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Abstract 
The present study examines the mediating role of 

cognitive emotion regulation strategies and social 
self¬-efficacy in the relationship between attachment 

styles and social anxiety in female high school 

students. The statistical population includes all female 

high school students in Ilam, i.e., 3822 individuals 

who were studying in the academic year 2020-2021. 

Among these students, 360 students were selected by 
multistage cluster sampling method. The method of 

the study is descriptive-correlative and its purpose is 
basic. The path analysis method and SPSS-24 and 

Amos-24 software were used to analyze the research 

data. The instruments used in this study are: Social 
Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A), Adult 

Attachment Questionnaire (AAQ), Cognitive Emotion 

Regulation Questionnaire- Short form (CERQ-S) and 
Self-Efficacy for Social Situations (SESS). The path 

analysis results showed that cognitive emotion 

regulation strategies and social self-efficacy mediated 
the relationship between attachment styles and social 

anxiety. On the other hand, the results showed that the 

variables of the model were able to explain 0.38 of the 
variance of social anxiety in the present study. The 

results of the present study suggest that attachment 

style can predict the level of social anxiety by 
influencing cognitive emotion regulation strategies 

and social self-efficacy. 
Keywords: Social Anxiety, Attachment Style, 
Cognitive Emotion Regulation Strategies, Social Self- 

Efficacy. 
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 مقدمه
کند و مانع سز  سض ،سب سجتماعی یکی سز عوسملی س ت کب در روند رشد و تکامل سجتماعی سف،سد خلل سیجاد می

توسند  شود. سین پدیده کب در نوجوسنی نسبتاً شایع س ت می ها می شکوفایی س تعدسدهای سف،سد و س بات وجود آن
های  تخ،یب عملک،د ف،د در حوزه موجبد و سی در کارسیی و پویایی نوجوسنان ه، جا هگذسر س ،ست هازدسرنده

(. ه،س اس تع،یف سنجمن 1396آهاد و علیلو   خانب  هاشمی نص،ت مختلف ف،دی و سجتماعی شود )یو فی کلب
های سجتماعی  سز  عبارت س ت سز ت،س سز موقعیت 2(  سختال  سض ،سب سجتماعی2013) 1پ،شکی آم،یکا روسن

گی،د. سف،سد مض ،ب  مع،ض نگاه کنجکاوسنب یا سرتباط ها دیگ،سن ق،سر می هایی کب در آن ف،د در جملب موقعیت
سی تحقی،آمیز رفتار کنند. ه،س اس م العات سلکوزی،   گونب ت، ند کب مبادس در حضور دیگ،سن هب سجتماعی می

سجتناب سز طیف  موجب(  سحساس نارسحتی ناشی سز سض ،سب سجتماعی  معموالً 2015ک، و   کوپ، و آلن )
و پیامدهایی همچون عملک،د تحصیلی ضعیف  سفس،دگی   وءمص،   شود میو یعی سز تعامالت سجتماعی 

هودن   ح رضایت سز زندگی رس هب دنبا  دسرد. طبق گزسرش سنجمن  موسد  سقدسم هب خودکشی و پایین
سز م،دسن س ت و  (  میزسن سختال  سض ،سب سجتماعی در کل جمعیت  در زنان هاالت،2013پزشکی آم،یکا ) روسن

 ت، سز جوسنان س ت. تفاوت جنسیت در شیوع  در نوجوسنان ه،جستب
زسیی مانند تجارب ناگوسر دورسن کودکی و نوجوسنی و مشکالت خانوسدگی سز قبیل  م العات عوسمل آ یب

جتماعی مف،ط  در ه،وز سض ،سب س ۀکنند شتن روسهط صمیمانب ها وسلدین  دسشتن وسلدین ط،دکننده یا حمایتندس
(. ه، سین 1394شهاهی  ک،یمی ؛ هاشمی  سحمدهیگی  پ،وسز و 2015ت کید دسرند ) ادوک   ادوک و روئیز  

توسند نقش مهمی در ه،وز  توسن چنین ه،دسشت ک،د کب محیط خانوسده و ش،سیط حاکم ه، آن می س اس  می
عنوسن  هب 3دلبستگی ۀنا ان ه، پدیدش هناه،سین روسن ؛های روسنی سز جملب سض ،سب سجتماعی دسشتب هاشد آ یب

( م ،  شد و 1969) 4سند. سین  ازه سولین هار تو ط هالبی دهک،عامل مهمی در ه،وز سض ،سب سجتماعی ت کید 
شعف و  موجبها  کب تعامل ها آن نحوی عبارت س ت سز ه،ق،سری پیوند عاطفی عمیق ها سف،سد مهم زندگی  هب

و   نهب نقل سز گیلیالند  هلوس تار  ها 1969آرسمش هاشد )هالبی   ۀینشاط و وجود آن هب هنگام تنش  ما
سصلی ناسیمن )دلبستگی سجتناهی و دو وگ،س( و سیمن  ۀهای دلبستگی رس هب دو د ت (. هالبی  ب 2015کارپنت،  
ی ف،د کودک ها  ازگاری هعد-سند دلبستگی وسلد (. هسیاری سز م العات نشان دسده1973هندی ک،د )هالبی   طبقب

معتقد س ت سختال   (1973) (. هالبی1395ف، و صنعتکارف،   و عملک،د سو در ش،سیط مختلف سرتباط دسرد )تمنایی
منج، شناختی  توسند هب مشکالت متعدد روسن سعتمادی در کودک می در روسهط دلبستگی ها سیجاد سض ،سب و هی

سفزسیش میزسن   ببف،زند ممکن س ت  و سند دلبستگی ناسیمن هین وسلد م العات نشان دسده . همچنینشود
(. سز ط،فی تحقیقات حاکی سز آن 2015شیوع سختالالت سض ،سهی در کودکی شود )پا کوزو  موس و کای،  

                                                 
1. American Psychiatric Association (APA) 

2. social anxiety disorder 

3. attachment 

4. Bowlby, J. 
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ز کیفیت هاالت،ی ها ها همساالن س و سرتباط آن دسرندس ت کب سف،سد ها دلبستگی سیمن  کفایت سجتماعی هیشت،ی 
سند کب هین دلبستگی سیمن و کاهش  نیز نشان دسده های دیگ، (. ه،ر ی2008ه،خوردسر س ت )ه،وماریو و ک،نز  

؛ رید  کالرک  2017؛ مانینگ و تیلور  2016  معنادسر وجود دسرد )رهاهاه سض ،سب سجتماعی  همبستگی مثبت و
 (.2016  ؛ وتن و پلیت،ی2018رسک و کوونت،ی  

های دلبستگی و سض ،سب سجتماعی ی  رسه ب  اده س ت یا ممکن س ت تحت  هین  ب  ۀا آیا رسه سم
ت  ی، متغی،های دیگ،ی نیز ق،سر هگی،د؟ پا خ هب سین پ، ش یکی سز سهدس  پژوهش حاض، س ت. پژوهشگ،سن 

دسدهای روی ۀمعتقدند سض ،سب سجتماعی ی  حالت هیجانی س ت کب هب دنبا  سرزیاهی سطالعات درهار
 ؛(2006آید )گودیانو و ه،ه،ت   تهدیدکننده یا سدرسک توسنایی شخص ه،سی موسجهب ها آن رویدسدها پدید می

شود ها سض ،سب سجتماعی در سرتباط هاشد  نقص در تنظیم  های هیجانی کب تصور می هناه،سین یکی سز مؤلفب
دهد تا ماهیت و جهت  کب هب ف،د سجازه می ها سشاره دسرد سی سز فعالیت س ت. تنظیم هیجان هب د تب 1هیجان
های  و تغیی، دهد تا هتوسند وسکنش منا بی رس هب درخوس ت کند سرزیاهی و های هیجانی خود رس نظارت پا خ

