**
-0.32**
5. Avoidant Attachment Style
-0.30**
-0.20**
0.14**
6. Ambivalent Attachment Style
-0.31**
-0.18**
0.31**

Table 1 shows that there is a positive relationship
between adaptive cognitive-emotional regulation
strategies and social adjustment, and this shows that
with increasing a person's score in adaptive cognitive
emotion regulation strategies, his score in social
adjustment increases (r=0.60, p<0.01). Table 1 shows
that there is a negative relationship between
maladaptive
cognitive-emotional
regulation
strategies and social adjustment, and this shows that
with increasing a person's score in maladapted
cognitive emotion regulation strategies, his score in
social adjustment decreases (r=-0.54, p<0.01). Table
1 shows that there is a positive relationship between
secure attachment style and social adjustment, and
this shows that with increasing a person's score
insecure attachment style, his score in social
adjustment increases (r=0.49 p<0.01).

4

5

6

1
-0.17**
-0.078**

1
-0.18**

1

Table 1 shows that there is a negative relationship
between avoidant attachment style and social
adjustment, and this shows that with increasing a
person's score in avoidant attachment style, his score
in social adjustment decreases (r=-0.30, p<0.01).
Table 1 shows that there is a negative relationship
between ambivalent attachment style and social
adjustment, and this shows that with increasing a
person's score in ambivalent attachment style, his
score in social adjustment decreases (r=-0.31,
p<0.01). Considering the significance of the
correlation coefficient of cognitive emotion
regulation strategies (adaptive and Maladaptive) and
attachment styles (secure, avoidant, and ambivalent)
with social adjustment, to determine their predictive
role in social adjustment, multiple regression analysis
was used.

Table 2. multiple regression analysis to determine predictive role of cognitive emotion regulation strategies and attachment styles in social
adjustment
Variables
R
R2
F
B
Β
T
P
Adaptive Cognitive Emotion Regulation
0.733
0.538
74.756***
1.711
0.356
7.913
0.001
Maladaptive Cognitive Emotion Regulation
-1.001
-0.215
-4.672
0.001
Secure Attachment Style
0.281
0.265
6.427
0.001
Avoidant Attachment Style
-0.137
-0.131
-3.315
0.001
Ambivalent Attachment Style
-2.203
-0.132
-3.257
0.001

The results of Table 2 indicate that the combination
of research variables is significantly related to social
adjustment and explains 54% of its variance
(R2= 0.54, p <0.05). According to Table 2, it can be
seen that the variable of adaptive cognitive emotion
regulation strategies (β= 0.356, p= 0.001) provides a
significant prediction of the social adjustment
variable. According to Table 2, it can be seen that the
variable of maladaptive cognitive emotion regulation
strategies (β= -0.215, p= 0.001) provides a significant

prediction of the social adjustment variable.
According to Table 2, it can be seen that the variable
of secure attachment style (β= 0.265, p= 0.001)
provides a significant prediction of the social
adjustment variable. According to Table 2, it can be
seen that avoidant attachment style (β= -0.131,
p= 0.001) provides a significant prediction of the
social adjustment variable. According to Table 2, it
can be seen that ambivalent attachment style
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(β= -0.132, p= 0.001) provides a significant
prediction of the social adjustment variable.
Conclusion
Although attachment and its relationship with
adjustment have been studied extensively, However
research on the relationship between attachment and
social adjustment is limited. The current study's
findings revealed that secure attachment style
positively predicts social adjustment while avoidant
and ambivalent insecure attachment styles negatively
predict it. This finding is similar to previous research
findings (Wider, Mustapha, Halik, & Bahari, 2017).
Several explanations exist for this finding. According
to attachment theory, the child's early relationships
with his or her primary caregiver have an impact on
subsequent relationships. These experiences affect
people's expectations in subsequent interactions and
lead to the formation of internal working models.
Secure attachment leads to the development of
positive internal working models. Furthermore,
children who have a secure attachment style have
trust in their caregiver's ability to meet their needs. On
the other side, the major feature of avoidant
attachment is the tendency to avoid attachment. These
individuals avoid intimacy and detach themselves
from others to maintain emotional independence and
seek independence. Furthermore, these individuals
show less empathy in relationships. These beliefs and
behaviors in avoidant attachment individuals affect
social adjustment. Individuals with ambivalent
attachment styles learn that people are unexpectedly
accessible and responsive because they did not get
adequate care in their relationship with the primary
caregiver. These individuals demand an excessive
amount of attention in interpersonal relationships. As
a result of this behavior, people withdraw from their
relationships, reinforcing the belief that humans are
untrustworthy. Due to self-centeredness and
excessive self-focus, these individuals fail to develop
skills to engage in social relationships and respond
less sensitively and without empathy to the needs of
others (Mikulincer & Shaver, 2016). As a result, their
social adjustment decreases.
Another finding of this study is that adaptive
cognitive emotion regulation strategies positively
predict social adjustment and maladaptive cognitive
74
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emotion regulation strategies negatively predict it.
These findings are similar to previous research
findings (Balzarotti, Biassoni, Villani, Prunas, &
Velotti, 2016). Emotion regulation is an important
component of adaptive performance which consists
of three fundamental skills: emotion clarity, emotion
acceptance, and the ability to use adaptive emotion
regulation strategies (Roberton, 2012). These three
skills help to regulate impulsive behaviors and
improve social adjustment. As a result, individuals
can express their emotions based on the situation,
decreasing the risk of aggressiveness in social
relationships (Purwadi, Alhadi, Supriyanto, Saputra,
Muyana, & Wahyudi, 2020). Furthermore, the
concept of self-control as the ability to control
emotions and behaviors in interpersonal relationships
(Layton, & Muraven, 2014) overlaps with the
definition of emotion regulation, which is focused on
regulating experience and expressing emotions for
long-term goals (Gratz, & Roemer, 2004). On the
other side, maladaptive emotion regulation strategies
deplete cognitive resources (Gross, & John, 2003). As
a result, the individual's ability to use logical
alternatives declines, since they are unable to evaluate
all aspects of the issue.
The study's findings can improve the understanding
of the factors that influence social adjustment. It's also
important to note that, to promote social adjustment,
it's necessary to develop a secure attachment style
while also training adaptive cognitive-emotional
regulation strategies.
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پیشبینی سازگاری اجتماعی براساس سبکهای دلبستگی و راهبردهای نظمدهی شناختی هیجان
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 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2استاد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه :پژوهشهای پیشین به طور گسترده ،عوامل مرتبط باسازگاری اجتماعی را شناسایی کردهاند ،اما علیرغم اهمیت قابل توجه نقش

