
 
 

922  

 مقاله پژوهشی 

  یجان در دوران نوجوانیم هیتنظ يها يدشواربا  يا مقابله يو راهبردها یبستگ دل يها سبکرابطه 
  

  ٤يدا فرنوديل ،٣ايد اسدنيسع ،٢مجره يسامره اسد ،١٭ان آذريروزه سپهريف
 

  09/08/1393تاریخ پذیرش  14/06/1393تاریخ دریافت 
 
 دهیچک

 يها مهارتکارآمد در تحول  يا مقابله يو راهبردها يبستگ دلدارد. با توجه به نقش  نوجوانان رفتار و عواطف بر يمهم نقش جانيه ميتنظ :هدف و نهیزم شیپ
  د.يجان در نوجوانان انجام گرديم هيتنظ يها يدشواربا  يا مقابله يها سبکو  يبستگ دل يها سبکان ين ارتباط مييتع باهدف، پژوهش حاضر يجانيم هيتنظ

شـهر تـالش    يهـا  رستانيدبه دوم و سوم يهزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر پا ۵۲۹۱را  ي. جامعه آماربود ياز نوع همبستگ يفيق، توصيروش تحق روش:
اس يـ خواسته شد تـا بـه مق   ها آناز  ؛ ون جامعه انتخاب شدندياز ا موردمطالعهنمونه  عنوان به نفر ۲۰۰تعداد به اهداف پژوهش  يابيداد. جهت دست يل ميتشک

پاسـخ دهنـد.    )CSQ(مقابلـه   يهـا  سبکو پرسشنامه  (IPPA-R) ن و همساالنينوجوانان به والد يبستگ دل)، پرسشنامه DERS( يجانيهم يتنظ يها يدشوار
  ل قرار گرفت.يمورد تحل گام به گامون يرسون و رگرسيپ يب همبستگياندارد، ضرن، انحراف استيانگيپژوهش با استفاده از م يها داده

اسـت.   دار يمعنـ و  يبـه همسـاالن منفـ    يبسـتگ  دلبه پـدر و   يبستگ دلبه مادر،  يبستگ دلجان با يم هيتنظ يها يدشوارن يج نشان داد رابطه بينتا :ها افتهی
ج يدار بود. بر اساس نتا يجان مدار مثبت و معنيه يا مقابلهو با راهبرد  دار يمعنو  يمدار منف مسئله يا مقابلهجان با سبک يم هيتنظ يها يدشوارن رابطه يهمچن

م يتنظـ  يهـا  يدشـوار رات ييدرصد از تغ ۲۴ مدار جانيهو  مدار مسئلهبه همساالن و مقابله  يبستگ دلبه مادر،  يبستگ دل يها سازه، گام به گامون يل رگرسيتحل
  .کنند يمن ييتبجان را يه

جـان  يم هيتنظـ  يها يدشواراست که در  يعوامل مهم ازجملهکارآمد  يا مقابله يها سبکن و همساالن و استفاده از يبه والد يبستگ دل: يریگ جهینتبحث و 
  نقش دارند.
 جان مداريه يا مقابلهمدار، سبک  مسئله يا مقابله، سبک يبستگ دل يها سبکجان، يم هيتنظ يها يدشوار :يدیواژگان کل
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  (نويسنده مسئول) هيدانشگاه اروم ي،شناس ار روانيدانش ١
  هيدانشگاه اروم يشناس روان يدکتر يدانشجو ٢
  ، دانشگاه علوم پزشکی اروميهيعموم يشناس ارشناس ارشد روانک ٣
  ام نور تالشيدانشگاه پ يشناس کارشناس روان ٤

  مقدمه
 هاي يبنشو اساس فراز و  يزندگ بخش جانده يجان پديه

ات انسان يح يادماندني بهتجارب روزانه، غنا و فقر و لحظات 
ار مهم يمهم هستند و نقش بس ها يجانهاست. آشکار است که 

مکمل  ها آنش از همه، ي. بکنند يم يما باز يدر زندگ
ما  يبقا يهستند و برا يت و روابط شخصي، موفقيسالمت

و  يا دوره صورت بهجان را ي) ه۲). کلتنر و گراس (۱( اند مهم
بر  يمبتن يکيولوژيب ازنظرکه  اند ردهکف يتعر مدت کوتاهنسبتاً 

است که  يو تعامل يکيولوژيزيادراک، تجربه، واکنش ف يالگو
. دهد يمژه رخ يو يو اجتماع يکيزيف يها چالشدر پاسخ به 

- ۵جان است (يه هاي يتئوراغلب  يديعنصر کل يجانيم هيتنظ
که افراد چگونه  دهد يمح يتوض اي يژهو طور به يجانيم هي). تنظ۳
ن يو چگونه چن کنند يم دهي سازمانل و يجان را تجربه، تعديه

 يجانيم هي). تنظ۶( گذارد يم يرتأثبر رفتار انسان  يتيريمد
ا يآن (دانسته  واسطه بهکه افراد  يسميمکان عنوان به تواند يم