های نظ،ی   (. مد 2016هب نقل سز ه،وکمن  هارک،  کالروچی و کاشدسن   1998  2محیط نشان دهد )گ،وس
( و 2014سرسنی    المتی و ههبود عملک،د و روسهط )شافعی  شهورسنی و شاهی آمیز رس ها تنظیم هیجانی موفقیت

شنا ی روسنی سز جملب سختال  سض ،سب سجتماعی و  دشوسری در تنظیم هیجان رس ها سشکا  مختلف آ یب
  ؛ پا کوزو2010  ه،یت  هوس منس  رو یل و هوگلس  ب،ه،گیول وسندسنند ) سفس،دگی س ا ی  م،تبط می

توسنند سن باقی و غی،سن باقی هاشند.  (. رسهب،دهای تنظیم هیجان می2016؛ وتن و پلیت،ی  2015موس و کای،  
 6 ازی و فاجعب 5   ،زنش دیگ،سن4   ،زنش خود3توسن هب نشخوسر فک،ی سز جملب رسهب،دهای غی،سن باقی می

  تم،کز مجدد ه، 9  پذی،ش8مثبت  سرزیاهی مجدد 7و سز جملب رسهب،دهای سن باقی هب تم،کز مجدد مثبت
(. طبق م العات 2016)پوتو   گارنفسکی  میکلو ی و یوهیالی   ک،دسشاره  11و ستخاذ دیدگاه 10ریزی ه،نامب
ف،دی و هم در   ح  شده  نقص در تنظیم هیجان در سختال  سض ،سب سجتماعی  هم در   ح درون سنجام
؛ 2015؛ جزسی،ی  ماریسون  گولدین و گ،وس  1396  دو ت ف،دی گزسرش شده س ت )محمدی و نشاط میان

رسهب،دهای سن باقی تنظیم هیجان  همبستگی منفی  س ت ها نشان دسده (. همچنین ه،ر ی2018جورتی   
دسری ها سختال  سض ،سب سجتماعی و رسهب،دهای غی،سن باقی  ها سین سختال  همبستگی مثبت دسرند )آف،سم  معنی

                                                 
1. emotion regulation 

2. Gross, J. J. 

3. rumination 

4. self-blame 

5. other-blame 

6. catastrophizing 

7. positive refocusing 

8. positive reappraisal 

9. acceptance 

10. refocus on planning 

11. putting into perspective 
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 (.2019؛ سودی  موریسون  گلدین  گ،سس و هیمب،گ  2019ل و همکارسن   اک-؛ پام،2015و کاشدسن  
های دلبستگی و رسهب،دهای تنظیم هیجان سنجام گ،فتب  هین  ب  ۀرسه  هارۀتحقیقات متعددی نیز در

کودک  ه، سیجاد رسهب،دهای تنظیم هیجان  کب نقش مهمی در  ازگاری -مادر ۀها  رسه  س ت کب ه،س اس آن
(. سف،سدی کب دلبستگی سیمن دسرند سز 2015گذسرد )پا کوزو  موس و کای،   ن دسرد  ت  ی، میهعدی هزرگساال

کنند  سما سف،سد ها  ب  دلبستگی ناسیمن )سجتناهی و دو وگ،س(  ت، تنظیم هیجان س تفاده می رسهب،دهای سن باقی
ت، و  موجب ههزیستی روسنی پایینخود  ۀنوه شوند کب سین مسئلب هب هیشت، متو ل هب رسهب،دهای غی،سن باقی می

؛ 2015؛ پا کوزو  موس و کای،  1393سرسنی   شود )شافعی  شهورسنی و شاهی سختال  سض ،سب سجتماعی می
(. همچنین م العات نشان 2018؛ رید و همکارسن  2017؛ نیسلن و همکارسن  2016هاللوک  کاشدسن و فارم،  

شوند  قادر  منفی موسجب می های کب ها هیجان ی ناسیمن  هنگامیسند نوجوسنان مض ،ب و ها  ب  دلبستگ دسده
هب س تفاده سز رسهکارهای منا ب تنظیم هیجان نیستند و توسنایی کمت،ی در ههبود مجدد عوسطف منفی خود 

های تنظیم هیجان در نوجوسنان  یکی سز عوسمل خ ، از مهم در ه،وز سختالالت  مهارت ندسشتندسرند و همین 
توسن رسهب،دهای تنظیم  هناه،سین ه،س اس م العات هاال می ؛(1393س ت )گلدوز خیاط و رنجب، کهن  سض ،سهی 

های دلبستگی و سض ،سب سجتماعی م العب و ه،ر ی  عنوسن یکی سز عوسمل میانجی هین  ب  هیجان رس هب
 .ک،د

تماعی رس تحت  ب  دلبستگی و سض ،سب سج ۀعنوسن یکی دیگ، سز متغی،هایی کب ممکن س ت رسه  هب
هق تع،یف هندورس  خودکارآمدی شامل هاور ا م .سشاره ک،د 1توسن هب هاورهای خودکارآمدی ، ق،سر دهد مییت  

سی سز  شاخب نیز ف،د هب توسنایی خود ه،سی سنجام ی  تکلیف یا موسجهب ها رویدسدها س ت. خودکارآمدی سجتماعی
ه،سی ه،ق،سری تعامالت سجتماعی  همکاری ها دیگ،سن و  خودکارآمدی س ت کب هب آگاهی ف،د سز توسنایی خود

 دسده س ت(. م العات نشان 1999شود )هندورس   ها و تعارضات سجتماعی سطالق می کنارآمدن ها موقعیت
خودکارآمدی ها رسهب،دهای یادگی،ی مؤ ،  خودتنظیمی و مهارت در تعامل سجتماعی رسه ب دسرد )وسلک،  گ،ین 

 ۀ(. همچنین هندورس معتقد س ت سختالالت عاطفی غالباً درنتیج1392ف،   نقل سز تمناییهب  2006  2و مانسل
کنند مهارت و توسنایی الزم  زی،س سف،سدی کب تصور می ؛شوند فقدسن سحساس خودکارآمدی سجتماعی سیجاد می

ها سز موفقیت در ش،سیط سجتماعی پایین س ت  سض ،سب هیشت، و  ف،دی رس ندسرند و سنتظار آن ه،سی تعامالت هین
(. ه، سین 1999کنند )هندورس   های سجتماعی هیشت، تج،هب می های سض ،سب رس در موقعیت نیز تدسوم در نشانب

معنادسر وجود دسرد  ۀسند هین خودکارآمدی و سض ،سب سجتماعی رسه  خی تحقیقات نیز نشان دسدهه،  س اس
(. سز ط،فی 2016  ؛ رهاهاه2016شه،ی   قایی پور یفی و جوسدی   ؛ رنجب،سن  ری2014  )رودی و ماتیوز

 ؛ر وجود دسردهای مختلف دلبستگی و خودکارآمدی نیز سرتباط معنادس سند هین  ب  ها نشان دسده ه،ر ی
کب سف،سد ها  ب  دلبستگی سیمن  سز خودکارآمدی هاالت،ی نسبت هب سف،سد ها  ب  دلبستگی ناسیمن  طوری به

که،زسیی و  ؛1398  )سجتناهی و دو وگ،س( ه،خوردسرند )نادرزسده  صالحی  جعف،ی روشن و کوچ  سنتظار

                                                 
1. self-efficacy 

2. Walker, C. O., Green, B. A., & Mansell, R. A. 
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؛ 2016؛ کورلند و  یگل  2007  رسه، ؛ کا ل  وسرد  و1397  ؛ فی،وزی  هشارت و  وری1396  هامدسدی
های دلبستگی و  هین  ب  ۀتوسند رسه  ر د هاورهای خودکارآمدی می هناه،سین هب نظ، می ؛(2016کوگوت  

 .گ،ی کند سض ،سب سجتماعی رس نیز میانجی
الزم ه،سی تحقق  ۀآوردن زمین سز آنجا کب توجب هب  المت جسمی  روسنی و سجتماعی نوجوسنان و ف،سهم

رود  سم،وزه تالش در جهت شناخت  شمار می ها  ضامن  المتی جامعب هب ی  زندگی پویا و  الم ه،سی آن
ویژه ه،سی ههبود جامعب تبدیل شده س ت و در سین میان  یکی سز  یهای روسنی در نوجوسنان  هب هدف آ یب

ویژه  دسر س ت  سض ،سب و هبشنا ی کب پ،دسختن هب آن در نوجوسنان سز سهمیت هسزسیی ه،خور متغی،های آ یب
 ؛شوند هب سض ،سب سجتماعی مبتال می نهیشت، سز م،دس نسز ط،فی طبق م العات  زنا سض ،سب سجتماعی س ت.