سازگاری اجتماعی،

روابط اولیه ،سبک های دلبستگی و تأثیرات آن در روابط آتی ،مطالعات اندکی به بررسی ارتباط بین سبکهای دلبستگی و سازگاری اجتماعی

دلبستگی،

پرداختهاند .باتوجه به اهمیت تحولی دوران نوجوانی و تغییرات غیرقابل اغماض آن در روابط اجتماعی ،درک کافی از نقش نظمدهیشناختی

نظمدهی شناختی هیجان

هیجان در تبیین سازگاری اجتماعی وجود ندارد .همچنین می توان گفت فقدان راهبردهای سازش یافته نظمدهیشناختی هیجان از عوامل
اساسی ناسازگاری در دوران نوجوانی است.
هدف :پژوهش حاضر باهدف پیشبینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبکهای دلبستگی و نظمدهیشناختی هیجان انجام شد.
روش :این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است .در این پژوهش  335دانشآموز دختر در مقطع دبیرستان به روش نمونهگیری دردسترس
مقیاس نظمدهیشناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج )2442 ،را تکمیل کنند .برای تحلیل دادههای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد و کلیه مراحل با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام گرفت.

یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش نمره فرد در راهبردهای سازش یافته نظمدهیشناختی هیجان ( )r= 4/2 ، p< 4/47و سبک
دلبستگی ایمن ( )r= 4/03 ، p< 4/47سازگاری اجتماعی افزایش مییابد .از سوی دیگر نتایج پژوهش نشان داد که با کاهش نمره فرد در
راهبردهای سازش نایافته نظمدهیشناختی هیجان ( ،)r= -4/70 ، p< 4/47سبک دلبستگی دوسوگرا ( )r = -4/31 ، p< 4/47و سبک دلبستگی
اجتنابی ( )r= -4/34 ، p< 4/47سازگاری اجتماعی افزایش مییابد .نتایج پژوهش همچنین نشان داد که ترکیب متغیرهای پژوهش بهطور
دریافت شده1044/40/15 :

معنیداری با سازگاری اجتماعی رابطه دارند و  70درصد از واریانس آن را تبیین میکنند (.)R2 = 4/70 ، p< 4/47

پذیرفته شده1044/47/24 :

نتیجهگیری :وجود حساسیت و پاسخگویی در مراقبت و هیجانها نقشی اساسی در سازگاری اجتماعی دارند .استفاده از مداخالت مبتنی

منتشر شده1041/41/41 :

برترمیم سبکهای دلبستگی و آموزش راهبردهای سازش یافته نظم دهی شناختی هیجان در ارتقاء سازگاری اجتماعی مؤثر است.

رایانامهbesharat@ut.ac.ir :

تلفن42121115099 :
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انتخاب شدند .از شرکتکنندگان درخواست شد تا مقیاس سازگاری بل (بل ،) 1330 ،مقیاس دلبستگی بزرگساالن (هازن و شیور )1395 ،و

نوجوانی دورهای بین کودکی و بزرگسالی است (جارگزار ،برناراس ،بولی،

تشکیل و حفظ روابط بینفردی مثبت و سازنده است (داچنس و راتل،

گارایگردوبیل )2417 ،و شامل سنین  14تا  13سالگی میشود (چارلز،

2424؛ سویانتو .)2419 ،در حقیقت سازگاریاجتماعی فرآیندی است که

 .)2424روانشناسان این دوره را بهعنوان مرحلهای حساس در زمینه رشد

امکان درک و پیشبینی رفتار دیگران و همدلی را به فرد میدهد (دوالی و

شناختی و بلوغاجتماعی در نظر میگیرند .همچنین این دوره مرحلهای

رهاماوتی .)2412 ،با توجه به وجود فراوان رفتارهای ناسازگارانه در

حساس در فرآیند تحول انسان است (پاتک ،تیواری و پاتل )2417 ،که

نوجوانان ،میتوان اذعان نمود که مسئله رشد سازگاریاجتماعی تا حدودی

بهعنوان دوره فشار و استرس (واگال )2417 ،شناخته میشود .تغییرات

نادیده گرفته شده است .ازآنجاکه نوجوانان قشر قابلتوجهی از جمعیت

هیجانی (ماسترودوس )2413 ،در این دوره امکان آسیبپذیری نوجوانان

کشور را تشکیل میدهند ،لذا شناسایی عوامل پیشبینیکننده سازگاری

را افزایش میدهند (جارگیزار و همکاران ،)2419 ،چرا که این تغییرات

آنها در ارتباطاتاجتماعی ازجمله الزامات در جهت ارتقاء سالمتروان

موقعیتهایی را پیشروی نوجوانان قرار میدهد که میتواند منجر به

افراد جامعه است .مطابق با پژوهشهای پیشین عوامل مختلفی مانند حمایت

افزایش ادراک استرس ،تجارب منفی و بیثباتی هیجانی شود (مکالگین،

اجتماعی (زکی ،)2411 ،همدلی (صفآرا ،)2424 ،هوشهیجانی (ساسی،

هتزبوهلر ،داگالس و نولن .)2411 ،این امر نیز میتواند سازگاری نوجوانان

 )2419بر سازگاری اجتماعی مؤثر است.

در تعامالت بینفردی را تحتشعاع قرار دهد .عالوهبراین قوانین اجتماعی

یکی از عوامل بینفردی که در بروز سازگاریاجتماعی نقش دارد نحوه

و هنجارهای رفتاری تحمیلشده از سوی جامعه ،نوجوانان را در مقابل

پاسخدهی والد به نیازهای کودک در دوران کودکی است .این ارتباط اولیه

چالشی دشوار برای سازگار شدن با این قواعد قرار میدهد (جویک،

مبنا و اساس شکلگیری دلبستگی است .دلبستگی پیوندی عاطفی است که
دلبستگی3

 .)2411نکته شایان توجه در این زمینه این است که بررسی عوامل مرتبط با

در آن فرد به دنبال مجاورت با شیء

سازگاری دختران نوجوان از جایگاه ویژهای برخوردار است .دختران نقش

بهعنوان پناهگاهی امن برای اکتشاف دنیای پیرامون و ملجأیی برای تسکین

مهمی در سالمت جامعه امروز و آینده کشور دارند و سرمایهگذاری بر

پریشانیهای خود استفاده میکند .سبکهای دلبستگی بیانگر الگویی نسبتاً

روی این گروه و ارتقاء سطح سالمت آنها نیز یکی از مهمترین راهکارها

پایدار از افکار ،احساسات و رفتارها هستند که در روابط افراد بروز پیدا

جهت تحقق اهداف سازمانهای بهداشتی محسوب میشود (رافرتی،

میکنند (فارلی .)2419 ،روابط کودک با مراقبان (مادر یا جانشین مادر) در

 .)2410بنابراین توجه مضاعف به سازگاری و عملکرد اجتماعی این گروه

سالهای اولیه زندگی به تشکیل الگوهای روانی خاصی منجر میشود که

آسیبپذیر قابل توجیه است.

