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 چکیده
 لقیت اجتماعی -روانیهای آسیب بروز بسترهای مهمترین از یکی نشهینی  حاشهیه  امروزه: مقدمه

 هاینقش مهمترین از یکی و خانواده به باید ابتدا ها،آسههیب این بروز از پیشههگیری برای. شههودمی
 هیجانی تنظیم مشههکالت بینی پیش درصههدد حاضههر پژوهش لذا. کرد توجه مادری، یعنی آن

 .  بود آنان دلبستگی هایسبک اساس بر تهران، شهر حاشیه در ساکن مادران

 پژوهش این یجامعه. بود همبستگی نوع از و مقطعی -توصیفی صورت به حاضهر  پژوهش: روش
 ظورمن بدین. بود پاکدشت و کریم رباطهای شهرستان در سهاکن  فرزند دارای مادران کلیه شهامل 
 تصادفی گیرینمونه روش به شههرسهتان   دو این در سهاکن  زنان از نفر 776 از متشهکل  اینمونه

 و( 7369 بشارت،) بزرگسال دلبستگی سبک هایپرسشنامه به و انتخاب ایچندمرحله ایخوشهه 
 روش از اسههتفاده با هاداده. دادند پاسههخ( 9994 رومئر، و گراتز) هیجانیتنظیم مشههکالت مقیاس
 .  گرفت قرار بررسی مورد SPSS-20 افزارنرم در چندمتغیری خطیرگرسیون تحلیل
 تنظیم در کمتری مشههکالت ایمن سههبک با مادران که داد نشههان پژوهش این نتایج: هاتافته

 هیجانی بخشههینظم راهبردهای به دسههترسههی توانایی و با تر هیجانی وضههوح داشههته، هیجانات
 دفمنده رفتارهای در شرکت به مربوط مشهکالت  بینیپیش به قادر اجتنابی سهبک  دارند؛ بهتری

ی هاپاسخ پذیرش عدم هیجان، تنظیم در دشواری کل نمره داریمعنی طور به دوسوگرا سهبک  و
 بینیشپی را هیجانی تنظیم راهبردهای به دسترسی محدودیت و تکانه کنترل مشکالت هیجانی،

 .  نمود
 کمتر نقش و ایمن و دوسوگرا دلبستگی هایسهبک  بیشهتر  اهمیت بیانگر نتایج این: گیرینتیجه
 نشینهحاشی مادران در هیجانات به بخشهی نظم با مرتبط مشهکالت  بینیپیش در اجتنابی سهبک 
 .  بود تهران شهر

   هیجان تنظیم مشکالت مادران، دلبستگی، هایسبک نشینی،حاشیه: کلیدی کلما 
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Prediction of Mothers’ Difficulties in Emotion Regulation 
via Their Attachment Styles in Tehran City’s Suburb 

 
Afrooz Afshari1* 

 

Abstract 
Introduction: Multiple sclerosis is a debilitating disease that 
affects the brain and spinal cord and causes many physical and 
mental problems. The present study was conducted to evaluate the 
effectiveness of training on the enrichment of interpersonal 
relationships based on emotionally focused therapy on 
psychosocial adjustment and the social health of married women 
with multiple sclerosis . 
Method: The research design was semi-experimental with a pre-
test-post-test with a control and follow-up group. The statistical 
population of the study included all married women with MS who 
were members of the Isfahan MS Association in 2019, and 30 
people were selected based on the criteria for entering the study 
and targeted sampling method and were randomly divided into two 
groups of 15 people. The experimental group participated in eight 
90-minute sessions based on the relationship enhancement 
program, but no intervention was performed for the control group. 
In three stages, the subjects answered Derogatis & Derogatis 
psychosocial adjustment to disease (1990) and Keys social health 
questionnaires (2004). Also, the research data were analyzed by 
repeated analysis of variance . 
Results: Enrichment sessions based on emotion-oriented 
approach improved social-psychological adjustment with the 
disease in the post-test and follow-up phase (p<0. 01) and its effect 
remained constant over time. However, experimental intervention 
only in the post-test stage increased the social health of married 
women with multiple sclerosis (p<0. 05) . 
Conclusion: It seems that teaching how to enrich interpersonal 
relationships based on the emotion approach has led to improved 
psychosocial adjustment with the disease and increased the social 
health of married women with multiple sclerosis . 
Keywords: Enrichment of interpersonal relationships, 
emotionally focused therapy, social-psychological adjustment, 
social health, married women with multiple sclerosis 
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 مقدمه
 هابزه انواع بروز برای مناسبي بستر همواره که هستند مناطقي نشین زاغه مناطق و شهرها حواشي

 و بیکاری جمله از مختلفي دنیل به اتیر سااالهای در. هسااتند و بوده اجتماعي هایآساایب و
 بدون و ردهک مهاجرت شهرها کالن به بهتر زندگي یا کار یافتن امید به بیشتری افراد ساليتشک
 هجامع اصلي بافت از افتادن دور. اندشده ساکن شهرها حاشیه در آن، مشکالت و تطرات از آگاهي

 که ستا افراد این مشکالت از ایگوشه تنها نزم، بهداشاتي  و رفاهي تربیتي، امکانات نداشاتن  و
. (6019 قاسمي،) دهد قرار اجتماعي و رواني هایآسیب معرض در را مناطق این ساکنین تواند مي
 تأثیر تتح نیز را جامعه پیکره کل بلکه کند، مي وارد فشااار تانواده و فرد بر تنها نه هاآساایب این
 و (مادری و همسری) تانواده در مختلف هاینقش پذیرفتن دلیل به زنان بین این در. دهدمي قرار

 یژهو توجه مورد بایست مي فرزندان، تصوصاً و تانواده اعضاای  ساایر  بر نقشاها  این تأثیر اهمیت
 . گیرند قرار

 جودو اجتماعي و فرهنگي معیشتي، مساائل  در بیشاتری های دشاواری  که مناطقي در قاعدتاً 
 و مادران روانشااناتتي سااالمت حوزه در بانتر سااطح مسااائل برای کمتری زمان باشااد داشااته

 حولت و رشد پرآسیب مناطق در که هم کودکاني برای رو این از. شد تواهد صرف نیز کودکانشان
 سایر کنار در و نوجواني سالهای در تصوص به و مستعد محیط در گرفتن قرار صورت در یابند مي