گی،ی  شکل ۀها و شناخت عوسمل علی و نحو شناختی آن های روسن هناه،سین توجب هب دخت،سن نوجوسن و آ یب
کند. در  ها و نسل آینده رس ف،سهم می حفظ  المت آن ه،سیا ب موقع و من هب ۀسین عوسمل  رسه رس ه،سی مقاهل

ه،خی  ۀهد  دخت،سن نوجوسن درنظ، گ،فتب شده س ت کب هب م الع ۀسین رس تا در پژوهش حاض،  جامع
حاض،  ۀهناه،سین در م الع ؛ها پ،دسختب خوسهد شد متغی،های پیشایند و س ،گذسر در سض ،سب سجتماعی در آن

 ۀکب آیا رسهب،دهای شناختی تنظیم هیجان و خودکارآمدی سجتماعی  رسه  ن  ؤس  هستیمدرصدد پا خ هب سی
ه، سین س اس مد  پیشنهادی پژوهش  .کند گ،ی می های دلبستگی و سض ،سب سجتماعی رس میانجی هین  ب 
های دلبستگی سز ط،یق ت  ی، ه،  هین  ب  سرسئب شده س ت کب ه،س اس آن  متغی، پیش 1شکل صورت  حاض، هب

)رسهب،دهای شناختی تنظیم هیجان و خودکارآمدی سجتماعی(  سض ،سب سجتماعی رس در  متغی،های میانجی
 دهد. سف،سد نمونب تحت ت  ی، ق،سر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پیشنهادی پژوهش .1 شکل

 منیا یدلبستگ

 یاجتناب یدلبستگ

 دوسوگرا یدلبستگ

 یانطباق میتنظ

 یرانطباقیغ میتنظ

 یاجتماع یخودکارآمد

 یاجتماع اضطراب
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 روش
 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش ۀجامع
آماری  ۀحاض، سز لحاظ هد  هنیادی و سز نظ، ط،  پژوهشی  توصیفی سز نوع همبستگی س ت. جامع ۀم الع

نف، هود کب در  ا   3822دوم متو  ب شه، سیالم  هب تعدسد  ۀآموزسن دخت، دور دسنش ۀسین پژوهش شامل کلی
مشغو  هب تحصیل هودند. حجم نمونب ها س تفاده سز روش کوک،سن و ها درنظ،گ،فتن  1399-1400تحصیلی 

شدند سی سنتخاب  سی چندم،حلب گی،ی خوشب نف، درنظ، گ،فتب شد کب هب روش نمونب 400سحتما  ریزش نمونب 
 نف، وسرد تحلیل نهایی شدند. 360سز سین تعدسد  و

 اجرای پژوهش ۀشیو
سدسرۀ کل آموزش و پ،ورش س تان سیالم و پس سز سخذ مجوز الزم ه،سی سج،سی پژوهش و ها ها هماهنگی 

همکاری مسئوالن م،هوطب و ها درسختیاردسشتن تعدسد مدسرس و دسنش آموزسن دخت، دوره دوم مق ع متو  ب  سز 
تصادفی و در  صورت هبسز مدسرس نوسحی شما   جنوب  غ،ب  ش،ق و م،کز شه، تان  ی  مدر ب  ،کدسمه

نمونب سنتخاب شد و پس سز م،سجعب هب مدسرس و توجیب  عنوسن هبه، مدر ب نیز سز ه، پایب ی  کالس 
ع وی،وس سهدس  پژوهش  ش،سیط الزم ه،سی سنجام پژوهش ف،سهم شد. ها توجب هب شیو درخصوصمسئوالن 

آنالین ط،سحی شدند و ها هماهنگی مدی، و معلمان  صورت هب ها پ، شنامبک،ونا و تع یلی مدسرس  
ی کال ی هب سشت،سک گذسشتب شدند و در قالب ی  فایل ها گ،وهگ،وهی در  صورت هب  شده سنتخابی ها کالس

خاط، س تفاده سز  سیجاد سنگیزه و هبمنظور  آموزسن ق،سر گ،فت. همچنین هب صوتی  توضیحات الزم در سختیار دسنش
یت سز درنهاآموز ی  گیگ سینت،نت رسیگان نیز سر ا  شد.  ها  ه،سی ه، دسنش سینت،نت در تکمیل پ، شنامب

 رس تکمیل ک،دند و وسرد تحلیل نهایی پژوهش شدند. ها پ، شنامبنف،  360نف، نمونب   400تعدسد 

 ابزار سنجش
 (SAS-A) 1اضطراب اجتماعی برای نوجوانان ۀپرسشنام

گویب س ت و سز  ب زی،مقیاس ت،س سز  18( سهدسع شده کب شامل 1998و لوپز )سین مقیاس تو ط الگ،کا 
(  سجتناب سجتماعی SAD-NEW) 3های جدید (  سجتناب سجتماعی و سندوه در موقعیتFNE) 2سرزیاهی منفی

سی سز  درجب ( تشکیل شده س ت. سین مقیاس روی ی  طیف پنجSAD-GENERAL) 4و سندوه عمومی
های هاال در سین مقیاس  حاکی سز  گذسری شده س ت. نم،ه ( نم،ه1( تا کامالً متفاوت سز من )5) کامالً شبیب من)

سی سز نوجوسنان  عاملی سین مقیاس رس روی نمونب (  اختار  ب1382سض ،سب هاالت، س ت. س توسر و رضویب )

                                                 
1. Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) 

2. Fear of Negative Evaluation (FNE) 

3. Social Avoidance and Distress-New (SAD-NEW) 

4. Social Avoidance and Distress-General (SAD-GENERAL) 
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همچنین میزسن همسانی درونی مقیاس رس ها س تفاده سز  .و روسیی آن رس م لوب گزسرش ک،دند ی ت ییدسی،سن
های جدید و  های ت،س سز سرزیاهی منفی  سجتناب سجتماعی و سندوه در موقعیت ض،یب آلفا ه،سی زی،مقیاس

(  1390ب و حسینچاری )گزسرش ک،دند. خوسج 77/0 و 74/0  84/0ت،تیب  سجتناب سجتماعی و سندوه عمومی هب
های ت،س سز  پایایی  سز روش آلفای ک،ونباخ س تفاده ک،دند و ه،سی مؤلفب ۀمنظور محا ب در پژوهش خود هب

ت،تیب  های جدید و سجتناب سجتماعی و سندوه عمومی هب سرزیاهی منفی  سجتناب سجتماعی و سندوه در موقعیت
پایایی هب روش آلفای ک،ونباخ ه،سی   در پژوهش حاض، .دندک،رس گزسرش  58/0و  70/0  86/0ض،یب آلفای 

 د ت آمد. هب 73/0و  76/0  83/0ت،تیب  های فوق هب مؤلفب

 (AAQ) 1مقیاس دلبستگی بزرگساالن
ۀ  ؤس  س ت کب پنج ماد 15( تدوین شده س ت. سین پ، شنامب شامل 1987سین مقیاس تو ط هازن و شیور )