مبنای روابط بینفردی در بزرگسالی هستند (ییپ .)2419 ،الگوی کارکرد

سازگاری ،1بهعنوان مسئله اصلی این دوره زیربنای عملکرد خوب،

درونی بیانگر بازنمایی ذهنی در رابطه با ارزش خود ،قابلیت دسترسپذیری،

تسهیلکننده نقشهای اجتماعی و رضایت بیشتر از زندگی است .همچنین

پاسخگویی و قابلاعتماد بودن مراقب است (فارلی .)2419 ،نظریه دلبستگی

سازگاری بهعنوان توانایی فرد برای برآورده نمودن استانداردهای اجتماعی

یکی از چارچوبهای نظری برجسته برای درک عملکرد و تعامالت

(تانیکاول و پیریا )2412 ،تعریفشده است .باتوجه به برجستگی

بینفردی (شی2424 ،؛ فارلی ،)2419 ،حلتعارضات و حفظ سازگاری

ناسازگاری در سنین نوجوانی (کوور و سونی )2419 ،و به دلیل آنکه

(شاهین  -کیرالپ و سرین )2417 ،است .مطابق با نظریه بالبی ()1392

مشکالت سازگاری در نوجوانان میتواند علت بسیاری از اختالالت در

احساس امنیت در دلبستگی بر رفتارهای اجتماعی (شی )2424 ،و جامعه

بزرگسالی باشد مطالعات بسیاری به بررسی عوامل مرتبط با مشکالت

پسند (میکولیسر و شاور )2415 ،تأثیر دارد .کیفیت و نوع دلبستگی در

سازگاری پرداختهاند (جرارد و بوث .)2417 ،یکی از ابعاد مهم سازگاری،

کودکی ،نوع دلبستگی در روابط آتی (شاهین  -کیرالپ و سرین2417 ،؛

1

3

. adjustment
. social adjustment

بوده (اکه )2412 ،و از آن

. attachment object

2
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( )1395سه سبک اصلی دلبستگی ایمن ،دوسوگرا و اجتنابی را معرقی

خاصی از خودنظمدهی است که بهوسیله آن میتوان بر شیوه بروز هیجانها

کردهاند (کسیدی .)2412 ،مطالعات مختلف ارتباط میان سبکهای

تأثیر گذاشت (سزیگل ،بوزنی و بازینسکا .)2412 ،سازگاری روانشناختی

دلبستگی و ابعاد مختلف سازگاری را نشان دادهاند (دی کاسترو و پریرا،

نیز تا حد زیادی به نظمدهی هیجان بستگی دارد (صائمی ،بشارت و

 .)2413پژوهشها نشان میدهند که وقتی مراقبین نسبت به نیازهای کودک

اصغرنژادفردی .)1339 ،عدمپردازش شناختی صحیح اطالعات هیجانی،

حساس بوده و توجه و مراقبت کافی را از او به عمل میآورند از یکسو

منجر به برانگیختگیهیجانی و رفتارهای ناسازگارانه میشود .افرادی که

دلبستگی ایمن در کودک شکلگرفته و از سوی دیگر کودک با پرورش

قادر به نظمدهی هیجان هستند میتوانند بر چگونگی تجربه هیجانها ،مدت

مهارتها (کارن ،متر ،جانها ،براون و کابان )2413 ،قادر به ایجاد پیوندهای

و نحوه ابراز آنها تأثیر گذاشته (سوبول ،وزنی و زوباک )2421 ،و

قابلاعتماد در روابط بوده و بهاینترتیب سازگاری در تعامالتاجتماعی

رفتارشان را مطابق با بافت و اهداف اجتماعی (هوبرلک ،کاستر ،دمییر،

افزایش مییابد (کواینلن و همکاران .)2419 ،مراقبتهای ناکافی منجر به

لویزووندرهاسلت )2417 ،نظمدهی نمایند .این افراد در سازگاری با

شکلگیری سبکهای دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی در کودک

چالشهای زندگی سازگاری بیشتری نشان داده و سالمت جسمی (گراس،

میشود (کسیدی .)2412 ،کودکان با سبک دلبستگی دوسوگرا نسبت به

 )2410و کفایتاجتماعی (میو ،هیو و ونگ )2415 ،بیشتری نشان میدهند

دسترسپذیری مراقبان خود تردید دارند (فارلی ،)2419 ،در صورت

و در مهار هیجانهای ناخوشایند و استفاده مثبت از هیجانها مهارت بیشتری

جدایی از مراقبان احساس ناخشنودی کرده (فینی )2417 ،و آشفتگی

دارند (اربتزودیس ،رم ،ندلکوویج و موادینگ .)2415 ،نظمدهیهیجان

بیشتری نشان میدهند (گودمن ،بارتلت و استرو .)2413 ،سبک دلبستگی

نقش مهمی در روابط اجتماعی ایفا میکند (چرونسکی ،)2413 ،چرا که

اجتنابی نیز منجر به کنارهگیری از تعامالت اجتماعی (کمپل)2415 ،

منجر به نظمدهی روابط افراد شده و بهعنوان مبنایی برای اجتماعی شدن در

میشود .سبکهای دلبستگی معموالً با گذشت زمان پایدار میمانند زیرا

نظر گرفته میشود .افراد در روند اجتماعی شدن از استراتژیهای مختلف

انتظارات بین فردی از طریق پیشگوییهای خودکام بخش مجدداً تأیید

نظمدهی شناختیهیجان برای حل مشکالت و سازگاری بهتر با محیط

میشوند (کنارث .)2410 ،علیرغم اهمیت باالی نقش روابط اولیه،

استفاده میکنند (ژانگ .)2413 ،نظمدهیهیجان شامل راهبردهای نظمدهی

سبکهای دلبستگی و تأثیرات آن در روابط و سازگاریاجتماعی ،مطالعات

شناختی هیجان است .این راهبردها در دوران نوجوانی بهطور گستردهای

اندکی اختصاصاً به بررسی ارتباط بین سبکهای دلبستگی و سازگاری

تحول مییابند (سوبول و همکاران .)2421 ،طبقهبندیهای متعددی از

اجتماعی پرداختهاند (نیون .)2415 ،براین اساس یکی از اهداف پژوهش

راهبردهای نظمدهی شناختیهیجان ارائه شده است .یکی از مدلهای

حاضر بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با سازگاریاجتماعی بود.