ر ييتغ موردنظرامد يدن به پيرس يجاناتشان را برايندانسته) ه
 ييندهايفرآ صورت بهجان يه مي). تنظ۷ف شود (يتعر دهند يم

 داشته يجانيه چه هکنيا بر توانند يم افراد آن، از طريق هک است

 ).۸بگذارند ( ريتأثنند ک ابراز و تجربه را ها آن وقت چه و باشند
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 يجان انطباقيهم يکه تنظ اند کرده) اذعان ۶وت و همکاران (يال
ش يافزا درمانده کننده يها تيوضعتا تحمل  دهد يمبه افراد اجازه 

) نشان ۹( ١نيوتا، کامپوز، کلتنر و هرتنستين، شيبر ا عالوهابد. ي
ن يرشد سالم روابط ب يافراد برا يجانيم هيتنظ ييدادند که توانا

ن يهستند به ا ييت بااليفيک يجانات دارايالزم است. ه يفرد
در افراد شوند.  يا منفيباعث واکنش مثبت  توانند يمصورت که 

ط باشند باعث واکنش مثبت و در يت و شراياگر متناسب با موقع
که  ين زمانيبنابرا؛ شوند يم ين صورت باعث واکنش منفير ايغ
ستند يط سازگار نيا با شرايو  شوند يم يا طوالنيد يجانات شديه

 که ييازآنجا). ۱۰الزم است ( ها آنم کردن ياز به تنظيآن زمان ن
هر فرد را به خود اختصاص  ياز زندگ يجان بخش مهميم هيتنظ

م آن يجان و تنظيدر ه يست که آشفتگين آور تعجب، دهد يم
). ۱۱شود ( يب روانيآس يو حت ينياندوهگمنجر به  تواند يم

 يبا اختالالت روان ها جانيهم يمربوط به تنظ يها يدشوار
 ي)، اختالل افسردگ۱۴( يت مرزي)، اختالل شخص۱۳،۱۲،۴(

ر ي)، اختالل اضطراب فراگ۱۷( يدوقطب اختالل)، ۱۶، ۱۵( ياساس
)GAD نقش داشته باشد. امروزه ۱۸) و اختالالت خوردن (۱۳؛ (

 يريادگي يها يتوانمندو  يروان يها يماريبجان در يم هينقش تنظ
م يتنظ). ۱۹شده است ( دييتأدانش آموزان نوجوان  يو عملکرد

در  يو رفتار يعاطف يها اختاللدر ظهور  يمهم يجان مبنايه
نشان داده  يجانيپژوهش در تحول ه ).۲۰است ( ينوجوان يط

جان و کنترل تکانه يم هيتنظ يها مهارت رسد يماست که به نظر 
وند يپ يبستگ دل). ۲۱( رديگ يموالد شکل  -ابتدا در روابط کودک

در کنترل  کننده نييتعن کودک و مادر است که نقش يب يعاطف
). به ۲۲-۲۴دارد ( يسال بزرگو  يجانات فرد در دوران نوجوانيه

ه کودک و ياول يوندهاياز پ گرفته نشأت يبستگ دل يگفته بالب
فرد دارد و  يجانيم هيدر تنظ يا العاده فوق ريتأثمراقبت اوست که 

و  يارتباط يشکل گرفته باشند، الگو يدرست بهوندها ين پياگر ا
وند ي). پ۲۲( شوند يمرا باعث  يا سازندهبا مشکالت  ييارويرو

، ين شخصيروابط ب يريگ شکلت، يه در رشد شخصياول يعاطف
م و يتنظ جهيدرنت ياجتماع يها سازشخاص،  يا مقابله يها وهيش

 يمراقبان اصل ازآنجاکه). ۲۵دارد ( ييبسزا ريتأث يجانيه يهماهنگ
خاص خود را در  يو تعامل يارتباط يها سبکک يکودک هر 

ند. يکودک را برطرف نما يازهايتا ن برند يمارتباط با کودک بکار 
ت کودک يدر رشد شخص فرد منحصربه يريتأث ها سبکک از يهر 

 مورداستفاده يارتباط يها سبکاز  ياريان بسين مي. در اگذارد يم
 يريگ شکلستند و منجر به يکارآمد ن ن چندانيتوسط مراقب

که  شدند يمدر نوجوانان  يا ناسازگارانه يبستگ دل يها سبک

                                                
1 Shiota, Campos, Keltner & Hertenstein 

نوجوانان را  يجانيم هيتنظ تاًينهاو  يا مقابله يراهکارها توانند يم
). ۲۵قرار دهد ( ريتأثدر مواجه با مشکالت تحت  يسال بزرگدر 

 ينيب شيپتوان  يبستگ دلاز آن است که سبک  يحاک ها يبررس
ه ينظر يها افتهي). بر اساس ۲۶- ۲۹را دارد ( يجانيم هيتنظ
آن در  تبع بهفعال و  يدر الگوها يفرد يها تفاوت، يبستگ دل