م،هوط هب  ب  دلبستگی سیمن  پنج ماده م،هوط هب  ب  دلبستگی ناسیمن/ سجتناهی و پنج ماده م،هوط هب  آن
)خیلی زیاد( کب  5)خیلی کم( تا  1 ب  دلبستگی ناسیمن/ دو وگ،س س ت. سف،سد ها توجب هب طیف لیک،ت سز 

هاالت،ی در  ۀا ی کب آزمودنی نم،مقی دهند. ه، خ،ده ه،سی ه،  ؤس  ق،سر دسده شده س ت  هب  ؤسالت جوسب می
( پایایی هازآزمایی سین 1987شود. هازن و شیور ) عنوسن  ب  دلبستگی ف،د لحاظ می د  هبکنآن کسب 

( همچنین پایایی رس 1990د ت آوردند. کولینز و رید ) هب 87/0و پایایی ها آلفای ک،ونباخ رس  81/0پ، شنامب رس 
زمان  ( روسیی هم1383سین رحیمیان هوگ، ) ه، . عالوهمحا بب ک،دند 79/0ها س تفاده سز روش آلفای ک،ونباخ 

(  ناسیمن 79/0سیمن )  ت،تیب ماین ه،سی دلبستگی هزرگساالن هب ۀ اختاریافت ۀسین پ، شنامب رس ها مصاحب
باخ پایایی سز ط،یق آلفای ک،ون  ( گزسرش دسده س ت. در سین پژوهش87/0( و ناسیمن دو وگ،س )84/0)سجتناهی 

د ت  هب 71/0و  ب  دلبستگی دو وگ،س  75/0   ب  دلبستگی سجتناهی 73/0ه،سی  ب  دلبستگی سیمن 
 آمد.

 (CERQ-S) 2تنظیم شناختی هیجانی ۀفرم کوتاه پرسشنام
سی شناختی سف،سد در موسجهب ها  شنا ایی رسهب،دهای مقاهلب ه،سیسین پ، شنامب کب ی  سهزسر چندوجهی س ت  

مقیاس تشکیل  خ،ده 9گویب س ت و سز  36سصلی پ، شنامب دسرسی  ۀد. نسخور میکار  هبهای منفی  موقعیت
مقیاس  18سرسئب شد کب دسرسی  2006در  ا   جیک،سشده س ت. ف،م کوتاه سین پ، شنامب تو ط گارنفسکی و 

مقیاس شامل  ،زنش خویش  پذی،ش  نشخوسرگ،ی  تم،کز مجدد مثبت   خ،ده 9سصلی سز  ۀنسخس ت و مانند 
تشکیل شده  ازی و  ،زنش دیگ،سن  ریزی  سرزیاهی مجدد مثبت  ستخاذ دیدگاه  فاجعب تم،کز مجدد ه، ه،نامب

همیشب( صورت  )تق،یباً 5)تق،یباً ه،گز( تا  1سی لیک،ت سز  درجب گذسری ه، گویب در طیف پنج س ت. نم،ه
گانب کب در ه، دو نسخب وجود دسرد  در ف،م کوتاه  دو رسهب،د کلی  های نب مقیاس گی،د. عالوه ه، خ،ده می

                                                 
1. Adult Attachment Questionnaire (AAQ) 

2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-Short form (CERQ-S) 
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های  رسهب،دهای سن باقی  میانگین نم،ست زی،مقیاس ۀشود. ه،سی محا ب سن باقی و غی،سن باقی نیز ه،دسشت می
 ۀریزی و ه،سی محا ب   پذی،ش و تم،کز مجدد ه، ه،نامبستخاذ دیدگاه  تم،کز مجدد مثبت  سرزیاهی مجدد مثبت

های  ،زنش خویش   ،زنش دیگ،سن  نشخوسرگ،ی و  مقیاس رسهب،دهای غی،سن باقی  میانگین نم،ست خ،ده
تنظیم شناختی  ۀ نجی ف،م کوتاه پ، شنام های روسن شود. در ه،ر ی ویژگی  ازی درنظ، گ،فتب می فاجعب

ه،سی سرزیاهی مجدد مثبت و  81/0و ک،سیج  ض،یب آلفای ک،ونباخ رس هین    گارنفسکی(CERQ-S) هیجانی
های سض ،سب و  /. ه،سی مالمت خویش و روسیی هی،ونی آن رس ها س تفاده سز زی،مقیاس68 ازی و  فاجعب

(  اختب شده س ت  هین 1994( کب تو ط درسگاتیس )SCL-R) 1شناختی های روسن نشانب ۀسفس،دگی  یاه
( ها ض،یب 1389)هنجاریاهی حسنی  ۀفار ی سین پ، شنامب در م الع ۀند. نسخک،دگزسرش  55/0تا  21/0

و همبستگی درونی ها  77/0تا  51/0  ض،یب هازآزمایی هین 92/0تا  76/0آلفای ک،ونباخ هین 
ز پایایی س  در پژوهش حاض، ه،آورد شد. 63/0تا  31/0  هین 001/0های دیگ، پ، شنامب در   ح  مقیاس خ،ده

   ه،آورد شد.86/0تا  72/0های تنظیم شناختی هیجان هین  ط،یق آلفای ک،ونباخ ه،سی مؤلفب

 (SESS) 2های اجتماعی مقیاس خودکارآمدی برای موقعیت
ه،سی سرزیاهی خودکارآمدی سف،سد مض ،ب سجتماعی در  (2003)مقیاس تو ط گادیبانو و ه،ه،ت  سین

کند:  گی،ی می خودکارآمدی رس سندسزه ۀگویب س ت کب  ب مؤلف 9های سجتماعی ط،سحی شده و شامل  موقعیت
و خودکارآمدی ه،سی کنت،   4  خودکارآمدی ه،سی کنت،  شناختی3سی های مقاهلب خودکارآمدی ه،سی مهارت

سی )سصالً م مئن نیستم  سصالً  درجب 10ویب رس ه،س اس ی  مقیاس لیک،ت ها ه، گ . آزمودنی5عاطفی
(  تا خیلی م مئن هستم  خیلی درد ، از س ت و خیلی سحتما  صف،درد ، از نیست  سصالً سحتما  ندسرد )

 شوند. نم،ست هاالت،  خودکارآمدی گذسری می های درد ، از  معکوس نم،ه کنند. گویب هندی می ( درجب9دسرد )
سی سین مقیاس  ( روسیی  ازه2003گودیبانو و ه،ه،ت ) دهند. های سجتماعی نشان می هاالت،ی رس ه،سی موقعیت

ه،سی  رس ها  ب عامل فوق و نتایج تحلیل آن ک،دندهای سصلی ه،ر ی  رس ها س تفاده سز تحلیل مؤلفب
 ت. شده س گزسرش 81/0اخ خودکارآمدی ت یید ک،د.  بات درونی مقیاس نیز ها س تفاده سز آلفای ک،ونب

های  های خودکارآمدی ه،سی مهارت همچنین میزسن  بات درونی رس ها س تفاده سز ض،یب آلفا ه،سی زی،مقیاس
  75/0ت،تیب ه،سه، ها  سی  خودکارآمدی ه،سی کنت،  شناختی و خودکارآمدی ه،سی کنت،  عاطفی رس هب مقاهلب
( نیز پایایی سین مقیاس رس هب روش آلفای 1387ل یفیان و تقوی )سند. خی،  س توسر   گزسرش ک،ده 63/0 و 70/0

سی   های مقاهلب های آن یعنی خودکارآمدی ه،سی مهارت مقیاس و خ،ده SESSک،ونباخ ه،سی مقیاس 
و  62/0  70/0  84/0 ت،تیب ه،سه، خودکارآمدی ه،سی کنت،  شناختی و خودکارآمدی ه،سی کنت،  عاطفی رس هب