نظمدهی شناختی هیجان بهوسیله گارنفسکی و همکاران ( )2441معرفی

پیشبینی میشود که بین سبک دلبستگی ایمن و سازگاری اجتماعی

شده است که راهبردهای نظمدهی شناختی هیجان را به دو دسته سازش

رابطهای مثبت وجود داشته باشد.

یافته (اتخاذ رویکرد ،توجه مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت و برنامهریزی)

عامل دیگری که فرض میشود در پیشبینی سازگاری اجتماعی نقش

و سازش نایافته (خودسرزنشی ،دیگر سرزنشی ،نشخوار فکری و فاجعه

مؤثری را ایفا میکند ،نظمدهی شناختیهیجان است .هیجانها برای سالمت

انگاری) تقسیم میکند .استفاده از راهبردهای سازش یافته نظمدهی

روان و بهبود عملکرد اجتماعی ضروری هستند (گراس .)2410 ،نظمدهی

شناختیهیجان ،تجربه هیجان را بهگونهای تسهیل میکند که منجر به

هیجان بر نحوه تجربه هیجانهای ناخوشایند نیز تأثیر دارد (گارنفسکی و

پذیرش و مطلوبیت اجتماعی شود .بهاینترتیب افراد میتوانند اعمال

کرایج .)2419 ،نظمدهیهیجان ساختاری چندبعدی است که بر تعدیل

تکانشی را کنترل کرده و رفتارهای خود را برای رسیدن به اهداف فردی و

تجربه هیجان (سوالن )2415 ،و حل نمودن مسائل و مشکالت بینشخصی

اقتضائات موقعیتی تعدیل نمایند (بشیرپور .)2413 ،عالوه براین استفاده از

(کان ،بلیز ،کپیتانی ،اربن و دیمیترویچ2414 ،،؛ به نقل از بشارت ،زاهدی

راهبردهای سازش یافته نظمدهی شناختیهیجان با بهبود کیفیت تعامالت
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گدس )2419 ،فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .آینسورث ،بلهر ،واترز و وال

تجریشی و نورباال )1332 ،تأثیر میگذارد .نظمدهی شناختیهیجان شکل

پیشبینی سازگاری اجتماعی براساس سبکهای دلبستگی و راهبردهای نظمدهی شناختی هیجان
اجتماعی (ژانگ ،)2413 ،بهزیستی هیجانی (نیکخواه و یوسفی )1044 ،و

جنسیت مؤنث .شرایط خروج از پژوهش نیز عبارت بودند از :الف) تحصیل

سازگاری زناشویی (کریمی و اسماعیلی )1333 ،رابطه دارد .در نقطه مقابل

در مدارس غیردولتی در شهر تهران ،ب) داشتن جنسیت مذکر .پس از ارائه

استفاده از راهبردهای سازش نایافته نظمدهیشناختی هیجان با اختالالت

توضیحات الزم در مورد اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری

روانشناختی (مشهدی ،حسنی و میردوقی )2411 ،و مشکالت بین فردی

دانشآموزان پرسشنامههای سازگاری بل ( ،)BAIمقیاس دلبستگی

(گروفالو ویلوتی زاواتینی و کاسان )2415 ،مرتبط است .مطالعات اندکی،

بزرگسال ( )AAIو پرسشنامه نظمدهی شناختیهیجان ( )CERQبرای آنها

اختصاصاً ،به بررسی ارتباط بین راهبردهای نظمدهی شناختیهیجان و

اجرا شد .در نمونه پژوهش حاضر ،ازنظر سنی  13نفر ( 7/9درصد) دارای

سازگاریاجتماعی پرداختهاند (نادر  -گروسبویس و مازون2410 ،؛

 17سال 114 ،نفر ( 33/3درصد) دارای  12سال 132 ،نفر ( 04درصد) دارای

بالزاروتی و همکاران 2412؛ جزایری و همکاران .)2417 ،علیرغم اهمیت

 15سال 20 ،نفر ( 13/0درصد) دارای  19و  7نفر ( 1/7درصد) دارای 13

بسزایی که مشکالت سازگاری اجتماعی بر سالمتروان نوجوانان دارند،

سال بودند .میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکتکنندگان به ترتیب

خألهایی در حوزه شناسایی عوامل مرتبط در جهت پیشگیری و بهبود این

برابر با  12/55و  4/99بود.

مشکالت وجود دارد .شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مشکالت سازگاری
اجتماعی میتواند در انجام برنامهریزیهای الزم برای پیشگیری و بهبود
اینگونه مشکالت مؤثر بوده و رضایت از روابط اجتماعی و سالمتروان
افراد جامعه را افزایش دهد .با عنایت به موارد ذکرشده مطالعه حاضر در
سبکهای دلبستگی و نظمدهی شناختیهیجان پیشبینی کرد یا خیر؟

ب) ابزار

مقیاس سازگاری بل  :BAIمقیاس سازگاری بل 1دارای  124سؤال سه
گزینهای (بله ،خیر و نمیدانم) است که در آن فقط به پاسخهای بله (امتیاز
یک) و خیر (امتیاز صفر) داده میشود .مقیاس سازگاری دو نوع است که
یکی به دانشآموزان و دانشجویان و دیگری به بزرگساالن مربوط بوده و
حیطههای مختلف سازگاری را در زمینههای اجتماعی ،عاطفی ،تحصیلی،

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :پژوهش حاضر از نوع توصیفی

تشکیل شده است که نمرات آن بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود.

همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشآموزان دختر

دالور ،این مقیاس را در ایران هنجاریابی کرده است (امانی ،اعتمادی ،فتحی

مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان در مدارس دولتی شهر تهران بود .در

زاده و بهرامی .)2412 ،پایایی آن در یک مطالعه داخلی در حیطههای

این پژوهش 335 ،دانشآموز دختر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب

سازگاری هیجانی  ،4/31اجتماعی  ،4/99تحصیلی  ،4/97جسمانی ،4/99

G power

خانوادگی  4/31و کلی  4/30گزارششده است (مخبری ،درتاج و

استفاده شد که با فرض آلفای  4/47و توان  4/37اندازه اثر کوچک

دهکردی .)2414 ،در پژوهشی دیگر ،پایایی آن برحسب آلفای کرونباخ

( F2= 4/40ماستومتو ،یو و ناکاگاوا )2449 ،و وجود پنج متغیر پیشبین

 95درصد محاسبه شد (بیکمحمدی ،ترخان و اکبری .)2412 ،در این

(سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا ،راهبردهای نظمدهی

پژوهش از خرده مقیاس اجتماعی استفاده شده است.

شناختیهیجان سازش یافته و سازش نایافته) حجم نمونه  325نفر برآورد

مقیاس دلبستگی بزرگسال  :AAIمقیاس دلبستگی بزرگسال ،2که با استفاده

شد که با توجه به درنظر گرفتن ریزش احتمالی آزمودنیها حجم نهایی

از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور ( )1395ساخته شده است .این

نمونه  335نفر اندازهگیری شد .شرایط شرکت در پژوهش عبارت بود از:

آزمون ،یک آزمون  17سؤالی است و سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و

الف) رضایت داوطلب برای شرکت در پژوهش; ب) اشتغال به تحصیل در

دوسوگرا را در مقیاس  7درجهای لیکرت (خیلی کم=  ،1کم=  ،2متوسط=

مقطع دبیرستان در یکی از دبیرستانهای دولتی شهر تهران و ج) داشتن

 ،3زیاد=  ،0خیلی زیاد=  )7میسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در

1

2

شدند .در پژوهش حاضر برای تعیین حجم نمونه از نرمافزار

. Bell Adjustment Inventory

. Adualt Attachment Inventory
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زیرمقیاسهای آزمون به ترتیب  7و  27خواهد بود .ضرایب آلفای کرونباخ

پرسشنامه نظمدهیشناختیهیجان را تأیید میکنند .برای تعیین روایی همگرا

پرسشهای زیر مقیاسهای ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک نمونه

و واگرا همبستگی مؤلفههای این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی بک

( 924 ;n= 1094زن 224 ،مرد) برای کل آزمودنیها به ترتیب ،4/93 ،4/31

محاسبه شد که نتایج نشان داد بین مؤلفههای خودسرزنشگری نشخوار،

4/99؛ برای زنان  4/95 ،4/34 ،4/31و برای مردان  4/93 ،4/34و 4/95

فاجعهسازی و سرزنش دیگری با افسردگی همبستگی مثبت و معنیدار

محاسبه شد که نشانه همسانی درونی 1خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال

وجود دارد که مقادیر آن به ترتیب برابر با  4/07 ،4/23 ،4/22و  39است.

است .روایی محتوایی 2مقیاس دلبستگی بزرگسال با سنجش ضرایب
همبستگی بین نمرههای پانزده نفر از متخصصان روانشناسی مورد برسی قرار
گرفت .ضرایب توافق کندال برای سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و
دوسوگرا به ترتیب  4/21 ،4/94و  4/75محاسبه شد ..بین نمره آزمودنیها
در سبک های نتایج تحلیل عوامل نیز با تعیین سه عامل سبک دلبستگی
ایمن ،سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا ،روایی

سازه3

مقیاس دلبستگی بزرگسال را مورد تأیید قرار داد (بشارت.)2411 ،1332 ،
پرسشنامه نظمدهیشناختی هیجان  :CERQپرسشنامه نظمدهی شناختی
هیجان 0یک ابزار  19گویهای است و راهبردهای نظمدهیشناختیهیجانها
پنجدرجهای از ( 1هرگز) تا ( 7همیشه) برحسب نه زیرمقیاس به این شرح
میسنجد :خودسرزنشگری7؛ دیگرسرزنشگری2؛ تمرکز بر فکر /
نشخوارگری5؛ فاجعهنمایی9؛ کماهمیت شماری3؛ تمرکز مجدد مثبت14؛
ارزیابی مجدد مثبت11؛ پذیرش12؛ تمرکزمجدد بر

برنامهریزی13

(گارنفسکی و کرایج .)2442 ،حداقل و حداکثر نمره در هر زیرمقیاس به
ترتیب  2و  14خواهد بود و نمره باالتر نشاندهنده استفاده بیشتر فرد از آن
راهبرد شناختی است .ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نظمدهی شناختی
هیجان در پژوهشهای خارجی مورد تأیید قرارگرفته است (گارنفسکی و
کرایج2442 ،؛ گارنفسکی و همکاران .)2441 ،در بررسی مقدماتی
ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه در نمونهای از جمعیت عمومی
 135 ،n= 329زن 151 ،مرد) ،ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمفیاس تا از
 4/25تا  4/93محاسبه شد (بشارت .)1337 ،این ضرایب همسانی

درونی10

کشیدگی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .پیش از تحلیل دادهها
مفروضههای نرمال بودن ،خطی بودن رابطه ،یکسانی پراکندگی حول خط
رگرسیون ،استقالل خطاها و عدم همخطی بررسی شد که نتایج آن در ادامه
بیان میشود .شاخصهای کجی و کشیدگی برای بررسی مفروضه نرمال
بودن توزیع مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر بهدستآمده برای چولگی و
کشیدگی متغیرها حاکی از تحقق پیشفرض نرمال بودن برای تمام متغیرها
بهجز سبک دلبستگی دوسوگرا است ،لذا بهمنظور اصالح نمرات کشیدگی
متغیر سبک دلبستگی دوسوگرا از تبدیل لگاریتمی استفاده شد که پس از
تبدیل ،میزان کجی و کشیدگی این متغیر به ترتیب برابر با  -4/105و 1/731
به دست آمد که حاکی از برقراری مفروضه نرمال بودن بود .برای تعیین
مفروضه خطی بودن و یکسانی پراکندگی حول خط رگرسیون از نمودار
پراکنش استفاده شد که این نمودارها حاکی از برقراری این مفروضهها بود.
برای تعیین استقالل خطاها از شاخص دوربین  -واتسون استفاده شد که
چون مقدار آن بین  1/7تا  2/7بود نسبت به برقراری این مفروضه نیز اطمینان
حاصل شد .برای بررسی مفروضه عدم همخطی از آمارههای عامل تورم
واریانس و شاخص تحمل استفاده شد که با توجه به اینکه هیچیک از
مقادیر مربوط به شاخص تحمل کمتر از  4/41و هیچیک از مقادیر مربوط
به عامل تورم واریانس ( )VIFبیشتر از  14نیست ،بر این اساس میتوان
نسبت به مفروضه عدمهمخطی نیز اطمینان حاصل کرد .با توجه به جدول
 2میتوان مشاهده کرد که بین راهبردهای سازشیافته نظمدهی