 ،مکگینلي کارلو، که طور همان. شد تواهد بیشتر اجتماعي و رفتاری مشاکالت  شادت  همساانن 
 تحولي رویکردهای اجتماعي حمایت و دلبسااتگيهای نظریه کردند مطرح( 6016) 1مارتینز و هیز

 مساننه و والدین با که دهند مي نسبت افرادی به را مثبت اجتماعي رفتاری پیامدهای که هستند
 به ودکيک از فرد انتقال در دوستان نقش اگرچه. کنند مي حفظ و کرده برقرار ایمن دلبستگي تود

 در دیکلی نقش کودک، با والدین ارتباط نحوه و والدگریهای سبک اما است مهم بسایار  نوجواني
 هب نسبت مادران سوی از بیشتری وحمایت عاطفه هرچه. کند مي بازی او اجتماعي و فردی تحول
 حمایت تدوس یافتن و همسانن به نسبت دلبستگي در بانتری توانایي نوجوان شود، ارائه کودک
 نای و داشت تواهد آورد فراهم او برای نوجواني ساالهای  نخساتین  در را اعتماد و امنیت که کننده

 فرد يزندگ در آتي پسند جامعه رفتارهای و بعد ساال  یک در پساند  جامعه رفتارهای با نیز مسائله 
 . (6019، 6مستر و سامپر مسورادو لورکا، مالوندا،)  دارد رابطه

 اب فرد یک ارتباطات نحوه بر که مهم روانشناتتي متغیرهای جمله از شد اشااره  که طور همان

 در ممفاهی ترین ای پایه از یکي دلبسااتگي. اوساات دلبسااتگي ساابک اساات، اثرگذار سااایرین
 أثیرت و یابد مي ادامه بزرگسالي دوران تا و گیردمي شکل کودکي دوران از که است شاناساي  روان

 در دهش انجام تحقیقات. دارد( وشناتتها هیجانات رفتارها،) فرد شاخصایتي   سااتتار  کل بر عمیقي
 و شده قلمنت دیگر نسل به نسلي از دلبستگي که دهد مي نشان دلبساتگي،  هایسابک  تصاوص 
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 شود مي منتقل بعدی نسل کودکان به دلبساتگي  سابک  نوع همراه به نیز آن با مرتبط مشاکالت 
. (6010 ؛1پیسااپامن -مالینیمي و نوونن هوتاماکي، و هوتاماکي ؛1392 سااعادتي؛ جباری، بشااارت،)

 توجه تگيدلبساا ساابک نوع از منتج هیجانات به بار اولین برای که بود کساااني نخسااتین از بالبي
 با مرتبط هیجانات بررسي به دیگری پژوهشگران وی از پس و( 1986 و 1980 ،6بالبي) داد نشاان 

 واقع در ستگيدلب منابع با ارتباط در دروني فعال الگوهای گیریشکل. پرداتتند دلبستگي سبک هر
 متنظی به و شااده منجر دیگران و تود به نساابت فردهای نگر  و عقاید انتظارات، دهي جهت به

 تأثیر روی بر که هایيپژوهش. (6000 ،3بارت و پیترومونانکو) شااود مي منجر روابط در عواطف
 سبک اتتأثیر از حاکي است، شده انجام بزرگسانن در هیجان تنظیم توانایي و دلبساتگي  سابک 

 بشارت، ؛6012 ،2شاور و کسیدی ؛6012 ؛4وشااور  میکولینسار ) هیجانات تنظیم روی بر دلبساتگي 
 هستند افراد رواني سالمت و اجتماعي سازگاری ،(1392 لواساني، و رشیدی نژاد، رحیمي تیمورپور،

 رد ایمن، دلبستگي سبک دارای افراد که اندداده نشان تحقیقات این. (6006 میکولینسار،  و شااور )
 آینده و دنیا هب نسبت تریتوشبینانه دید کلي، بطور و دارند بیشتری آوریتاب ناگوار، اتفاقات برابر
 ارزیابي و تفسیر بینانه تو  و تطر بي صاورت  به را کننده تهدید وقایع توانند مي افراد این. دارند
 حبتص آنها مورد در و ابراز آزادانه را تود احساسات هستند، تود هیجانات پذیرای بیشتر لذا و کنند
 شاااور، و میکولیساار) کنند تجربه آنها کردن تحریف بدون را تود هیجانات توانند مي و کنند مي

 جلوگیری هیجانات ناکارآمد و کننده مداتله هایجنبه از ایمن سااابک با افراد واقع در. (6019
 این( 1991) نزارو  برند،مي بهره آنها سااازگارانه و کارآمد هایجنبه از حال عین در و کنندمي

 . بود نامیده "2تهدید کوتاه مدار" را ویژگي
 را( دوسوگرا و اجتنابي) دلبستگي سبک از دیگری انواع ایمن، دلبستگي سبک ایجاد در اتتالل

 حسوبم رواني اتتالنت و هیجاني مشاکالت  به ابتال برای فاکتورهایي ریساک  که آوردمي پدید
 هب اطمینان عدم دلیل به اجتنابي دلبستگي سبک. (6012 و 6003 وشااور،  میکولینسار ) شاوند مي
 مواقع در نکهای از نگراني دلیل به اضطرابي دلبستگي سابک  و اجباری توداتکایي و ساایرین  نیت
 دیده ایتحم و عشق یافتن برای مضطربانه جستجوی صورت به نباشند دساتر   در ساایرین  نیاز
 تناقضم حضور یا نبودن دستر  در دلیل به) بوده سازگارانه کودکي در رفتار این اگرچه. شود مي
 زماني صوصاًت نیستند؛ سازگارانه و کارآمد بزرگسالي در فرد بعدی روابط برای اما( دلبساتگي  منبع
 سااتگيدلب راهبردهای این عالوه به. باشاد  داشااته دیگران به کردن تکیه یا حمایت به نیاز فرد که

های تشاانات به کردن تکیه و منفي هیجانات ساارکوبي و مکرر شاادن برانگیخته به منجر ناایمن
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 یسنرمیکول) است اثرگذار فرد جسمي و رواني سالمت بر که گرددمي دیگران و تود از شده تحریف
 نظیمت مشکالت و دلبستگي هایسبک بررسي به که پژوهشاي  نتایج مثال برای. (6012 شااور،  و