از  يزيمتما يبا الگوها ساالن بزرگ يبستگ دل يريگ جهت
عامل ). ۳۰مرتبط است ( يو شناخت يجانيه يبخش نظم يراهبردها

جان نوجوانان را شکل دهد، يه ميتنظ يچگونگ تواند يمکه  يگريد
) ۵( ٢. الزاروس و فولکمن)۳۱مقابله با مشکالت است ( يراهبردها
و  يرفتار يها پاسخاز  يا مجموعه عنوان بهمقابله را  يراهبردها

ت يموقع يکه هدفشان به حداقل رساندن فشارها يشناخت
وجود  يعموم يا مقابله. دو راهبرد اند کردهف ياست، تعر زا استرس

که  کند يماستفاده  ها آندارد که فرد هنگام مواجه با مشکالت از 
 يا مقابلهو راهبرد  مدار مسئله يا مقابلهاز: راهبرد  اند عبارت

 دار هدفمدار عبارت است از اقدامات  مسئله). مقابله ۵مدار ( جانيه
، ياجتماع يها مهارتت استرس، يريمتمرکز بر مسئله مانند مد

ت ير موقعييتغ ياز مسائل و کوشش برا يمجدد ذهن يبند سازمان
و حل مسئله. مقابله مسئله محور  يزير برنامهبر مسئله،  ديتأکبا 

). در ۱( باشد يمبه نحو مناسب  يشناخت ياستفاده از اجزا درگرو
 يجان و کنترل ناراحتيتمرکز بر ه يهدف اصل مدار جانيهمقابله 

ان ي، مراقبت، بيجسمانن يشتر با تمرياست که ب يجانيه
 يوقت معموالًهمراه است.  يت اجتماعيحما ياحساسات و جستجو

انجام دهند، از  يدرباره مشکل کار توانند يم کنند يمافراد احساس 
ت را فراتر از يکنند و اگر موقع - يم مدار استفادهمقابله مسئله 

زنند،  يدست م مدار جانيهکنند به مقابله  يابيخودارز يها ييتوانا
جه يکه نت کنند يماز دو روش استفاده  يبياز ترک غالباً يول

ک از يهر  تواند يمدربردارد. مواجه با مشکالت  يتر مطمئن
ک در يرا در افراد مختلف فعال کند که هر  يا مقابله يراهکارها

). ۳۲باشد ( مؤثرفرد  يجانيم هيدر تنظ تواند يمط مختلف يشرا
جانات يم هيبا تنظ يا مقابله يها سبکاز رابطه  يحاک ها پژوهش
 راتيتأث تواند يم مسئلهحل  ي). فقدان راهبرد قو۳۴، ۳۳است (

داشته باشد و منجر به گسترش  يستيبر بهز يا گسترده يمنف
و  ي). زالوسک۳۵، ۱۵جان گردد (يم هيناسازگارانه تنظ يراهبردها

 يا مقابله يها سبکش ارتباط ي) در پژوهش خو۳۱همکاران (
، يطورکل بهنشان دادند.  يجانيه ميتنظدر  ها يدشوارکارآمد را با 
و  ين سالمتييجان در تعيم هيتنظ انکار رقابليغ ريتأثبا توجه به 

) و ارتباط آن ۲۷، ۳۶( ياجتماعداشتن عملکرد موفق در تعامالت 
) و ۳۷( يمختلف زندگ يها حوزهت در يا عدم موفقيت يبا موفق

                                                
2 Lazarus & Folkman 
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ز ير برونبا اختالالت  يجانيم هيدر تنظ ها يدشوارنقص و  ريتأث
نکه يل اي) و به دل۳۳( ياجتماع يو اضطراب و انزوا يافسردگ چون

 - يو روان يرات جسميياست که در آن تغ يا دوره يدوره نوجوان
 ياريد همراه است و بسيجانات شديجان و هينوجوان با ه ياجتماع

، در کنند يمجان را کنترل يکه ه يا شناختي يعصب يها دستگاهاز 
 باهدف)، پژوهش حاضر ۳۸( رسند يمن دوره به رشد يضمن ا

با  يا مقابله يو راهبردها يبستگ دل يها سبکن رابطه ييتع
 يها هيفرضد. يدر نوجوانان انجام گرد يجانيم هيتنظ يها يدشوار

 يها يدشواربا  يبستگ دل يها سبکن يب -۱از:  اند عبارتپژوهش 
 يها سبکن يب- ۲وجود دارد. يهمبستگ يجان در نوجوانيم هيتنظ

رابطه وجود  يجان در نوجوانيم هيتنظ يها يدشواربا  يا مقابله
  دارد.