1

8

2

9

. internal consistency
. content validity
3
. construct validity
4
. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
5
. self-blame
6
. other blame
7
. focus on thought/rumination
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. catastrophizing
. putting into perspective
10
. positive refocusing
11
. positive reappraisal
12
. acceptance
13
. refocus on Planning
14
. internal consistency
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را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و استرسزای زندگی در اندازههای

یافتهها

پیشبینی سازگاری اجتماعی براساس سبکهای دلبستگی و راهبردهای نظمدهی شناختی هیجان

نیلوفر فارسیجانی و همکاران

میدهد با افزایش نمره فرد در راهبردهای سازش یافته نظمدهی شناختی

و سبکهای دلبستگی (ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا) با سازگاری اجتماعی،

هیجان ،میزان نمره او در سازگاری اجتماعی افزایش مییابد

برای تعیین نقش پیشبین آنها در سازگاریاجتماعی از رگرسیون چندگانه

( .)r= 4/24،p< 4/47با توجه به جدول  2میتوان مشاهده کرد که بین

به روش همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است .نتایج

راهبردهای سازش نایافته نظمدهیشناختیهیجان و سازگاری اجتماعی

جدول  3حاکی از آن است که ترکیب متغیرهای پژوهش بهطور معنیداری

رابطه معکوس وجود دارد و این نشان میدهد با افزایش نمره فرد در

با سازگاری اجتماعی رابطه دارند و  70درصد از واریانس آن را تبیین

راهبردهای سازشنایافته نظمدهی شناختیهیجان ،میزان نمره او در

میکنند ( .)R2= 4/70 ،p< 4/47با توجه به جدول  3مشاهده میشود متغیر

سازگاری اجتماعی کاهش مییابد ( .)r= -4/70 ،p< 4/47با توجه به

راهبردهای سازشیافته نظمدهیشناختیهیجان ()β= 4/372 ،p= 4/441

جدول  2میتوان مشاهده کرد که بین سبک دلبستگی ایمن و سازگاری

پیشبینی معنیداری از متغیر سازگاری اجتماعی ارائه میدهد .همانطور

اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد و این نشان میدهد با افزایش نمره فرد

که در جدول  3مشاهده میشود متغیر راهبردهایسازشنایافته نظمدهی

در دلبستگی ایمن ،میزان نمره او در سازگاری اجتماعی افزایش مییابد

شناختیهیجان ( )β= -4/217 ،p= 4/441پیشبینی معنیداری از متغیر

( .)r= 4/03 ،p< 4/47با توجه به جدول  2میتوان مشاهده کرد که بین

سازگاریاجتماعی ارائه میدهد .همانطور که در جدول  3مشاهده میشود

سبک دلبستگی اجتنابی و سازگاری اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد و

متغیر سبک دلبستگی ایمن ( )β= 4/227 ،p= 4/441پیشبینی معنیداری از

این نشان میدهد با افزایش نمره فرد در سبک دلبستگی اجتنابی ،میزان نمره

متغیر سازگاریاجتماعی ارائه میدهد .همانطور که در جدول  3مشاهده

او در سازگاریاجتماعی کاهش مییابد ( .)r= -4/34 ،p< 4/47با توجه به

میشود متغیر سبک دلبستگی اجتنابی ( )β= -4/131 ،p= 4/441پیشبینی

جدول  2میتوان مشاهده کرد که بین سبک دلبستگی دوسوگرا و

معنیداری از متغیر سازگاریاجتماعی ارائه میدهد .درنهایت با توجه به

سازگاری اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد و این نشان میدهد با افزایش

جدول  3مشاهده میشود متغیر سبک دلبستگی دوسوگرا (،p= 4/441

نمره فرد در سبک دلبستگی دوسوگرا ،میزان نمره او در سازگاری اجتماعی

 )β= -4/132پیشبینی معنیداری از متغیر سازگاری اجتماعی ارائه میدهد.

کاهش مییابد ( .)r= -4/31 ،p< 4/47با توجه به معنیدار بودن ضریب
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

سازگاری اجتماعی

13/43

0/24

4/43

1/17

راهبردهای سازش یافته نظمدهی شناختی هیجان

3/75

4/95

4/21-

4/17-

راهبردهای سازش نایافته نظمدهی شناختی هیجان

2/32

4/34

4/51

4/53

سبک دلبستگی ایمن

10/53

3/35

4/42

4/03-

سبک دلبستگی اجتنابی

13/33

0/42

4/02

4/23

سبک دلبستگی دوسوگرا

17/51

0/11

2/41

17/27

جدول .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

2

متغیر
 .1سازگاری اجتماعی

1

 .2راهبردهای سازش یافته نظمدهی شناختی هیجان

**4/24

1

3

0

7

 .3راهبردهای سازش نایافته نظمدهی شناختی هیجان

**-4/70

**-4/03

1

 .0سبک دلبستگی ایمن

**4/03

**4/33

**-4/32

1

 .7سبک دلبستگی اجتنابی

**-4/34

**-4/24

**4/10

**-4/15

1

 .2سبک دلبستگی دوسوگرا

**-4/31

**-4/19

**4/31

**-4/459

**4/19

2

1

*P< 4/47, **P< 4/41
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جدول .1شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش
کشیدگی

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-07-03

شناختیهیجان و سازگاریاجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد و این نشان

همبستگی راهبردهای نظمدهی شناختی هیجان (سازشیافته و سازشنایافته)

پیشبینی سازگاری اجتماعی براساس سبکهای دلبستگی و راهبردهای نظمدهی شناختی هیجان

نیلوفر فارسیجانی و همکاران

جدول .3نتایج رگرسیون چندگانه به روش همزمان برای تعیین نقش پیشبین راهبردهای نظم دهی هیجان (سازش یافته و سازش نایافته) و سبکهای دلبستگی (ایمن،
اجتنابی و دوسوگرا) در سازگاری اجتماعی
متغیر

R

R2

F

B

Β

T

P

راهبردهای سازش یافته نظمدهی شناختی هیجان

4/533

4/739

***50/572

1/511

4/372

5/313

4/441

راهبردهای سازش نایافته نظمدهی شناختی هیجان

-

-

-

-1/441

-4/217

-0/252

4/441

سبک دلبستگی ایمن

-

-

-

4/291

4/227

2/025

4/441

سبک دلبستگی اجتنابی

-

-

-

-4/135

-4/131

-3/317

4/441

سبک دلبستگی دوسوگرا

-

-

-

-2/243

-4/132

-3/275

4/441

*P< 4/47, **P< 4/41, *** P< 4/441

یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن بود که سبک دلبستگی ایمن به

اجتماعی و سبکهای دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) میتوان گفت

صورت مثبت و سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا به صورت

که ویژگی اصلی دلبستگی اجتنابی ،تمایل به رها شدن از دلبستگی است.