                                                 
1. Symptom Checklist- Revised (SCL-R) 

2. Self-Efficacy for Social Situation Scale (SESS) 

3. self-efficacy for coping skills 

4. self-efficacy for cognitive control 

5. self-efficacy for affective control 
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های خودکارآمدی  پایایی ها س تفاده سز آلفای ک،ونباخ ه،سی مؤلفب  آوردند. در پژوهش حاض،د ت  هب 60/0
ت،تیب  سی  خودکارآمدی ه،سی کنت،  شناختی و خودکارآمدی ه،سی کنت،  عاطفی هب های مقاهلب ه،سی مهارت

 د ت آمد. هب 86/0و  80/0  83/0ه،سه، ها 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
 سفزسرهای یاهی معادالت  اختاری )روش تحلیل مسی،( و سز ن،م ها سز روش همبستگی و مد  دهه،سی تحلیل دس

SPSS-24 و Amos-24 .س تفاده شده س ت 

 ها یافته
 شناختی نمونه الف( توصیف جمعیت

 ۀدرصد( در پای 44/34نف، ) 124دهم   ۀدرصد( در پای 22/32نف، ) 116سز هین سعضای حاض، در پژوهش  
آموزسن  دوسزدهم مشغو  هب تحصیل هودند. میانگین  ن دسنش ۀدرصد( در پای 33/33)نف،  120 یازدهم و

  ا  هود. 18 تا 15 نی سعضای نمونب هین  ۀدسمن .هود 815/0و سنح،س  س تاندسرد  92/16

 های پژوهش ب( توصیف شاخص
کشیدگی و همبستگی  چولگی های توصیفی شامل میانگین  سنح،س  معیار   هب ه،ر ی ویژگی 1در جدو  

 میان متغی،های پژوهش پ،دسختب شده س ت.

 های توصیفی متغیرهای پژوهش ویژگی .1جدول 

توسن هیان  س ت  می- 2+ و 2ها هین    ها توجب هب سینکب مقادی، چولگی و کشیدگی دسده1ه،س اس جدو  
آمده  تمامی  د ت ه،س اس نتایج هب سز توزیع ههنجار ه،خوردسر هستند. همچنین 05/0ها در   ح  دسده گفت

هق نتایج  سض ،سب سجتماعی ها دلبستگی ا ممعنادسرند.  01/0شده در   ح آلفای  ض،سیب همبستگی محا بب

ف
دی

ر
 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 7 6 5 4 3 2 1 کشیدگی چولگی

 -45/0 54/0 -61/0 59/0 -45/0 -68/0 - -470/0 461/0 802/8 34/18 سیمن 1

 40/0 -38/0 48/0 -41/0 33/0 - - -566/0 269/0 113/6 11/15 سجتناهی 2

 30/0 -43/0 48/0 -43/0 - - - -852/0 394/0 279/9 58/16 دو وگ،س 3

 -43/0 54/0 -71/0 - - - - -167/0 398/0 820/17 74/49 تنظیم سن باقی 4

5 
تنظیم 
 غی،سن باقی

03/47 279/21 450/0 328/0- - - - - - 53/0- 42/0 

 -44/0 - - - - - - -402/0 204/0 201/9 44/25 خودکارآمدی 6

7 
سض ،سب 
 سجتماعی

28/47 104/9 045/0 202/0- - - - - - - - 
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( و خودکارآمدی سجتماعی p<01/0و  r=-43/0)(  رسهب،د تنظیم هیجان سن باقی p<01/0و  r=-45/0)سیمن 
(44/0-=r  01/0و>pهمبستگی منفی معنادسر )  و ها دلبستگی سجتناهی(40/0= r  01/0و>p دو وگ،س  )
(30/0=r  01/0و>p( و رسهب،د تنظیم هیجان غی،سن باقی )42/0=r  01/0و>p همبستگی مثبت و معنادسر )

 دسرد.
سی متغی،های رسهب،دهای تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی سجتماعی در  ه،سی ه،ر ی نقش وس  ب

شده هب  گی و سض ،سب سجتماعی سز تکنی  تحلیل مسی، س تفاده شد. مد  ه،ر یهای دلبست هین  ب  ۀرسه 
ض،سیب س تاندسرد مد   2های م،هوط هب ه،سزش مد  در سدسمب سرسئب شده س ت. در شکل  هم،سه شاخص
سی رسهب،دهای تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی سجتماعی در  منظور ه،ر ی نقش وس  ب پیشنهادی هب

های م،هوط هب  های دلبستگی و سض ،سب سجتماعی نشان دسده شده س ت. همچنین شاخص  ب هین  ۀرسه 
برازش مدل در جدول 2 ارائه شده است.

 

بین  ۀای تنظیم هیجان و خودکارآمدی اجتماعی در رابط ضرایب استاندارد مربوط به نقش واسطه .2شکل 

 های دلبستگی و اضطراب اجتماعی سبک

 ج( ارزیابی برازندگی مدل

های برازش مدل فرضی پژوهش شاخص .2جدول 

χ2 df χ2dƒ GFI RMSEA NFI CFI IFI شاخص

920/0 921/0 953/0 059/0 918/0 007/2 6 042/12 مد 

منیا یدلبستگ

یاجتناب یدلبستگ

دوسوگرا یدلبستگ

یانطباق میتنظ

یرانطباقیغ میتنظ

یاجتماع یخودکارآمد

یاجتماع اضطراب

34/0

49/0

43/0-

27/0-

26/0-

29/0-

23/0 

06/0

28/0-

26/0-
29/
00

26/0

28/0-

26/0

30/0-
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سز سج،سی تحلیل مسی،  آمده  د ت های ه،سزش هب شود  شاخص مشاهده می 2طور کب در جدو   همان
  χ2dƒ  918/0=GFI  059/0=RMSEA  953/0=NFI=007/2حاکی سز ه،سزش منا ب مد  س ت )

921/0=CFI  920/0و=IFI.) 

 ها د( آزمون فرضیه
هین  ۀسی رسهب،دهای تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی سجتماعی در رسه  ه،سی ه،ر ی نقش وس  ب

ض،سیب س ،  3 س تفاده شده س ت. جدو  1های دلبستگی و سض ،سب سجتماعی  سز آزمون هوت س ت،سپ  ب 
 دهد. مستقیم  غی،مستقیم و س ، کل متغی،های پژوهش رس نشان می

 یخودکارآمد و جانیه میتنظ یراهبردها یا واسطه نقش به مربوط کل و میرمستقیغ م،یمستق اثرات. 3 جدول
 یاجتماع اضطراب و یدلبستگ یها سبک نیب ۀرابط در یاجتماع

 یخودکارآمد یرانطباقیغ یانطباق دوسوگرا یاجتناب منیا ریمتغ اثرها

 - - - -26/0** -29/0** 49/0** سن باقی 

 - - - 29/0** 23/0** -43/0** غی،سن باقی مستقیم

    -28/0** -26/0** 34/0** خودکارآمدی 

 -30/0** 26/0** -28/0** 26/0** 06/0 -27/0** سض ،سب سجتماعی 

 - - - 07/0* 08/0* -14/0* سض ،سب سز ط،یق سن باقی 

 - - - 07/0* 06/0* -11/0* سض ،سب سز ط،یق غی،سن باقی غی،مستقیم

 
سض ،سب سز ط،یق 
 خودکارآمدی

*10/0- *08/0 *08/0 - - - 

    -26/0** -29/0** 49/0** سن باقی 

    33/0** 14/0** -41/0** سض ،سب سجتماعی 

    29/0** 23/0** -43/0** غی،سن باقی 

    33/0** 12/0** -38/0** سض ،سب سجتماعی کل

    -28/0** -26/0** 34/0** خودکارآمدی 

    34/0** 14/0** -37/0** سض ،سب سجتماعی 

01/0>**P 05/0>P* 

نشان دسده شده س ت  س ،ست مستقیم دلبستگی سیمن  سجتناهی و دو وگ،س ه،  2گونب کب در جدو   همان
 س ت.معنادسر  P=01/0رسهب،دهای تنظیم سن باقی  تنظیم غی،سن باقی و خودکارآمدی سجتماعی در   ح 