  
  مواد و روش کار

. باشد يم ياز نوع همبستگ يفيک پژوهش توصيمطالعه حاضر 
دانش آموزان دختر و  يرنده تمامين پژوهش دربرگيا يجامعه آمار

تا  ١٥ يشهر تالش، از گروه سن يها رستانيدبه دوم و سوم يپسر پا
ن يو از ا باشد يمنفر  ۵۲۹۱ بر بالغسال است که حجم آن  ١٧

 ١٠٠نفر ( ٢٠٠به حجم  يا نمونهان، بر اساس جدول مورگان، يم
در دسترس انتخاب شدند،  يريگ نمونهپسر) به روش  ١٠٠دختر و 

 ٣ هرکدامدخترانه و پسرانه،  يها رستانيدبکه از  صورت نيبد
گروه  ين سنيانگيد. ميانتخاب گرد در دسترس صورت بهکالس 
 يآور جمعجهت . باشد يم ٥٣/٠و انحراف استاندارد  ٥٤/١٦نمونه 

)، DERS( يجانيهم يتنظ يها يدشواراس يپژوهش، مق يها داده
و  (IPPA-R)ن و همساالنينوجوانان به والد يبستگ دلپرسشنامه 
با  ها داده د.ياستفاده گرد )CSQ(مقابله  يها سبکپرسشنامه 

 گام به گامون يرسون و رگرسيپ يب همبستگياستفاده از روش ضر
  ل قرار گرفت.يمورد تحل

  :يريگ اندازه يابزارها
اس ي): مقDERSجان (يم هيتنظ يها يدشوار اسي) مق۱
است که  يک شاخص خودگزارشي يجانيم هيتنظ يها يدشوار

 يها يدشوار يابيارز يو برا ۲۰۰۴توسط گراتز و رومر در سال 
 ينسبت به ابزارها يتر جامعبه شکل  يجانيم هيموجود در تنظ

عبارت  ۳۶ ينه ساخته شده است و داراين زميموجود در ا
 باًيتقر( ۱کرت، از يل يا درجه ۵اس يبر اساس مق ها پاسخ. باشد يم

، ۷، ۶، ۲، ۱ سؤاالت. اند شده يبند نمرهشه) يهم باًيتقر( ۵تا هرگز) 
 يگذار -معکوس نمره صورت به ۳۴و  ۲۴، ۲۲، ۲۰، ۱۷، ۱۰، ۸
اس ين مقيکه ا دهند يم، نشان ييايج مربوط به پاي. نتاشوند يم

در  .) استاس يباال (کل مق يدرون يهمسان يدارا
 يکاف نيب شيپسازه و  يينشانگر روا ها يبررسز ين ييرابطه با روا

فرم  يدرون يهمسان يياين پاي). همچن۳۹اس است (ين مقيا يبرا
 يبر رو يک مطالعه مقدماتي ياس طين مقيا يبه فارس شده ترجمه

مشهد،  يو علوم پزشک يدانشگاه فردوس يدانشجو ۴۸
 يدرون يهمسان ۱۳۸۸در سال  يقرار گرفت. علو موردمحاسبه

 يرانيات يک جمعي) در اس (يکل مق يرا برا ييباال
کرونباخ نمره کل  يب آلفايز ضريپژوهش حاضر ن در نشان داد.

  به دست آمد. ۸۹/۰
پرسشنامه مقابله با استرس  :يا مقابله يها سبک ) پرسشنامه۲

 يريگ اندازه منظور به ۱۹۸۱نگز و موس در سال يليتوسط ب
اس ين مقين شده است. ايو تدو يمقابله با استرس طراح يها وهيش

 يريگ اندازهرا  مدار جانيهو  مدار  مسئلهتم دارد و دو مقابله يآ ۱۹
 ها نهيگزاز  يکياس با انتخاب ين مقيبه ا ي. هر آزمونکند يم
شه يو هم» ۲«، اغلب اوقات »۱«اوقات  ي، گاه»۰« وقت چيه(
معکوس وجود  يبند - ن پرسشنامه نمرهي. در ادهد يمپاسخ ») ۳«

 ييبازآزما ييايب پاي) ضر۴۰از ندارد. در پژوهش پورشهباز (نقل 
(نقل  يآورده است. دهقان به دست 73.0rکل پرسشنامه 

 به دست ۹/۰ ين پرسشنامه را بااليکرونباخ ا يب آلفايضر )۴۰از 
 مدار جانيهمقابله  يدرون يب همساني). ضر۴۰آورده است (نقل از 

  به دست آمد. ۸۵/۰ مدار مسئلهو مقابله  ۷۹/۰
ن و ينوجوانان به والد يبستگ دلدنظرشده يتجد اسي) مق۳

 ن و همساالنيبه والد يبستگ دلآزمون  :(IPPA-R)همساالن
تصور  يابيارز منظور به ۱۹۸۷نبرگ در سال يتوسط آرمسدن و گر

رابطه با  ي/ شناختيعاطف ينوجوانان در مورد ابعاد مثبت و منف
ساخته  يبالب يبستگ دله نظر ي، بر پاشان يميصمن و دوستان يوالد

 ۵(هرگز) تا  ۱از  يا درجه ۵کرت ياس ليک مقيدر  يشد. آزمون
ک از عبارات آن را يزان موافقت با مخالفت خود با هر يشه)، مي(هم