منفی سازگاری اجتماعی را پیشبینی میکنند .این یافتهها با نتایج

افراد با دلبستگی اجتنابی باور دارند که نمیتوان به دیگران اعتماد کرد،

پژوهشهای بارون و همکاران ( )2415و نیون ( )2415همسو است ،این

بنابراین در تعامالت خود از دیگران اجتناب میکنند .این موضوع منجر به

یافته با چند احتمال بدین شرح تبیین میشود :براساس نظریه دلبستگی

دلسرد شدن بیشتر از تعامالت اجتماعی میشود و این باور از طریق

تجارب اولیه کودک در ارتباط با مراقب اولیه در روابط آتی فرد تأثیر دارد.

مجموعهای از تعامالت در طول عمر تأیید میشود .این افراد به دلیل داشتن

این تجارب ،منجر به شکلگیری مدلهای درونکاری شده و انتظارات

روانسازههای ناسازگار و بازخوردهای منفی نسبت به مادر ،خود را شایسته

افراد در سایر روابط را شکل میدهند .دلبستگی ایمن منجر به تشکیل

دریافت توجه از سوی دیگران نمیدانند ،از صمیمیت میهراسند و در مقابل

مدلهای درونکاریای میشود که اعتماد به سایر افراد و انتظار تعامالت

برای حفظ استقالل عاطفی و رفتاری با ایجاد فاصله نسبت به دیگران و سعی

مثبت از ویژگیهای اصلی آن است .کودکان با سبک دلبستگی ایمن به

در مستقل بودن در روابط اجتماعی سازگاری کمتری نشان میدهند .انجام

توانایی مراقبشان برای پاسخگویی به نیازهای آنان اطمینان دارند .هنگامی

رفتارهایی اجتماعپسند مانند همدلی و احترام متقابل و داشتن رضایت و

که در روابط احساس امنیت وجود داشته باشد ،افراد بهتر میتوانند برای

خشنودی از ارتباطات اجتماعی از مؤلفههای اصلی سازگاری اجتماعی

دریافت کمک و حمایت به دیگران رویآورند .از سوی دیگر افراد با

است (دوالی و رهاموتی .)2412 ،افراد دارای دلبستگی ناایمن اجتنابی به

دلبستگی ایمن تمایل بیشتری دارند تا به سایر افراد کمک کنند .این رابطه

علت داشتن هراس از نزدیکی توانایی کمتری در همدلی و اهمیت دادن به

متقابل منجر به شکلگیری صمیمیت در تعامالت شده و سازگاری در

نیازهای دیگران دارند و درنتیجه در روابط اجتماعی سازگاری کمتری بروز

تعامالت اجتماعی را افزایش میدهد .چنانچه مادر در زمانهای موردنیاز

میدهند .همچنین این افراد در زمان بروز تعارض و تنش در روابط بین

در دسترس باشد و نسبت به نیازهای کودک حساسیت نشان دهد ،کودک

فردی موضعی خاموش و منفعل را اتخاذ میکنند و همین مسئله منجر به

احساس امنیت کرده و براساس تعامل سازنده با مادر ،مهارتهایی مانند

طرد بیشتر این افراد از روابط اجتماعی و در نتیجه کاهش سازگاری

همکاری ،همدلی ،نظمدهی هیجان ،همیاری ،مشارکت و اعتمادبهنفس

اجتماعی میشود .با توجه به اینکه افراد با سبک دلبستگی دوسوگرا در

الزم را در خود پرورش میدهد و از راهبردهای مقابلهای سازش یافتهتری

روابط با مراقب اولیه از مراقبت کافی برخوردار نبودند میآموزند که افراد

استفاده میکند .ازآنجاکه سازگاری اجتماعی مستلزم داشتن مهارتهای

بهطور غیرقابل پیشبینی در دسترس و پاسخگو هستند .استیصال برای کسب

اجتماعی است ،لذا کودکان دارای دلبستگی ایمن با بهکارگیری

توجه از ویژگیهای بارز افراد با سبک دلبستگی دوسوگرا است .این افراد

مهارتهای اجتماعی ،پذیرش اجتماعی بیشتری کسب نموده و سازگاری

در روابط خود با دیگران به اطرافیان چسبیده ،بیشازحد جلبتوجه کرده
(فینی )2412 ،و عالقهای بیشازحد به نزدیکی نشان میدهند .این گرایشها
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بحث و نتیجهگیری

اجتماعی باالتری را بروز میدهند .در زمینه تبیین رابطه منفی بین سازگاری

نزدیکان برای تأمین نیاز غیرقابل اعتماد هستند تقویت میشود .چرا که

ناسازگارانهای را انجام ندهد .عالوه براین استفاده از این راهبردها میتواند

سازگاری اجتماعی مستلزم توانایی کنترل و مدیریت صحیح هیجانها است.

سطوح کلی استرس و هیجانهای منفی را کاهش و هیجانهای مثبت مانند

افراد با دلبستگی دوسوگرا دارای حساسیتی بیشازحد نسبت به عواطف

شادکامی را افزایش دهند .بهاینترتیب سازگاری اجتماعی افراد در

منفی ،طرد و رها شدن از جانب دیگران هستند .آنها خود را الیق توجه و

تعامالت اجتماعی ارتقاء مییابد .هنگامیکه افراد در نظمدهی حاالت

محبت نمیدانند و دارای احساس رضایت کمی در روابط اجتماعی هستند.