 نظیمت مشااکالت بین که داد نشااان گرفت صااورت ساالوک اتتالل به مبتال نوجوانان در هیجاني
 طریق زا بیگانگي حس. دارد وجود رابطه نوجوانان سلوک اتتالل با دلبستگي هایسبک و هیجاني
 ورتص به والدین با ارتباط و اعتماد عدم و داشت رابطه سلوک اتتالل با هیجان تنظیم در اتتالل

 و باقری ،پور یعقوبي) داشت رابطه سلوک اتتالل با هیجان تنظیم در اتتالل توساط  غیرمساتقیم 
 . (6019 توشاب،

 در کنندمي يسع افراد، سایر به نسبت بیشاتری  احتمال به اجتنابي، دلبساتگي  سابک  با افراد 
 از ویدادر آن به وابسته عواطف و هاشناتت بین فاصله ایجاد با زندگي، تهدیدآمیز رویدادهای برابر
 افراد. (6013 ،6مو  و ساایر پاسااکوزو، ؛6014 ،1نوینگ-دیاز و شاااور فریا ،) کنند دفاع تود

 لبستگيد گرایشاات  و نیازها شادن  فعال از تا کنندمي تال  تود هیجانات تنظیم حین در اجتنابي
 بلوکه و بازداری را شااود مساائله این مانع که را هیجاني حالت گونه هر و کنند جلوگیری تود
 ،شرم ناراحتي، تشام،  اضاطراب،  تر ، به نسابت  عمده طور به بازدارنده هایتال  این. کنندمي
 باطارت پذیری آسیب احساا   و تهدیدها با هیجاني حانت این زیرا. گیردمي صاورت  تنش و گناه
 را تود هیجاني هایواکنش که کنندمي تال  آنها همچنین. (6012 شاااور، و میکولینساار) دارند
 طرد مانند) دتو دلبستگي منابع به داشتن دسترسي مورد در احتمالي یا واقعي تهدیدهای به نسبت

 گيدلبساات نیازهای تواند مي تهدیدات این چراکه کنند بازداری یا بلوکه( تیانت جدایي، شاادن،
 رویدادهای با مواجه برای افراد این. (6019 شاااور، و میکولینساار) سااازد فعال مجدداً را ناتواسااته
 از اسااتفاده ساامت به دیگران از کمتر بساایار که چرا هسااتند مضاااعف تالشااي نیازمند زااسااتر 

 و 3اندرو و آمارو سورگوندزه، گیامپیدرو، لمچه،) روندمي "موقعیت از مجدد ارزیابيهای اساتراتژی "
 . (6002 همکاران،

 که ارندد تمایل اضطرابي یا دوساوگرا  دلبساتگي  سابک  دارای افراد اجتنابي، سابک  تالف بر
 همخوان دلبستگي نیازهای 4بیشاتر  ساازی  فعال و جویي نزدیکي اهداف با را تود منفي هیجانات
 ینشده برآورده آرزوهای. کنند آمیز اغراق را آنها و شده متمرکز هیجانات این بر احتمانً و دانسته

 عتمادترا قابل حمایت و بیشاتر  توجه به مجبور را تود دلبسااتگي منابع تا شاود  مي باعث افراد این
 تأکید تربیش تود پذیری آسیب و ناتواني حس بر و داده جلوه ترجدی را تهدیدها آنها بنابراین کنند،
 لبستگيد منابع تا شود مي منجر نیاز و ضاعف  هاینشاانه  این گاهي که دلیل این به حدی تا کنند
 ذهني نشااخوارهای . (1994 ،2برلین و کسااایدی) کنند ارائه بیشااتری  مراقبت و توجه آنها به
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 غم و نگراني با کردن صااحبت هیجان، بر مبتني تفکر و( 6014 ،1سااؤر و میلر کاهن، گاریسااون،)
( 6016 ،3استو  و سؤارز سیلوا، ؛6014 ،6راویک و سیرات رینولدز،) زااستر  رویدادهای یدرباره

 دلبسااتگي ساابک در( 6016 همکاران، و ساایلوا) محیط در زاتنش هایمحرک به بیشااتر توجه و
 با ودت هایهیجان توصیف و شناسایي در همچنین افراد این. توردمي چشام  به بیشاتر  اضاطرابي 
 و پیکاردی ؛6014 ،4پالمیریا و بایائو کاتارینو، ایوان، مک گیلبرت،) هسااتند روبرو جدی مشااکالت

 گیریشااکل در عوامل این تمام و( 6013 همکاران، و 2بالداساااری و باتیسااتي تارساایتاني، میگلیو،
 بروز به تواند مي و است گذارتأثیر بسیار فرد ضعیف رواني سالمت و نامناساب  اجتماعي ساازگاری 
 سبتن منفي احساسات بروز همچون، اثراتي و شده منجر هیجانات تنظیم در تریپیچیده مشکالت

 ناتواني و منفي احساسات این تداوم ؛(6008 ،2ناکاماتو گورمان، شاوارتز،  کلي،) کودکان در تود به
. واهدبودت اثرگذار نیز فرد زناشویي و اجتماعي روابط بر بزرگسالي تا تداوم صورت در آنها تنظیم در

 و هیجان شااناتتي تنظیمهای ساابک مقایسااه هدف با که اتیر پژوهش یک نتایج مثال برای

 که زناني هک داد نشان نتایج گرفت صورت زناشویي تعارضات بدون و با زنان، دلبستگيهای سبک
 هیجاني یمتنظ مثبت شناتتي راهبردهای از کمتر کنند، مي تجربه را بیشتری زناشاویي  تعارضاات 

 ددارن ناایمن دلبسااتگي هایساابک در بانتری نمرات و برند مي بهره وقایع کردن مدیریت در
 ال ت در اجتنابي دلبسااتگي ساابک با افراد که دلیل این به شاااید. (6019 فرهادی، و علیخواني)

 تویشااتن بر اضااطرابي ساابک با افراد و هسااتند دیگران از تود هیجاني اسااتقالل حفظ برای
 و کنند مي منر پنجه و دست نیستند دستر  در نیاز مواقع در دیگران که نگراني این با متمرکزندو