 بخش است ۳ يشده دارا دنظريتجد. پرسشنامه کند يممشخص 
 طور بهبه پدر و مادر را  يبستگ دلزان يکه بخش اول و دوم آن م

به دوستان است.  يبستگ دلو بخش سوم مربوط به  سنجد يممجزا 
 ييايعبارت است. پا ۲۵ يشده هر بخش دارا دنظريتجددر نسخه 

 ۲۷شامل  يا نمونه يهفته بر رو ۳اس در فاصله يمق ييبازآزما
و  ۹۳/۰ن يبه والد يبستگ دلاس يمق يساله برا ۲۰تا  ۱۸نوجوان 

 يب آلفايبوده است. ضر ۸۶/۰به همساالن  يبستگ دلاس يمق يبرا
 يبستگ دلن شرح گزارش شده است: يز بدياس نين مقيکرونباخ ا

به  يبستگ دلو  ۸۹/۰به پدر=  يبستگ دل، ۸۷/۰به مادر= 
از  ين با تعداديبه والد يبستگ دل. بخش ۹۲/۰همساالن=

ط ياس محي، مقياس خودپنداره تنسيمق ازجملهمشابه  يها اسيمق
اعتبار  دهنده نشانن امر يکه ا دارد يدار يمعن يهمبستگ يخانوادگ

93.0 يب همساني). در پژوهش حاضر، ضر۴۱ن آزمون است (يهمزمان ا

86.0
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و  ۸۲/۰پدر به  يبستگ دل، ۸۳/۰به مادر  يبستگ دل يدرون
  به دست آمد. ۷۷/۰به همساالن  يبستگ دل

  
  ها افتهی

 يس همبستگيو ماتر اريو انحراف مع نيانگي) م١در جدول (
و  يبستگ دل يها سبکجان، يم هيتنظ يها يدشوار يرهايمتغ

  ارائه شده است. يا مقابله يها سبک

  پژوهش يرهايمتغ يفيتوص يها شاخصو  ها يهمبستگ ):1جدول (
  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  
            -  يجانيم هيدر تنظ ها يدشوار .۱
          -  -۳۵۴/۰**  به مادر يبستگ دل .۲
        -  - ۲۴۶/۰**  -۳۱۴/۰**  به پدر يبستگ دل .۳
      -  ۱۶۵/۰*  ۱۲۸/۰*  - ۱۶۹/۰**  به همساالن يبستگ دل .۴
    -  -۰۷/۰  ۲۶۰/۰**  ۳۶۵/۰**  -۲۳۴/۰**  مدار مسئلهمقابله  سبک .۵
  -    ۰۱۶/۰  -۱۲۷/۰*  -۱۷۰/۰**  ۳۴۳/۰**  جان مداريمقابله ه سبک .۶
  ۶۳/۹  ۰۶/۲۱  ۸۱/۸  ۸۱/۹۰  ۴۱/۹۴  ۰۶/۹۵  نيانگيم

  ۰۸/۳  ۶۹/۴ ۰۵/۱  ۳۹/۱۳  ۳۳/۱۵  ۰۸/۱۹  اريانحراف مع
  
ن نمره يکه رابطه ب دهد يمنشان  ۱در جدول  شده ارائهج ينتا
 ,r=-0/354)به مادر ( يبستگ دلبا  يجانيم هيتنظ يها يدشوار

P<0/01 ،به پدر ( يبستگ دل(r=-0/314, P<0/01  يبستگ دلو 
 دار يمعنو  يمنف يآمار ازنظر r=-0/169, P<0/01)به همساالن (
 يها يدشوارمدار با نمره  مسئله يا مقابلهن سبک ياست. رابطه ب

است.  دار يمعنو  ي)، منفr=-0/234, P<0/01(يجانيم هيتنظ
با  يدار يمعنمثبت  يز همبستگيجان مدار نيه يا مقابلهراهبرد 

) r=0/343, P<0/01( يجانيم هيتنظ يها يدشوارنمره کل 

ن يب دار يمعنمثبت و  ياز همبستگ يحاک ها افتهين ي. همچنداشت
به پدر  يبستگ دل و )r=0/365, P<0/01به مادر ( يبستگ دل

)r=0/260, P<0/01 مدار بود. راهبرد  مسئله يا مقابله)، با سبک
به  يبستگ دلبا  دار يمعنو  يمنف يجان مدار همبستگيه يا مقابله

 ,r=-0/127به پدر ( يبستگ دل ) وr=-0/170, P<0/01مادر (

P<0/05از انواع  کي چيهبه همساالن با  يبستگ دل. ارتباط ) داشت
  نشد. دار يمعن يا مقابله يراهبردها