همچنین س ،ست مستقیم دلبستگی سیمن  دو وگ،س و خودکارآمدی سجتماعی و رسهب،دهای تنظیم هیجان 
معنادسر هستند  سما س ، مستقیم دلبستگی  P=01/0غی،سن باقی( نیز ه، سض ،سب سجتماعی در   ح )سن باقی و 

 (.P=287/0و  060/0سجتناهی ه، سض ،سب سجتماعی معنادسر نیست )

                                                 
1. Bootstrap 
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ض،سیب س ، غی،مستقیم  ب  دلبستگی سیمن ه، سض ،سب   3 همچنین ها توجب هب مندرجات جدو 
و سز ط،یق  -11/0  سز ط،یق تنظیم هیجان غی،سن باقی -14/0سن باقی سجتماعی سز ط،یق تنظیم هیجان 

س ت. همچنین س ، غی،مستقیم  ب  دلبستگی سجتناهی ه، سض ،سب سجتماعی   -10/0خودکارآمدی سجتماعی 
و سز ط،یق خودکارآمدی  06/0  سز ط،یق تنظیم هیجان غی،سن باقی 08/0سز ط،یق تنظیم هیجان سن باقی 

س ت. س ، غی،مستقیم  ب  دلبستگی دو وگ،س ها سض ،سب سجتماعی نیز سز ط،یق تنظیم  08/0سجتماعی 
س ت کب  08/0و سز ط،یق خودکارآمدی  07/0  سز ط،یق تنظیم هیجان غی،سن باقی 07/0هیجان سن باقی 
 توسن نتیجب گ،فت کب رسهب،دهای تنظیم شناختی هیجان و هناه،سین می ؛معنادسرند P= 05/0همگی در   ح 

سی دسرند. همچنین  های دلبستگی و سض ،سب سجتماعی نقش وس  ب هین  ب  ۀخودکارآمدی سجتماعی در رسه 
درصد وسریانس تنظیم  32درصد وسریانس تنظیم سن باقی هیجان   39متغی،های موجود در مد  توسنستند 

 ،سب سجتماعی رس در درصد وسریانس سض 38درصد وسریانس خودکارآمدی سجتماعی و  27غی،سن باقی هیجان  
 پژوهش حاض، تبیین کنند.

 گیری بحث و نتیجه
سی رسهب،دهای شناختی تنظیم هیجان و خودکارآمدی سجتماعی در  در پژوهش حاض، هب ه،ر ی نقش وس  ب

دوم متو  ب شه، سیالم پ،دسختب  ۀآموزسن دور های دلبستگی و سض ،سب سجتماعی در دسنش هین  ب  ۀرسه 
های دلبستگی سیمن و دو وگ،س ها سض ،سب  هین  ب نشان دسد هوط هب روسهط مستقیم های م، شد. یافتب

های پا کوزو  موس و کای،   منفی و مثبت معنادسر وجود دسرد کب ها نتایج یافتب ۀت،تیب رسه  سجتماعی هب
ما هین . سس تهمخوسن  (2016) وتن و پلیت،ی ( 2018)رید و همکارسن  ( 2017)مانینگ و تیلور  ( 2015)

معنادسری یافت نشد کب ها نتایج م العات  ۀ ب  دلبستگی سجتناهی و سض ،سب سجتماعی در سین پژوهش رسه 
توسن گفت کب  (. در تبیین سین نتایج می2016؛ وتن و پلیت،ی  2017)مانینگ و تیلور   تعارض دسردقبلی 

د  ها پ،ورش سفکار مثبتی در خود  مانند (  سف،سدی کب دلبستگی سیمن دسرن2008هق نظ، ه،وماریو و ک،نز )ا م
آموزند  سما در دلبستگی  منا ب تعامالت رس می ۀمستقیم  نحو ۀسرزشمندهودن و توسنمندهودن و سز ط،یق تج،ه

هب همین دلیل  ف،صت یادگی،ی  و دسنند ناسیمن  سف،سد چگونگی ه،ق،سری تعامالت سجتماعی منا ب رس نمی
های سجتماعی ه،سس دسرند و در  شدن ها موقعیت هناه،سین سز موسجب ؛کنند ب نمیهای سجتماعی رس نیز کس مهارت

کودک در  ۀسند رفتارهای دوگان شوند. ه،خی م العات نیز نشان دسده ها  دچار سض ،سب سجتماعی می سین موقعیت
دلبستگی در سف،سد ها  ب  دلبستگی دو وگ،س  ممکن س ت در آینده هب ت،س سز  ۀسوسیل زندگی نسبت هب چه،

های  حضور در موقعیت سزف،د  خوددسری موجبشود کب سین مسئلب منج، سرزیاهی منفی تو ط دیگ،سن 
(. سما سف،سد ها  ب  1395ف،د و صنعتکارف،   هب نقل سز تمنایی 2006  1سجتماعی خوسهد شد )هو کوت و سیگلند

دهند و در عوض سز  دلبستگی  آشکارس رفتار آشفتب نشان نمی ۀلبستگی سجتناهی معموالً در غیاب چه،د

                                                 
1. Bosquet, M., & Egeland, B. 
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ها سحساس  کنند  هب دیگ،سن سعتماد ندسرند و سز نزدیکی هب آن نفس هاالت،ی س تفاده می رسهب،دهای سعتمادهب
(  سین سجتناب ممکن س ت ه،سی 2008نظ، ه،وماریو و ک،نز ) سزسما   (2018کنند )رید و همکارسن   نارسحتی می

های سجتماعی دوری کند و ها سنکار  شود ف،د سز تنش در موقعیت  بب و هاشد سین سف،سد کارک،د سن باقی دسشتب
شود ف،د در  موجب سض ،سب   یستم دلبستگی رس غی،فعا  نگب دسرد کب ممکن س ت همین مسئلب

 دهد. های سجتماعی سض ،سب کمت،ی رس نیز گزسرش موقعیت
ت،تیب  رسهب،دهای سن باقی و غی،سن باقی تنظیم هیجان ها سض ،سب سجتماعی هبنشان دسد همچنین نتایج 

 اکل و همکارسن -(  پام،2015های آف،سم و کاشدسن ) ها یافتب بمنفی و مثبت معنادسری دسرند. سین نتیج ۀرسه 
ها   توسن گفت ه،س اس ه،ر ی می ( هماهنگ هستند کب در تبیین آن2019( و سودی و همکارسن )2019)

هناه،سین  ؛های سجتماعی دسرند های شناختی تنظیم هیجان  نقش مهمی در سرزیاهی در ت موقعیت مهارت
کب سین مسئلب زمینب رس  پ،دسزند میها  ها نقص جدی دسرند  هب تفسی، نامنا ب موقعیت کسانی کب در سین مهارت

(. همچنین رسهب،دهای سن باقی 2015کند )جزسی،ی و همکارسن   یه،سی سهتال هب سض ،سب سجتماعی ف،سهم م
کب رسهب،دهای غی،سن باقی هیشت، ها  درحالی ؛های مثبت و  ازگاری روسنی رسه ب دسرد غالباً ها سفزسیش هیجان

های منفی م،تبط  سفزسیش هیجان منفی و ۀت،س سز سرزیاهی منفی سز  وی دیگ،سن و سشتغا  ذهنی ها وسقع
گی،ی سض ،سب سجتماعی هستند  توسن گفت رسهب،دهای غی،سن باقی سز عناص، شکل درنتیجب می .هستند

 (.2006)گارنفسکی و ک،سج  
منفی و معنادسری وجود  ۀآمده  هین خودکارآمدی سجتماعی و سض ،سب سجتماعی نیز رسه  د ت طبق نتایج هب
رهاهاه  ( و2014)رودی و ماتیوز  ( 2016) نهای رنجب،سن و همکارس ها ها نتایج پژوهش دسرد کب سین یافتب