 شاور،) است مغایرت در عاطفي شریک به نسبت پاسخگو و حسا  مراقبت باها سابک  این دو هر
 اضطرابي سبک دارای افراد که شده مشاهده نیز پژوهشها برتي در. (6019 کسیدی، و میکولینسر

 گزار  را بیشتری تیالپردازی و تنش هیجاني، تنظیم مشاکالت  اجتنابي، یا ایمن افراد به نسابت 

 در رینسااای به نساابت آنان همدلي در وعاطفي شااناتتيهای توانایي گیری شااکل بر که کنند مي
 کارآمد هیجاني تنظیم همچنین. (6060 ،7دوبا و ناندرینو هنشل،) است اثرگذار بزرگسالي هایسال
 هاشاامي، بیرامي،) اساات اثرگذار فردی بین حساااساایت کاهش و اجتماعي سااازگاری افزایش بر

 . (1392 عاشوری،
 مي که شود مي مشاهده شاهرها  حاشایه  نواحي در که زیادی اجتماعي مشاکالت  به توجه با 
 در يتربیت و روانشناتتي هایآموز  بودن کمتر اثرگذارباشد، افراد روان و جسام  ساالمت  بر تواند

                                                           
1. Garrison, Kahn, Miller, & Sauer 

2. Reynolds, Searight, & Ratwik 

3 .Silva, Soares, & Esteves 

4 .Gilbert, McEwan, Catarino, Baião, Palmeira 

5. Picardi, Miglio, Tarsitani, Battisti, Baldassari 

6 .Kelly, Schwartz, Gorman & Nakamoto 

7 .Henschel, Nandrino, Doba 
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 و هیجان تنظیم هایمهارت اهمیت همچنین فرزندان، با صااحیح تعامل نحوه و مادران با ارتباط
 هایبکس تاثیر تحت و والدین با تعامل طریق از تانواده، بستر در و کودکي دوران از آنها یادگیری
 در مادران نقش اهمیت و( 6003 ،1چنج-براید مک دوج، شااوارتز، چنج،) آنان والدگری و رفتاری
 ایهسبک آیا که است سؤال این بررسي پژوهش این از هدف بعدی، نسل به راهبردها این آموز 

 کالن شینن حاشیه مناطق در ساکن مادران هیجاني تنظیم مشکالت بینيپیش به قادر دلبساتگي 
 تنظیم مشااکالت انواع از نوع کدام با دلبسااتگي هایساابک از یک هر و باشااد؟مي تهران شااهر

  دارد؟ رابطه مادران هیجاني

 

 روش
 متغیر) مادران هیجان تنظیم مشکالت آن در که بود همبستگي و توصیفي نوع از حاضار  پژوهش 

 پژوهش این امعهج. شد بیني پیش آنان( بین پیش متغیر) دلبستگي سبکهای متغیر توساط ( مالک
 ستانا در کریم رباط و پاکدشت شهرستان دو در دبساتاني  فرزند یک حداقل دارای مادران کلیه را

 یدارا بودن، متاهل مؤنث، جنسیت از بود عبارت پژوهش به ورودهای مالک. دادند تشکیل تهران،
 این ابانتخ. پژوهش در شرکت از رضایت و نوشتن و تواندن توانایي دبساتاني،  فرزند یک حداقل

 اتباع و کرد لر، ترک، مهاجران زیاد بسیار جمعیت و تهران شهر به نزدیکي دلیل به شاهرساتان   دو
 داقلح دارای زنان کلیه شامل که حاضر پژوهش ی جامعه به توجه با. بود نواحي این در غیرایراني

 از ستفادها با گیری نمونه بود، کریم رباط و پاکدشت شاهرستانهای  در سااکن  دبساتاني  فرزند یک
 با مدار ، به مراجعه و رو  این انتخاب. گرفت صورت ای مرحله چند ای توشه تصاادفي  رو 
 به .شد انجام دبستاني فرزند دارای مادران به دساترسي  در دشاواری  و جامعه بودن بزرگ به توجه
 لیست به مراجعه با پژوهش، انجام جهت پرور  و آموز  اداره از مجوز کسب با که صاورت  این

 کی و دتترانه مدرسه یک شهرستان هر از تصادف به شهرستان دو این پسارانه  و دتترانه مدار 
 کال  یک تصااادف به مدار  این از یک هر به مراجعه با سااپس. شااد انتخاب پساارانه مدرسااه
 مدرسه در سخنراني جلسه در شرکت برای کال  آن آموزان دانش مادران از نهایتاً و شاد  انتخاب
 تهتواس آنها از ،(تربیتي سبکهای و فرزندپروری مهارتهای محتوای با) جلساه  از پیش. شاد  دعوت
 ینا که شد داده اطمینانها آزمودني کلیه به. دهند پاسا  ( نام ذکر بدون)ها پرساشانامه   به تا شاد 

 تعداد که آنجا از. گردد مي اسااتفاده پژوهشااي اهداف جهت در صاارفاً و محرمانه کامالًها داده
 نمونه محج ی محاسبه فرمول از بود، بزرگسال دلبستگي سابک  ساه  شاامل  بین پیش متغیرهای

 وجود احتمال احتساااب با و شااد اسااتفاده( k =N+104) رگرساایون تحلیل در بیني پیش برای

 نهایت در ناقص هایپرسشنامه حذف با. شد گردآوری پرسشنامه 130 تعداد ناقصهای پرساشنامه 

                                                           
1. Chang, Schwartz, Dodge, & McBride-Chang 
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 SPSS-23 افزار نرم از استفاده باها داده تحلیل. شد وارد تحلیل در کامل پرساشنامه  119 تعداد
 . گرفت صورت

 

 پژوهش ابزارهای

 بشارت توساط  مقیا  این: (AAI) بزرگسال دلبسشتگی  سشبکهای  پرسشششنامه  ( الف

 رد را دوسوگرا و اجتنابي ایمن، دلبستگي سبک سه گویه، 12 از استفاده با و شاده  سااتته ( 1384)
 تیلي= 2 و زیاد= 4 متوساط، = 3 کم،= 6 کم، تیلي= 1) سانجد  مي لیکرت ای درجه پنج مقیا 