  
  يا مقابلهو  يبستگ دل يها سبک نيب شيپ يرهايبر اساس نمرات متغ کر ماليون نمرات متغيل رگرسيتحل ):2( جدول

  t (بتا) R  R2  F sig  B  رهايمتغ ها گام

 -۳۲۵/۵ -۳۵۴/۰ ۰-/۴۴۰ ۰۰۱/۰ ۳۵۷/۲۸ ۱۲۵/۰ ۳۵۴/۰/۰ به مادر يبستگ دل ۱

  -۲۷/۴  -۳۰۴/۰  ۳۷۹/۰ ۰۰۱/۰  ۸۴۷/۲۵  ۲۰۸/۰  ۴۵۶/۰  جان مداريبله هسبک مقا  ۲

۸۰۸/۱  ۲۹۲/۰  ۵۳۲/۴  

  -۶۸/۴  -۲۹۸/۰  -۳۷۱/۰  ۰۰۱/۰  ۵۷۷/۱۹  ۲۳۱/۰  ۴۸۰/۰  به همساالن يبستگ دل  ۳

۸/۱  ۲۹۰/۰  ۵۶۵/۴  

۳۲۶/۰  ۱۵۱/۰  ۴۰۵/۲  

  -۵۶۱/۳  -۲۴۲/۰  -۳۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۱۵۶/۱۶  ۲۴۹/۰  ۴۹۹/۰  مدار مسئلهسبک مقابله   ۴

۸۹۱/۱  ۳۰۵/۰  ۸۱۵/۴  

۳۰۹/۰  ۱۴۳/۰  ۲۹۴/۲  

۵۹۶/۰-  ۱۴۷/۰-  ۱۸۳/۲-  
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 يبستگ دل يها سبک گام به گامون يل رگرسيج تحليخالصه نتا
ارائه شده  ۲در جدول  يجانيم هيتنظ يها يدشواربر  يا مقابلهو 

ون يبه مادر وارد مدل رگرس يبستگ دلر يدر گام اول متغاست. 
به مادر در  يبستگ دلون نشان داد که اثر يل رگرسيجه تحليشد. نت
است  دار يمعن يجانيم هيتنظ يها يدشوار

)۰۰۱/۰<P،٣٥٧/٢٨=F۱۲۵/۰درصد ( ۱۲ر ين متغي) و ا=R2 از (
ر ي. در گام دوم متغکند يمن ييرا تب يجانيم هيدر تنظ ها يدشوار

ج نشان يون شد که نتايوارد مدل رگرس مدار جانيهراهبرد مقابله 
است  دار يمعنجان يم هيتنظ يها يدشوارر بر ين متغيداد اثر ا

)۰۰۱/۰<P،٨٤٧/٢٥=Fيا مقابلهر راهبرد ين متغييب تعي). ضر 
زان نمو آن پس از ي) است و مR2 =۲۰۸/۰درصد ( ۲۰جان مدار يه

 ير دشواريدرصد از متغ ۸ن يبنابرا؛ باشد يم ۰۸/۰ر دوم يورود متغ
درصد آن  ۲۰و  مدار جانيهر راهبرد يتوسط متغ يجانيم هيتنظ
به مادر و راهبرد  يبستگ دلر ياز دو متغ يب خطيترک لهيوس به
به  يبستگ دل. در گام سوم اثر شود يم ينيب شيپ مدار جانيه

شد  معنادار يجانيه ميتنظ يهمساالن در دشوار
)۰۰۱/۰<P،٣٥٧/٢٨=Fن پس از ورود ييب تعيزان نمو ضري) و م

 مسئله يا مقابله. در گام چهارم اثر سبک باشد يم ۰۳/۰ ر سوميمتغ
 بود دار يمعنجان يم هيتنظ يها يدشوارمدار در 

)۰۰۱/۰<P،١٥٦/١٦=F.( ب يبا توجه به ضراβ  ۲مندرج در جدول 
به مادر  يبستگ دل نيب شيپ يرهايکه متغ شود يممعلوم 

)۲۴۲/۰=β ۳۰۵/۰( مدار جانيه)، مقابله-=β ،(به  يبستگ دل
) به شکل β=- ۱۴۷/۰( مدار مسئله)، مقابله β=۱۴۳/۰همساالن (

، عالوه. بکند يمن ييجان را تبيم هيدر تنظ ها يدشوار يدار يمعن
م يتنظ يدشوار ينيب شيپممکن است در  يگريد يرهايمتغ

ل ياز قب ييرهايباشند، متغجان در نوجوانان نقش داشته يه
قرار  يموردبررسن مطالعه ينوجوانان که در ا يتيشخص يها يژگيو

  .اند نگرفته
 

  يریگ جهینتبحث و 
و  يبستگ دل يها سبک ◌ٔ رابطهن ييتع باهدفپژوهش حاضر 

افته ين يد. اوليانجام گرد يجانيم هيتنظ يها يدشواربا  يا مقابله
به مادر و پدر و  يبستگ دلپژوهش حاضر نشان داد که رابطه 

ن ياست که ا دار يمعن يجانيم هيتنظ يها يدشوارهمساالن با 
)، استروب و ۳۰( ١وسيج پژوهش کافتسينتا يافته در راستاي

)، ۲۸کس (ياموند و هي)، د۲۷( )، تامپسون و والدن۲۶همکاران، (
 يبرا يبستگ دل) است. ۳۱نکر و همکاران (يکولي) و م۲۹م (يک