هیجانی خود مشکل داشته باشند عمدتاً این تجارب هیجانی برای آنها

همچنین این افراد ،به دلیل خودمحوری و تمرکز بیشازحد بر خود ،از

غیرقابل تحمل میشود .در این حالت آنها با احتمال بیشتری برای پایان

مهارتهای اجتماعی کافی برای برقراری تعامالت اجتماعی برخوردار

دادن و یا اجتناب از این حاالت هیجانی از رفتارهای تکانشی و پرخاشگرانه

نیستند و با حساسیتی کمتر و بدون همدلی و کمک مؤثر نسبت به نیازهای

استفاده میکنند .همچنین عدم مدیریت صحیح هیجانها باعث میشود تا

دیگران پاسخ میدهند (میکولیسر شاور )2415 ،و این مسئله نیز منجر به

افراد نسبت به واکنشهای دیگران حساس شوند و همین مسئله منجر به

کاهش سازگاری اجتماعی در آنها میشود.

افزایش حساسیت میان فردی شده و زمینه بروز اختالف در ارتباطات

بر اساس دیگر یافته این پژوهش راهبردهای نظمدهی شناختیهیجان

بینفردی را افزایش داده و سازگاریاجتماعی را پایین میآورد .استفاده از

سازشیافته بهصورت مثبت و راهبردهای نظمدهی شناختیهیجان

راهبردهای سازشنایافته نظمدهیشناختی هیجان نیزتوانایی شناختی الزم

سازشنایافته بهصورت منفی سازگاری اجتماعی را پیشبینی میکنند .این

برای فکر کردن به عواقب و پیامدهای اعمال تکانشی را از فرد سلب

یافتهها با پژوهشهای نادر  -گروسبویس و مازون ( ،)2410بالزاروتی و

میکند .از سوی دیگر استفاده از راهبردهای سازشنایافته نظمدهی شناختی

همکاران ( ،)2412جزایری و همکاران ( )2417همسو است .در تبیین این

هیجان باعث می شود تا افراد توانایی حفظ رابطه خود با اطرافیان را نداشته

یافتهها میتوان چنین بیان نمود که نظمدهی هیجان بهعنوان یک فاکتور

باشند ،چرا که انجام رفتارهای تکانشی وعدم مدیریت هیجانها باعث

مهم جهت عملکرد سازگارانه دارای سه مهارت اساسی است که عبارتاند

میشود تا افراد تجربه هیجانهای ناخوشایند را خارج از کنترل خود

از :وضوح هیجان ،پذیرش هیجان و توانایی استفاده از استراتژیهای

احساس کنند و به همین دلیل از تعامالت سازنده اجتناب نمایند و از

سازگارانه نظمدهی هیجان است (رابرتون .)2412 ،این سه مهارت میتوانند

راهبردهای مسئلهمحور استفاده نکنند .استفاده از این راهبردها باعث میشود

توانایی فرد را در استفاده از راهبردهای سازشیافته نظمدهیشناختیهیجان

تا افراد نتوانند هیجانهای خود را بهخوبی ابراز کنند و در نتیجه نمیتوانند

افزایش داده و منجر به مهار رفتارهای تکانشی و تطبیق رفتار ،متناسب با

از حمایت اجتماعی برای تسکین حاالت هیجانی منفی خود بهرهمند شوند.

هدفهای شخصی شوند .بهاینترتیب افراد میتوانند در موقعیتهای

بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سبک دلبستگی ایمن

مختلف بهصورت انعطافپذیر عمل نموده و سازگاری اجتماعی خود را

از یکسو به دلیل تأثیر مدلهای درونکاری و از سوی دیگر راهبردهای

افزایش دهند .استفاده از راهبردهای سازشیافته نظمدهیشناختی هیجان به

سازشیافته نظمدهی شناختیهیجان ،به دلیل ایجاد توانایی مدیریت

افراد کمک میکند تا برای شناخت هیجانهای خود از ادراک و توان

هیجانها و ابراز متناسب آنها منجر به ارتقاء سازگاریاجتماعی میشوند.

بیشتری برخوردار شوند .بهاینترتیب افراد میتوانند احساسات خود را

پیامدهای نتایج پژوهش حاضر را میتوان در دو سطح نظری و عملی به این

متناسب با موقعیت ابراز نموده و احتمال بروز پرخاشگری در روابط

شرح مطرح نمود :در سطح نظری ،نتایج این پژوهش میتواند به شناخت

اجتماعی را کاهش دهند (پادری .)2424 ،همچنین استفاده از این راهبردها

بهتر عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی کمک نماید .در سطح عملی نیز

منجر به افزایش همدلی و بررسی ابعاد مختلف یک مسئله میشود ،چرا که

باید توجه نمود که برای ارتقاء سازگاریاجتماعی باید به ترمیم و بهبود

راهبردهای سازشیافته نظمدهی هیجان به فرد کمک میکنند تا تفسیر

سبکهای دلبستگی و آموزش راهبردهای سازشیافته نظمدهی شناختی

مثبتی از واقعه پیشرو داشته باشد .این موضوع باعث میشود تا در

هیجانی بهطور همزمان پرداخت .ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر
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میتوان به این نکته اشاره کرد که این مطالعه از نوع مقطعی بوده و ازاینرو،

استتتت .کمیته ملی اخالق نیز پس از انجام بررست تیهای الزم کد اخالق کد به شتتتناستتته

توانایی استنباط رابطه علی میان متغیرها کاهش مییابد .همچنین نمونه

 IR.UT.PSYEDU.REC.1398.021را برای پژوهش حاضر صادر کردند.

پژوهش حاضر تنها شامل دانشآموزان دختر در مقطع دبیرستان بود که این

حامی مالی :این پژوهش در قالب پایاننامه کار شنا سی ار شد و بدون حمایت مالی می
باشد.

موضوع نیز از محدودیتهای این پژوهش بوده و قابلیت تعمیم نتایج را

نقش هر یک از نوی سندگان :نوی سنده اول محقق ا صلی این پژوهش ا ست .نوی سنده

کاهش میدهد .پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی از نمونههای غیر

دوم استاد راهنما و نویسنده سوم استاد مشاور پایاننامه میباشند.

دانشآموز استفادهشده و با درنظر گرفتن مقایسه جنسیتی به بررسی عوامل

تضاد منافع :نویسندگان هیچ تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش اعالم نمینمایند.

مؤثر بر سازگاری اجتماعی پرداخته شود.

ت شکر و قدردانی :بدین وسیله از اساتید بزرگوار راهنما و م شاور این پژوهش و دانش
آموزانی که در انجام این پژوهش همکاری نمودند تشکر و قدردانی میشود.

مالحضات اخالقی
پیروی از ا صول اخالق پژوهش :این مقاله برگرفته از پایاننامه کار شنا سی ار شد
نویسنده اول در رشته روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه تهران
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