 و است شده ساتته( 1987)شیور و هازان دلبستگي آزمون مواد اسا  بر مقیا  اولیه نسخه. (زیاد
 و حداقل. (1384 بشااارت، از نقل به) گشااته هنجاریابي ایراني عمومي و دانشااجویيهای نمونه در

 بررسي نتایج. آید مي دست به 62 و 2 ترتیب به مقیاسها ترده از یک هر در آزمودني نمره حداکثر
 کل برای نفری 1480 ای نمونه در کرونباخ آلفای ضااریب از اسااتفاده با مقیا  دروني همساااني
 شده گزار  88/0 دوسوگرا سبک و 0/ 89 اجتنابي ،91/0 ایمن دلبستگي سابک  برایها آزمودني

های بکس برای کرونباخ آلفای ضریب ابزار این دروني همساني پایایي از دیگری گزار  در. است
 . (1387 افشاری،) شد گزار  70/0 و. /27 ،23/0 ترتیب به دوسوگرا و اجتنابي ایمن،
 300 ای نمونه در و هفته 4 فاصااله با اجرا نوبت دو در آزمون این بازآزمایي پایایي همچنین 
. گردید گزار  74/0 و 83/0 ،87/0 ترتیب به دوسااوگرا و اجتنابي ایمن، هایساابک برای نفری

 نمونه در "شخصي بین مشکالت" مقیا  با همزمان اجرای شایوه  به مقیا  روایي بررساي  نتایج
 هایرمقیا زی و ایمن سبک بین که داد نشان پیرسون همبستگي ضریب از استفاده با نفری 300

 درها آزمودني نمره بین و( r=-83/0 تا -21/0) معنادار منفي همبستگي شاخصي  بین مشاکالت 
 تا 62/0) معنادار مثبت همبسااتگي شااخصااي بین مشااکالت هایزیرمقیا  با ناایمن هایساابک

42/0=r )(1384 ؛1396 بشارت،) دارد وجود . 

 گراتز توسط بار نخستین مقیا  این: 1(DERS) هیجان تنظیم مشکالت مقیاس( ب

 DERSهای ماده. شد طراحي هیجاني بخشي نظم در دشواری سانجش  برای( 6004) 6روئمر و
 جودموهای دشواری بتواند که شاد  انتخاب ای گونه به پژوهشاگران  این پردازی مفهوم به توجه با
 یجانيه بخشي نظم در دشواری مقیا  اولیه فرم. کند منعکس را هیجانات تنظیم مختلف ابعاد در

 يهیجان بخشي نظم در دشواری ارزیابي برای که بود دهي تودگزار  صورت به و گویه 41 دارای
 2 حذف و عاملي ساتتار بررسي از پس مقیا  این نهایي نساخه . بود شاده  تدوین بالیني لحاظ از

های پاسااا  پذیر  عدم. 1 از عبارتند عوامل این. گردید تدوین عامل 2 و گویه 32 با گویه،
 آگاهي فقدان. 4 تکانه، کنترل مشااکالت. 3 هدفمند، رفتارهای انجام در دشااواری. 6 هیجاني،

                                                           
1.  Difficulties in Emotion Regulation Scale 

2 .Gratz   & Roemer 
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 نمره. هیجاني وضوح عدم. 2 و هیجاني بخشي نظم راهبردهای به محدود دساترساي  . 2 هیجاني،
 نیمي در تقریبا=6 گاهي، گاه= 1 ندرت، به تیلي= 0) ای درجه 2 لیکرتي شاایوه بهها گویه گذاری

 نظم در بیشتر دشواری دهنده نشاان  بانتر نمره و( همیشاه  تقریبا= 4 اوقات، بیشاتر = 3 موارد، از
 2 هر و است برتوردار( 93/0) بانیي دروني همساني از DERS مقیا . اسات  هیجاني بخشاي 

 و آشاااخانه پژوهش در. (6004روئمر، و گراتز) دارند80/0 بانی کرونباخ آلفای آن مقیا  زیر
 ررسيب نتایج نیز گرفت صورت سرطان به مبتال بیماران از ای نمونه روی بر که( 1393) همکاران

 پاساا  نپذیرفتنهای مقیا  ترده از هریک پایایي و 681/6 تائیدی عاملي تحلیل شاایوه به روایي
 هیجاني، آگاهي فقدان تکانه، کنترل در دشاااواری هدفمند، رفتار انجام در دشاااواری هیجاني،
 ،22/0 ،86/0 ترتیب به هیجاني وضوح نبود و هیجاني بخشي نظم راهبردهای به محدود دسترسي

 بررسااي( 1393ساایر،گودرزی؛ افالک، مالزاده آشااخانه،)  شااد گزار  27/0 ،29/0 ،76/0 ،71/0
 ،72/0 ،73/0 ،73/0 ترتیب به حاضاار پژوهش نفری 119 نمونه در هامقیا  ترده این پایایي

 . آمد دست به 22/0 و 77/0 ،22/0

 

 هایافته
 و شاغل زنان این از درصد 6/8. بود سال 2/38 پژوهش این در کننده شارکت  زنان سان  میانگین

 دارای درصد 7/20 فرزند، 6-1 دارایها آزمودني از درصد7/60. بودند دار تانه آنان از درصد 8/91
 . بودند فرزند 4 از بیش دارای درصد 2/18 و فرزند 3-4

 پژوهش این در( هیجاني تنظیم مشاکالت  متغیر 2) مالک متغیر یک از بیش تعداد به توجه با
 رضهایف پیش ابتدا رو  این از استفاده امکان برای. شد اساتفاده  چندمتغیری رگرسایون  رو  از
 نيبی پیشهای باقیمانده نمرات نمودار نرمالیتي بررساااي نتایج. گرفت قرار بررساااي مورد آن

 ویلک-شاپیرو آزمون از استفاده با دلبستگي، سابکهای  روی از هیجان تنظیم دشاواری های مؤلفه
 بررسي برای. است برقرارها مؤلفه این اغلب مورد درها باقیمانده نرمالیتي فرض پیش که داد نشان

 بکهایس روی از هیجاني تنظیم در دشاواری های مؤلفه بیني پیشهای باقیمانده نمرات اساتقالل 
-دوربین شده مشاهده مقادیر اگر کلي طور به. گردید استفاده 1واتسون-دوربین آزمون از دلبستگي،
 اهدهمش مقادیر پژوهش این در. است مشاهدات بودن مستقل بیانگر باشند 2/6 تا 2/1 بین واتسون