 يجانيم هيت سالم و تنظيشخص يريگ شکلو  يعيطب يرشد روان

                                                
1 Kafetsios 

جاناتش مستلزم يم هيفرد در تنظ يياست. توانا يمطلوب ضرور
وند و رابطه يپ يبستگ دل). ۴۱من است (يا يبستگ دلک يداشتن 

است و مسلم  يک ارتباط عاطفين ارتباط ياست و ا ين فرديب
ن يبود و ا ر خواهنديدرگ ارتباط نيدرا يمختلف يها جانيهاست که 

 يدار درونيپا ين با توجه به الگوهايبنابرا؛ دار استيپا نسبتاًارتباط 
وند، ين پيت ايفيگران)، کياز خود و د يذهن يها ييبازنما(

را در زمان  يو درون فرد ين فردياز روابط ب يعيوس يها حوزه
م يم بر تنظيمستق ريتأثقرار خواهد داد و  ريتأثنده تحت يحال و آ

متفاوت،  يبستگ دل يها سبک). افراد با ۴۲جانات فرد دارد (يه
م عواطف و پردازش اطالعات يتنظ يبرا يمتفاوت يراهکارها

ن و يمن به والديا بسته دل. نوجوانان برند يمبکار  يجانيه
 يارتباط مؤثرکارآمد و  يوهايشخود از  يها ارتباطهمساالن، در 

خود را  يجانيو ه يارتباط عاطفت يريمد يياستفاده کرده و توانا
سبک  ياز رابطه منف يگر پژوهش حاضر حاکيافته ديدارند. 
با  مدار جانيهمدار و رابطه مثبت مقابله  مسئله يا مقابله
پژوهش  يها افتهيبا ج ين نتايبود که ا يجانيم هيتنظ يها يدشوار

و  ي)، زالوسک۳۵)، کوپنس و همکاران ( ۳۴زنبرگ و همکاران (يا
که در دوره  يراتييمعتقدند تغ ها آن) همسو است. ۳۲همکاران (

 ديآ يمجانات نوجوان به وجود يدر خلق و عواطف و ه ينوجوان
را مستعد  ها آنشده و  يخاص ياز راهبردها ها آنمنجر به استفاده 

در  ي. دشوارکند يم يافسردگ خصوصاً يجانيو ه يمشکالت عاطف
 يعنيدارد  يکارآمد رابطه منف يا مقابلهبا سبک  يجانيم هيتنظ

بهتر  کنند يماستفاده  مدار مسئله يا مقابله يها سبککه از  يافراد
 هيبر پا). ۴۳ت داشته باشند (يريجانات خود مديبر ه توانند يم

ن نکته را اضافه نمود که اصالح يد بتوان ايج پژوهش حاضر، شاينتا
تداوم  يدر دوران نوجوان يجانيم هيد تنظيجد يها ييتواناو بهبود 

ن شود که ييت تبين واقعيا لهيوس به تواند يمن مطلب ي. اابدي يم
 يدادهايفرد با رو يبه سمت جوان ينوجوانر از ييتغ موازات به

م يو چنانچه نوجوانان تنظ شود يممواجه  يشتريب آور استرس
 يها جانيهدرک  يبرا يکم ييداشته باشند توانا ينييپا يجانيه

دوره  يها بحرانگران داشته و در برخورد با فشارها و يخود و د
را  يشتريب يخواهند داشت و مشکالت رفتار يتوان کمتر ينوجوان

). ۴۴و اضطراب نشان خواهند داد ( يافسردگ يپرخاشگر صورت به
 راتيتأثا حذف استرسورها، يل يبا تعد مسئلهحل  يراهبردها
جان ي). استفاده از سبک مقابله ه۷دارند ( ها جانيهبر  يسودمند

 زا استرست يبا موقع مؤثرم و يمستق يريمحور، فرد را از درگ
ن ي. ادهد يمحل مشکل کاهش  ياو را برا يو توانمند دارد يبازم
م يو تنظ يجانياطالعات ه يند پردازش شناختيت فرايوضع

محور  مسئله يها سبکفرد از  ي. وقتکند يمرا مختل  ها جانيه
) ۴۴( ي) و ارتباط۵( يشناخت يها مهارت، معموالً کند يماستفاده 
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 يها مهارت. فعال شدن شود يمو سازنده فعال  مثبت صورت به
جانات را يو کنترل ه يجانيه يها يتوانمند، يو ارتباط يشناخت

افته ي. برد يمن يجانات را از بيم هيدر تنظ ها يينارساش داده و يافزا
من به مادر و يا يبستگ دلگر پژوهش حاضر نشان داد که يد

 يمدار همبستگ مسئله يا مقابلهمن به پدر با سبک يا يبستگ دل
 ين معنيدارد. بد يمنف يمدار همبستگ جانيراهبرد همثبت و با 
ن دارند، در برخورد با يمن به والديا يبستگ دلکه  يکه نوجوانان