(  سف،سدی کب خودکارآمدی سجتماعی پایینی دسرند  توسن مقاهلب ها 1999نظ، هندورس ) سز. رس تا س ت ( هم2016)
ف،دی رس ندسرند و  کنند توسنایی الزم ه،سی رفتارهای هین س ت  سغلب سحساس می کمها  فشارهای روسنی در آن

شود.  ها می های سجتماعی دسرند. سین سم،  بب ه،وز سض ،سب هیشت، در آن قیت در موقعیتسنتظار کمی سز موف
 ازد تا  شود و ف،د رس قادر می روسهط سجتماعی می ۀرشد و تو ع موجبهمچنین سدرسک خودکارآمدی هاال 

ی روسنی سز جملب ها خوهی مدی،یت کند و سز خود در ه،سه، هسیاری سز آ یب ناپذی، رس هب هینی های پیش موقعیت
 (.2004د )کاپ،سرس  هارهارسنلی  پا تورلی و ک،وون  کنسض ،سب سجتماعی محافظت 
های دلبستگی و رسهب،دهای سن باقی و غی،سن باقی تنظیم  هین  ب نشان دسد پژوهش حاض، همچنین 

(  هاللوک  1393) سرسنی های شافعی  شهورسنی و شاهی ها یافتب بمعنادسر وجود دسرد. سین نتیج ۀهیجان رسه 
کب نشان دسدند دلبستگی  الم ها سیجاد  س ت( همخوسن 2017( و نیسلن و همکارسن )2016کاشدسن و فارم، )

سحساس سمنیت  زمینب رس ه،سی س تفاده سز رسهب،دهای مؤ ، تنظیم هیجان و آگاهی سز عوسطف منفی خود و 
(  سف،سدی کب 2015های پا کوزو  موس و کای، ) ،ر یدر مقاهل  طبق ه . ازد ها ف،سهم می منا ب ها آن ۀمقاهل

دلبستگی سجتناهی دسرند  ها  ،کوب و سنکار عوسطف خود و سف،سدی کب دلبستگی دو وگ،س دسرند  ها نشخوسر 
متناقض و سشتغا  ذهنی ف،سوسن ها منبع دلبستگی ناپایدسر  ها تنظیم مؤ ، هیجان  تدسخل  های سزحد هیجان هیش
 کنند. می
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های  ها یافتب بمعنادسری دیده شد کب سین نتیج ۀهای دلبستگی و خودکارآمدی سجتماعی نیز رسه  ب هین  
( 2016)کوگوت  ( و1396) که،زسیی و هامدسدی ( 1398)سنتظار  نادرزسده  صالحی  جعف،ی روشن و کوچ 

 سرزشمندی. سف،سدی کب دسرسی  ب  دلبستگی سیمن هستند  نگ،ش مثبت هب خود و سحساس س تهماهنگ 
سز ط،فی سعتماد ف،د سیمن هب دیگ،سن در کنار  .شود ها می دسرند کب موجب سفزسیش خودکارآمدی در آن هیشت،ی

  1دندی دهد )س کورون و ها و ستکا هب خود می سعتماد هب خود نیز هب وی سمکان هیشت،ی ه،سی رشد مهارت
 یدلیل سینکب وسلدین قادر هب سرضا ناسیمن  هب(. سما در دلبستگی 2016هب نقل سز کورلند و  یگل   2004

های شناختی منفی در ف،زندسن شده  سیجاد سرزیاهی  بب سمنیناسند  سحساس  نیازهای عاطفی ف،زندسنشان نبوده
خود  هب سیجاد  ۀنوه هبو شود  تثبیت و گاهی هازگشت هب  یستم هاورهای سولیب می موجبکب سین مسئلب 
 (.1390محمدی   )گل سنجامد میهب خود و درنتیجب خودکارآمدی پایین  یسعتماد هیسحساس ناسمنی  

هین  ۀرسهب،دهای سن باقی و غی،سن باقی تنظیم هیجان در رسه نشان دسد های پژوهش حاض،  یافتب
های رید  ها م اهق ها نتایج پژوهش سی دسرند. سین یافتب های دلبستگی و سض ،سب سجتماعی نقش وس  ب  ب 

( س ت کب نشان دسدند 2017) ( و نیسلن و همکارسن2016هاللوک  کاشدسن و فارم،  )  (2018و همکارسن )
آمیز تنظیم  ک،دن زمینب ه،سی س تفاده سز رسهب،دهای موفقیت دلبستگی  الم ها سیجاد سحساس سمنیت و ف،سهم

 ازد. سین  کم  دیگ،سن می ها ها مؤ ، ها آن ۀهیجان  سف،سد سیمن رس قادر هب آگاهی سز عوسطف منفی خود و مقاهل
آ انی ها  کنند  هیشت، هب دیگ،سن سعتماد دسرند  هب سف،سد غالباً سز رسهب،دهای سن باقی تنظیم هیجان س تفاده می

در مقاهل  سف،سد دسرسی دلبستگی  .هیشت،ی ه،خوردسر هستند شوند و در روسهط خود سز  بات ها وسرد تعامل می آن
ت، ند کب مورد ط،د و سنتقاد سز  دیدن  کمت، هب دیگ،سن سعتماد دسرند و همیشب می یبخاط، ت،س سز آ  ناسیمن  هب

  سض ،سب سجتماعی ندشود ف،د سز تعامل ها دیگ،سن سجتناب ک می  بب وی دیگ،سن ق،سر هگی،ند کب سین سم، 
خود متو ل  یها تنظیم هیجان ه،سیو هب رسهب،دهای نا ازگارسنب و غی،مؤ ، هیشت،ی  کندهیشت،ی رس تج،هب 

( نیز در پژوهش خود یافتند نوجوسنانی کب دسرسی  ب  دلبستگی 1393شود. گلدوز خیاط و رنجب، کهن )
طور منا بی سز  های تنظیم هیجان  قادر نیستند خود رس هب کارگی،ی مهارت توسنی در هبناعلت  ناسیمن هستند  هب

 ۀتوسند عامل مهمی در زمین هبخشند کب سین سم، میحاالت هیجانی منفی خالص کنند و خلق خود رس ههبود 
 سهتال هب سختالالت سض ،سهی هاشد.

 ۀهای دلبستگی و سض ،سب سجتماعی سز ط،یق خودکارآمدی سجتماعی رسه  همچنین طبق نتایج  هین  ب 
و در تبیین توجیب س ت  معنادسی وجود دسرد کب ها توجب هب وجود روسهط معنادسر مستقیم هین متغی،های فوق قاهل

عنوسن ف،دی سرزشمند و  توسن هب دالیل زی، نیز سشاره ک،د: سف،سد دسرسی  ب  دلبستگی سیمن  هب خود هب آن می
 ۀکنند. سعتماد هب خود  ف،د دلبست سعتماد نگاه می عنوسن سف،سدی قاهل دریافت حمایت و هب دیگ،سن هب ۀشایست

ها ههت،  ف،دی شود و در سین موقعیت شت،ی وسرد تعامالت هین ازد تا ها مهارت و سطمینان هی سیمن رس قادر می
(. 2016هب نقل سز کورلند و  یگل   2004دندی   د )س کورون وکنخود در ه،سه، سض ،سب محافظت  توسند سز می

                                                 
1. Skowrn, E. A., & Dendy, A. K. 
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نفس و حس  هایشان دسرند کب سعتمادهب سما سف،سد ناسیمن  ه،آورد پایینی سز میزسن خودکارآمدی و توسنایی
جوی مناهع حمایتی و سعتماد هب و جست مانعتوسند  د کب سین سم، میده می رس کاهش ها ندی آنخودسرزشم