 یجانيه شفافیت فقدان برای هم، ازها باقیمانده استقالل بررسي برای واتسون دوربین آزمون شده
 مقیا  ترده برای ،07/6 هیجاني تنظیم راهبردهای به دسترسي کاهش مقیا  ترده برای ،82/1

 عدم در ،6 هدفمند رفتارهای انجام در دشااواری مقیا  ترده در ،80/1 تکانه کنترل در مشااکل
 که آمد دست به 29/1 هیجاني آگاهي فقدان مقیا  ترده در و 07/6 هیجاني پاساخهای  پذیر 

 . گرفت قرار تأیید موردها باقیمانده بودن مستقل مقادیر این به توجه با

                                                           
1. Durbin-Watson  
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 برای آزمون این از. است( 1VIF) واریانس تورم عامل بررساي  موردهای آزمون از دیگر یکي
 غیرهایمت از تطي تابعي مستقل متغیر یک که معني این به گردد مي اساتفاده  تطي هم بررساي 
 و کنند مي تعیین VIF مقدار بزرگي بررسي با را چندگانه تطي هم شادت . اسات  دیگر مساتقل 
 است 6تحمل شاتص دیگر معیار. است بانتر چندگانه تطي هم باشد بزرگتر 2 از مقدار این هرچه

 در. باشااد مي بین پیش متغیرهای بین تطي هم از حاکي 6/0 از کمتر شااده مشاااهده مقدار که

 ،06/1 ترتیب به دوسوگرا و اجتنابي ایمن، دلبستگيهای سابک  برای VIF مقدار حاضار  پژوهش
 دست به 82/0 و 82/0 ،98/0 ترتیب بهها مؤلفه این برای تحمل شااتص  مقادیر و 17/1 و 12/1
 2 از کمتر و 6/0 مقدار از بین پیش متغیرهای تحمل شاتص نمرات بودن بانتر به توجه با که آمد

 یشپ متغیرهای بین تطي هم وجود عدم بیانگر نتایج دلبسااتگي، ساابک سااه VIF مقادیر بودن
 باها هداد تحلیل امکان پژوهش این در لذا. گردد مي تایید نیز فرض پیش این و باشااد مي بین

 . باشد مي مقدور چندمتغیری تطي رگرسیون تحلیل رو  از استفاده
 نانز هیجاني تنظیم مشااکالت معیار انحراف و میانگین توصاایفيهای آماره نتایج 1 جدول در
 . است شده ارائه تهران شهر نشین حاشیه

 
 زنان هیجانی تنظیم مشکالت توصیفیهای آماره. 0جدول
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 30/11 73/18 73/12 06/12 26/13 14/14 44/13 26/13 92/12 میانگین
 انحراف
 معیار

31/3 47/3 97/3 79/4 60/4 91/4 69/4 32/2 22/3 

 
 نظیمت مشااکالت نمرات بیني پیش چندمتغیری تطي رگرساایون تحلیل نتایج 6 جدول در
 . است شده ارائه آنان دلبستگي سبکهای اسا  بر تهران نشین حاشیه زنان هیجاني

 

 

 

 

                                                           
1. Variance Inflation Factor 

2 .tolerance 
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  هیجانی تنظیم در دشواریهای مؤلفه چندمتغیری رگرسیون نتایج. 2جدول

 زنان دلبستگی سبکهای با

 تغییرات منبع
 المبدای

 ویلکز

 ضریب

 پیالیی
F 

 درجه

 آزادی

 فرض

 درجه

 آزادی

 خطا

 معنی

 داری

 34/0 110 2 14/1 02/0 94/0 ایمن دلبستگي
 48/0 110 2 96/0 02/0 92/0 اجتنابي دلبستگي
 10/0 110 2 81/1 09/0 91/0 ادوسوگر دلبستگي

 
 کلیه ات نیست قادر تنهایي به دلبستگي سبکهای از یک هیچ که دهد مي نشان 6 جدول نتایج

 مسئله ینا تر دقیق بررسي جهت. نماید بیني پیش را هیجاني بخشي نظم به مربوط مشاکالت  ی
 . است شده ارائهها آزمودني بین تأثیرات به مربوط آزمونهای( 3جدول) ادامه در

 

 بکهایس براساس زنان هیجانی تنظیم مشکالت بینی پیش در آزمودنیها بین تاثیرات. 3 جدول

 دلبستگی
 منبع

 تغییرات
 

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجذور

 میانگین
F 

 معنی

 داری

 مدل
 اصالح
 شده

 کل نمره
 در دشواری
  تنظیم

82/2464 3 69/1808 67/2 006/0 

 پذیر 
 پاسخهای
 هیجاني

12/621 3 02/87 08/4 009/0 

 رفتارهای
 هدفمند

87/146 3 26/47 86/6 04/0 

 01/0 49/3 79/68 3 82/637 تکانه کنترل

 86/0 304/0 76/2 3 12/17 هیجاني آگاهي

 راهبردهای
 تنظیمي

87/420 3 26/123 10/4 008/0 

 02/0 21/6 72/31 3 30/92 هیجاني وضوح

 دلبستگي
 ایمن

 راهبردهای
 تنظیمي

01/194 1 01/194 18/2 06/0 

 02/0 73/3 42/42 1 42/42 هیجاني وضوح

 دلبستگي
 اجتنابي

 رفتارهای
 هدفمند

36/73 1 36/73 34/4 03/0 

 دلبستگي
 دوسوگرا

 پذیر 
 پاسخهای
 هیجاني

92/186 1 92/186 28/8 004/0 

 04/0 92/3 71/89 1 71/89 تکانه کنترل

 راهبردهای
 تنظیمي

22/616 1 22/616 28/2 01/0 
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 چندگانه تطي رگرسیون نتایج دهد مي نشان 3 جدول در شده ارائههای آماره که طور همان 
 رو  از اسااتفاده با. بود دارمعني هیجان تنظیم در دشااواری کل نمره بر دلبسااتگي هایساابک