و برطرف کردن مشکل  مسئلهحل  يمشکالت مقاومت کرده و در پ
ن يهستند که ا يجانيه يکنترل ناراحت يو کمتر در پ باشند يم
. مطالعات باشد يم) ۳۳لور (يج پژوهش تينتا يافته در راستاي

افراد  يبستگ دل يها سبک) نشان داد که ۲۵و (ين و بارتولوميفيگر
ن يتوسط مراقب مورداستفاده يارتباط يها سبکاز  يشتر ناشيکه ب

 يسال بزرگو  يدر نوجوان يا مقابله يراهکارها يريکارگ به، باشد يم
و مواجه با مشکالت،  يط بحراني. در شرادهد يمقرار  ريتأثرا تحت 

در مقاومت  تواند يم يبستگ دل يها سبک جمله من يعوامل مختلف
 ها سبکن يک از ايهر  تيدرنهاو مقابله فرد نقش داشته باشند که 

ا مبارزه کردن با يم شدن در مقابل مشکل يبه تسل توانند يم يحت
من يا يبستگ دلنجامد. ين بردن مشکل بياز ب يبرا يستادگيآن و ا

جاد يافراد ا يت را برايمطمئن همراه با امن ييفضا به پدر و مادر،
و  ها بحرانکه در آن به تعامل بپردازد و بتواند در مواجه با  کند يم

 يشتريکارآمد استفاده کرده و کنترل ب از راهبرد يزندگ يرخدادها
  .خواهند داشت ها تيموقعبر آن 

م يج پژوهش حاضر نشان داد که کنترل و تنظي، نتايطورکل به
در  يحت يت مطلوب زندگيفيک کننده نيتضمخوب  يجانيه

به  يبستگ دلمثل  ياست که اگر بر اساس عوامل يط بحرانيشرا
 ييسازگارانه در سطح باال يا مقابلهن و همساالن و راهبرد يوالد

ج ي. نتادهد يمانسان را در سطح مناسب قرار  يت زندگيفيباشد، ک
داشته باشد و در  ينيبال يکاربردها تواند يمپژوهش حاضر 

واقع  مؤثرجانات يم و کنترل هيمربوط به تنظ يآموزش يها برنامه
ر بود: يپژوهش حاضر به شرح ز يها تيمحدوداز  يا پارهشود. 

 ها آن ميتعم رو نيازانوجوانان بودند،  يموردبررست ينخست، جمع
 شود يمشنهاد يت روبرو است. لذا پيگر با محدوديد يها تيجمعبه 

رد. يانجام گ ينيسالم و بال يها گروهر يسا يمشابه بر رو يها يبررس
گر يت دي، محدوديخودسنج ياز ابزارها آمده دست به يها دادهدوم، 

 يها دادهدر کنار  شود يمشنهاد يپ رو نيازاپژوهش حاضر است، 
ز ين ينيمتخصصان بال يابياز ارز آمده دست به يها داده، يخودسنج

 يريجلوگ ها دادهت ياز ماه يناش يها يريسوگشود تا از  کاربرده به
 از يديجد يالگوها است ممکن ين اقداماتيکرد. انجام چن

 طور به را ما يها هينظر تواند يم که سازد آشکار را ها يهمبستگ

که در  شود يمشنهاد ين پيهمچن .گسترش دهد يثمربخش
 يجان و راهبردهايکنترل ه يها مهارت، آموزش يقات آتيتحق

و  ها تيموفقزان يش ميافزا يسازگارانه در نوجوانان برا يا مقابله
  اعمال گردد. ها آنسالمت روان  يارتقا
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Abstract 
Background & Aims: Emotion regulation plays a significant role on the emotions and behavior of 
adolescents. According to the role of attachment and efficacy of coping styles in development of 
emotion regulation skills, the purpose of this study was to determine the relationship between 
attachment styles and coping styles with emotion Dysregulation in adolescents. 
Materials & Methods: This descriptive study was conducted on 200 students that were selected from 
5291 male and female students of second and third grade of high schools in Talesh city. All 
participants were asked to fill Emotion Dysregulation Scale (DERS), Parents and Peers Adolescent 
attachment to Inventory (IPPA-R) and Coping Styles Questionnaire (CSQ). The data were analyzed 
using mean standard deviation, Pearson correlation and step by step regression. 
Results: The result of step by step regression analysis revealed that there was a negative and 
significant relationship between emotional dysregulation with attachment to mother, attachment to 
father and peers. Also, the relationship of emotional dysregulation was negatively associated with 
task-oriented coping style but had a positive and significant relationship with Emotion-oriented coping 
strategies. According of step by step regression analysis, mother and peer attachment and emotion-
oriented coping could predict 24 percent of emotional dysregulation variance. 
Conclusion: The making attachment to parents and peers and coping styles efficiently are important 
factors that are involved in emotion dysregulation in adolescences. 
Keywords: Attachment styles, Emotion Dysregulation, Emotion-oriented coping style, Task-oriented 
coping style 
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