 (.2004دیگ،سن ه،سی ه،ق،سری تعامالت سجتماعی شود )کاپ،سرس و همکارسن  
سض ،سب  ۀکنند طور خالصب  ه،ر ی روسهط هین متغی،های سین پژوهش  شناخت ههت،ی سز عوسمل تعیین هب

کننده سض ،سب سجتماعی کم   کب هب تقویت مبانی نظ،ی تبیین چ،س ؛ ازد سنان رس ف،سهم میسجتماعی در نوجو
سف،سد دسرسی  درهارۀپژوهش  سز جملب سینکب  هایی س ت حا  سین پژوهش نیز دسرسی محدودیت کند. هاسین می

ت کب سین مسئلب دوم متو  ب شه، سیالم  سنجام گ،فتب س  ۀآموزسن دخت، دور های غی،هالینی و دسنش نشانب
های هالینی و نیز  های آینده روی نمونب شود کب پژوهش هناه،سین پیشنهاد می ؛ ازد پذی،ی رس مشکل می تعمیم
آنالین  ۀ نجش متغی،ها سز پ، شنام ه،سیهای مختلف سز نظ،  نی و جغ،سفیایی سنجام گی،د. همچنین  جمعیت

سینت،نت یا مشکالتی در عدم فهم  ۀسز قبیل هزینمسائل ه،خی خاط،  س تفاده شده س ت کب ممکن س ت هب
شود در م العات آینده سز  هناه،سین پیشنهاد می ؛ها تحت ت  ی، ق،سر هگی،ند دقیق  ؤسالت پژوهش  پا خ

ت،ی س تفاده شود و همچنین متغی،های دیگ،ی نیز کب ممکن س ت در سین سختال   های سج،سیی دقیق روش
 .شوندنقش دسشتب هاشند  ه،ر ی 

 منابع
( SASS-Aسضر ،سب سجتمراعی هر،سی نوجوسنران )     ی نج روسن های یژگی(. ه،ر ی و1382. )س .  و رضویب ص س توسر 

پنجمین همایش  ،س ،ی ههدسشت روسنی کودکان و نوجوسنان  دسنشرگاه علروم پزشرکی و    جهت س تفاده در سی،سن. 
   ته،سن  سی،سن.مه، 16-18. درمانی زنجان -خدمات ههدسشتی

سض ،سب سجتماعی ه،س اس سه،سز وجرود و خودکارآمردی در دسنرش آمروزسن شه، رتان       هینی یش(. پ1392  م. )ف، ییتمنا
 .95-118  (4)9 ش.خانوسده و پژوه ۀفصلنامکاشان. 

ی هرا   رب  ی و س مقاهلرب ی هرا   رب   ه،س راس (. تبیین سضر ،سب سجتمراعی   1395  م. )صنعتکارف،ف،  م. ر.  و  ییتمنا
 دسنشگاه کاشان. نامۀ کارشنا ی سرشد. یانپادلبستگی. 

  (7)3 .هرالینی  یشرناخت  روسن ۀمجلر جویی شناختی هیجان.  نظم ۀپ، شنام ی نج (. خصوصیات روسن1389ج. ) حسنی 
84-73. 

سجتماعی کالس هرا خودکارآمردی   -و جو روسنی ی(. ه،ر ی رسه ب سض ،سب سجتماع1390خوسجب   .  و حسینچاری  م. )
 .131-153  (20)7. روسنشنا ی ت،هیتی ۀفصلنامرسهنمایی.  ۀآموزسن دور تحصیلی در دسنش

توجب متم،کز ه، خود و خودکارآمدی سجتمراعی   یس (. س ، وس  ب1387. ). رخی،  م.  س توسر  ص.  ل یفیان  م.  و تقوی  م
-32  (1)14 .شنا ری هرالینی   و روسن یپزشرک  روسن ۀمجلدسوری.  های ی،یو  وگ ه، سرتباط میان سض ،سب سجتماعی

24. 
هرب کرار و درگیر،ی هرب کرار هرا        یر،ی گ رضایت شغلی  س ت،س شرغلی  جهرت   ۀ(. ه،ر ی رسه 1383رحیمیان هوگ،  س. )

 نامرۀ  یران پادولتری شره، سصرفهان.     هرای  یمار تاندلبستگی هب هزرگساالن در پ، تارسن ه یها وکار ها  ب  کسب
 . دسنشگاه سصفهان.شنا ی عمومی کارشنا ی سرشد روسن
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مهدی گنجری. تهر،سن:    ۀت،جمکاپالن و  ادوک.  یپزشک روسن ۀخالص(. 1396 ادوک  و.   ادوک  ج.  و روئیز  پ. )
 نش،  االوسن.

وجوسنان ن،ما  و نوجوسنان ی نا ازگار سولیب در نها ط،حوسرهیسۀ مقا(. 1393سرسنی  س. ) یشاهشافعی  س.  شهورسنی  م.  و 
   ته،سن  سی،سن.مه، 1-3. سلمللی سض ،سب ینهدومین همایش مبتال هب سض ،سب سجتماعی. 

دلبستگی ه، خودکارآمدی و پذی،ش  یها کنندگی  ب  هینی یش(. س ، پ1397.  و  وری  ز. ). عفی،وزی  م.  هشارت  م
 .55-67  (3)8 .ردهیهوشی و د ۀفصلنامدرد هیمارسن مبتال هب درد مزمن. 

خودکارآمردی   هینری  یشدلبستگی هب وسلدین و همسراالن در پر   یها (. نقش  ب 1396که،زسیی   .  و هامدسدی  ن. )
 .207-220  (27)14 .شنا ی ت،هیتی م العات روسن ۀفصلنامسجتماعی دسنش آموزسن. 

هیجرانی کودکران و   -دلبسرتگی و تنظریم شرناختی    یهرا  هین  ب  ۀ(. رسه 1393.  و رنجب، کهن  ز. )نگلدوز خیاط  
 .14-19  (2)1 .شنا ی کاره،دی سندسز سمین در روسن چشمنوجوسنان. 

شرده هرا خودکارآمردی     سدرسک یف،زنردپ،ور  هرای  یوهدلبسرتگی و شر   یهرا  هین  رب   ۀ(. رسه 1390محمدی   . ) گل
 .دسنشگاه عالمب طباطبایی علوم ت،هیتی.شنا ی و  دسنشکدۀ روسن .کارشنا ی سرشد نامۀ یانپاآموزسن.  دسنش
نا رازگار سولیرب هرا سضر ،سب      یهرا  سهعاد تنظیم هیجان و ط،حوسره ۀ(. رسه 1396. ). طدو ت    .  و نشاطشمحمدی  

 .59-68  (1)11 . المت جامعب ۀفصلنامسجتماعی در زنان مت هل شه، سصفهان. 
عالئرم   ۀمعرادالت  راختاری رسه ر    یاهی (. مد 1398. )ر.  صالحی  م.  جعف،ی روشن  م.  و کوچ  سنتظار   نادرزسده  ه

پرژوهش در   ۀفصرلنام شناختی در نوجوسنان.  های یفنا ازگار سولیب و تح، یها سض ،سب سجتماعی ه،س اس ط،حوسره
 .40-57  (1)13 .یشناخت  المت روسن

(. نقش  ب  دلبستگی در سض ،سب سجتمراعی هرا   1394س.  و ک،یمی شهاهی  ر. )هاشمی  ت.  سحمدهیگی  ن.  پ،وسز  
 .47-66  (1)22  شنا ی( )علوم ت،هیتی و روسن یشناخت د تاوردهای روسن ۀمجلنفس.  توجب هب س ،ست میانجی عزت

رفتراری و تج،هیرات   -مغرزی  هرای  یسرتم (. نقرش   1396) . م.و علیلو  م . آهاد  ت   هاشمی نص،تز.خانب   یو فی کلب
 .77-88  (44)11. شنا ی هالینی سندیشب و رفتار در روسن ۀمجلسختال  سض ،سب سجتماعی.  یها زس در نشانب س ت،س
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