 رمتغی سه مجموع که شود مي مشاهده شده اصاالح  مدل به توجه با چندمتغیری تطي رگرسایون 
 به) را نانز هیجاني تنظیم در دشواریهای مؤلفه کلیه است قادر( دلبستگي هایسابک ) بین پیش
 سبک که ددا نشان دقیقتر بررسي. نماید بیني پیش داری معني طور به( هیجاني آگاهي عدم از غیر

 قدانف و تنظیمي راهبردهای از استفاده عدم داری معني طور به است قادر مادران، ایمن دلبساتگي 
 به را مندهدف رفتارهای انجام در مشکل بود قادر اجتنابي سبک نماید، بیني پیش را هیجاني وضوح
 هایاس پ پذیر  عدم توانست دوساوگرا  ناایمن سابک  نهایتاً و نماید بیني پیش داری معني طور

 ریدامعني طور به را تنظیمي راهبردهای انتخاب در دشااواری و تکانه کنترل در مشااکل هیجاني،
 . کند بیني پیش

 کهایسب با هیجاني تنظیم مشکالت رگرسیون آماریهای شاتص به مربوط نتایج 4 جدول در
 . است شده ارائه زنان در دلبستگي

 
 تنظیم دشواریهای مؤلفه بر زنان دلبستگی سبکهای رگرسیون آماریهای شاخص. 4 جدول

 هیجان

 شاخص وابسته متغیرهای
 خطای

 معیار
 T مقدار

 ضریب

 رگرسیون

 معنی

 داری

 پاس  پذیر  عدم
 هیجاني

 دلبستگي
 دوسوگرا

16/0 93/6 34/0 004/0 

 تکانه کنترل مشکالت
 دلبستگي
 دوسوگرا

16/0 98/1 64/0 04/0 

 به دسترسي محدودیت
 تنظیمي راهبردهای

 دلبستگي
 دوسوگرا

12/0 38/6 32/0 01/0 

 به دسترسي محدودیت
 تنظیمي راهبردهای

 دلبستگي
 ایمن

17/0 68/6- 39/0- 06/0 

 هیجاني وضوح عدم
 دلبستگي
 ایمن

09/0 93/1- 19/0- 02/0 

 رفتارهای در دشواری
 هدفمند

 دلبستگي
 اجتنابي

16/0 08/6 64/0 04/0 

  
 يدسترس بعد داری معني طور به ایمن، دلبستگي که داد نشان 4 جدول در شده ارائههای یافته

 دشواری عاداب دوسوگرا، دلبستگي و کند مي بیني پیش را هیجاني وضوح و تنظیمي راهبردهای به
 را يتنظیم راهبردهای به دسترسي عدم و تکانه کنترل در مشاکل  هیجاني، هایپاسا   پذیر  در
 بعد دار عنيم بیني پیش به قادر اجتنابي دلبسااتگي ساابک و نمود بیني پیش مثبت صااورت به
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 سبک سه مجموع که داد نشان نتایج این همچنین. (≥02/0p) بود هدفمند رفتارهای در دشاواری 
 . ایدنم بیني پیش را آنها هیجاني تنظیم مشکالت واریانس از درصد16 است قادر مادران دلبستگي

 

 گیرینتیجه و بحث
 بیني شپی تواند مي دلبستگي هایسبک که داد نشان نتایج پژوهش، اول سؤال به پاس  در

 یهحاش مناطق در ساکن مادران در هیجاني بخشي نظم به مربوط مشکالت از انواعي کننده
 رفتنگ درنظر با و دلبستگي هایسبک نسلي انتقال اهمیت به توجه با. باشد تهران، شاهر 
 النک نشین حاشیه مناطق در که این به توجه با همچنین زمینه، این در مادران ویژه نقش

 توردمي چشم به شهرها از بیشتر. . . .  و فرهنگي اقتصاادی،  رفتاری، مشاکالت  شاهرها 
 نظم مشکالت و دلبستگي هایسبک یرابطه بررسي به حاضار  پژوهش ،(6019قاسامي، )

 ور،شااا و میکولینساارهای یافته با یافته این. پرداتت مادران جمعیت در هیجانات بخشااي
 و تواني علي ؛1392 همکاران، و بشارت ،6006 شاور، و کسایدی  و 6003 ؛6012 ؛6019

. داشاات همخواني ،6060 همکاران، و هنشاال ؛6019 همکاران، و مالوندا ؛6019 فرهادی،
 کودک و اولیه کنندگان مراقبت بین که اساات پایداری عاطفي و هیجاني پیوند دلبسااتگي

 کودک،-(مادر) کننده مراقبت میان پیوندهای که کرد اذعان( 1929) بالبي. گردد مي ایجاد
 رونيد فعال الگوهای گیری شکل. است کودک رفتاری و عاطفيهای تجربه تنظیم مسئول

 سبتن فردهای نگر  و عقاید انتظارات، دهي جهت به واقع در دلبستگي منابع با ارتباط در
 و پیترومونانکو) شود مي منجر روابط در عواطف تنظیم به و شاده  منجر دیگران و تود به

 پیش رد دلبستگي سبکهای کلي نقش کننده توجیه تواند مي که ای مسائله ( 6000 بارت،
 . باشد مادران عواطف تنظیم مشکالت بیني

 انواع با دلبستگي هایسبک از یک هر ارتباط مورد در پژوهش دوم ساؤال  بررساي  در
 و ابياجتن) ناایمن و ایمن دلبسااتگي ساابک که داد نشااان نتایج هیجان، تنظیم مشااکالت
 انجام در دشواری هیجاني، هایپاس  پذیر  عدم بیني پیش به قادر مادران در( دوسوگرا
 بخشااي نظم راهبردهای به محدود دساترساي   تکانه، کنترل مشاکالت  هدفمند، رفتارهای
 و منفي طور به مادران در ایمن سااابک واقع در. بود هیجاني وضاااوح عدم و هیجاني

 تنظیم راهبردهای به دسترسي و هیجاني وضاوح  به مربوط مشاکالت  تواندمي داریمعني
 باشد تهداش تریایمن دلبستگي فرد هرچه دیگر عبارت به. نماید بیني پیش را آنها هیجاني

 و شفافیت و هیجاني بخشاي  نظم راهبردهای و هارو  از اساتفاده  در کمتری مشاکالت 
 رد ایمن افراد توانایي به توانمي یافته این تبیین در. داشاات تواهد هیجاناتش وضااوح
 یا وبيسرک به نیاز ندرت به آنها کرد؛ اشاره تطربي صورت به برانگیز هیجان وقایع ارزیابي
 نزارو  که را چیزی همان آنها. دارند تود هیجاني فرایندهای دیگر هایبخش تغییر
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 مداتله هایجنبه از که معني این به کنندمي ایجاد بود نامیده تهدید کوتاه مدار( 1991)
 انهسازگار و کارآمد هایجنبه از حال عین در و کنندمي جلوگیری هیجانات ناکارآمد و کننده
 ادانهآز را آنها بوده، باز تود هیجانات به نسبت توانندمي دلیل همین به برند؛مي بهره آنها
 نندک تجربه را هیجاناتشااان تحریف بدون و نشااسااته  گفتگو به دیگران با کنند، بیان

 . (6019 وشاور، میکولینسر)
 واریدش ابعاد است قادر دوسوگرا، دلبستگي که داد نشان حاضر پژوهش دیگر ییافته

 گناه، احسااا  غمگینم یا عصااباني ناراحت، وقتي: مثال) هیجاني هایپاساا  پذیر  در
 اراحت،ن وقتي: مثال برای) تکانه کنترل در مشکل ،(دارم بودن ضعیف و شرمندگي تجالت،
 به دسااترسااي عدم و( دهم مي دساات از رفتارم روی را تود کنترل غمگینم، یا عصااباني

 احساااسااات  تداوم ماندن، ناراحتي احسااا  در طونني مدت: مثالً) تنظیمي راهبردهای
 توانمي هیافت این درتبیین. نماید بیني پیش معناداری طور به را( شاادید و مقابله غیرقابل

 یازهاین بیشتر سازی فعال با منفي هیجانات تجربه زمان در دوسوگرا ناایمن افراد که گفت
 شاور، و رمیکولینس) تود دلبستگيهای چهره به شدن نزدیک به بیشتر تمایل و دلبستگي

 هیجاني مدیریت صحیح کارهای راه از استفاده و دروني هیجانات بر تمرکز جای به( 6019
 قالب در مسئله همین لذا و رفته هیجان تنظیم ناکارآمد روشهای و بیروني منابع سمت به

 یدهد آنها عصبانیت یا غم ناراحتي، حس تداوم و آنها تنظیمي راهبردهای به دسترسي عدم
 از توجه و مراقبت کسب جهت در نیاز و ضعفهای نشانه بر افراد این تأکید همچنین. شد

 ؛6019 کسیدی، و میکولینسر شاور، ؛6006 شاور، و کسایدی ) دلبساتگیشاان   منابع ساوی 
 بر کمتری کنترل و هیجاني پذیر  فرد تا شااود مي باعث( 6019 شاااور، و میکولینساار

 رارق سایرین توجه و حمایت نیازمند را وی که شرایطي باشد، داشته تود رفتاری هایتکانه
 رفتارهای معرض در کودکي جریان در دوسااوگرا ناایمن ساابک با افراد همچنین. دهد مي

 به سبتن تعارض در توانمي را سبک همین که اند داشته قرار تود دلبستگي منابع متعارض
 اه،گن احسا  صورت به که کرد مشاهده است فرد شخصیت از بخشي که دروني هیجانات
 بروز ناراحتي و غم احسا  داشاتن  بابت تود از شادن  عصاباني  و بودن ضاعیف  تجالت،

 مي دافرا برای هایيدشواری و تعارض به منجر سایرین با ارتباط در که رفتارهایي. کندمي
 همکاران، و پور ؛یعقوبي6019 کسیدی، و میکولینسر شاور، ،6060 همکاران، و هنشل) شود

6019) . 
 رفتارهای در دشااواری بعد بیني پیش به قادر اجتنابي ناایمن ساابک پژوهش این در
 نآ دادن ادامه و فعالیت به توجه و تمرکز توانایي هدفمند رفتارهای از منظور. بود هدفمند

 و بشااارت هاییافته با یافته این. اساات کننده ناراحت موضااوع از فکر انحراف امکان یا و
 فادهاست توانایي عدم به توانمي نیز مسئله این تبیین در. دارد همخواني( 1392) همکاران
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 فرادا در برگرداني توجه یا شااناتتي بازارزیابي مانند هیجان تنظیم شااناتتي راهبردهای از
 توگرایشااا نیازها بازداری و بلوکه برای زیادی تال  اجتنابي افراد. نمود اشاااره اجتنابي

 ینا با. گرددمي آنان هدفمندهای فعالیت در اشااکال به منجر که کنند مي تود دلبسااتگي
 نظیمت مشکالت سایر نتوانست دوسوگرا و ایمن هایسبک به نسابت  اجتنابي سابک  حال

 و همم متغیرهای افراد از دسااته این در که علت این به شاااید نماید بینيپیش را هیجاني
 وهشپژ در که است اثرگذار اجتنابي مادران هیجاني بخشي نظم مشکالت بر دیگری مؤثر

 تهالب که( فرهنگي یا اجتماعي مشااکالت مثال برای) اندنگرفته قرار بررسااي مورد حاضاار
 ،پژوهش این محدودیتهای از دیگر یکي. باشدمي تصوص این در آتي هایپژوهش نیازمند

 بررسااي امکان که بود کنندگان شاارکت اغلب در کم تحصاایالت سااطح و همکاری عدم

 شانن حاضر پژوهش نتایج ترتیب این به. ساتت مي مواجه مشکل با را بیشاتر  متغیرهای
 بینيپیش در( دوسوگرا و ایمن هایسبک تصوص به) دلبستگي هایسابک  اهمیت دهنده

. ودب تهران شهر کالن نشین حاشیه نواحي در ساکن مادران هیجاني بخشي نظم مشکالت
 هیجاني تنظیم راهبردهای انواع مقایساااه به آتي هایدرپژوهش شاااود مي پیشااانهاد

 . شود پرداتته راهبردها این نسلي بین انتقال و نشینان حاشیه و شهرنشینان

 شهرستانهای پرور  و آموز  و مدار  مدیران مادران، کلیه از: قدردانی و تشکر

 داشااتند، پژوهشااگر با را نزم همکاری پژوهش این اجرای در که پاکدشاات و کریم رباط
 . آوریم مي عمل به را قدرداني و تشکر کمال
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