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و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ( 1993) ازن و شیورهدلبستگی  هایسبک، (1996و کالهون )
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 مقدمه

رخ داده است.  هازمانمحل زندگی یک پدیده جهانی است و در همه کشورها در همه مهاجرت، تغییر در 

(. 2021ویلی، -روند مهاجرت هم از لحاظ کیفی و هم از نظر کمی یک فرآیند کامالً ناهمگن است )باسکونان

یم، به دنبال کار بهتر است، سعی کندمیمهاجرت ممکن است شامل فردی باشد که برای تحصیل هجرت 

آینده خود را بهتر کند، از آزار و اذیت سیاسی جلوگیری کند یا ازدواج کند. چنین فردی ممکن است  کند

برای اهداف نظامی، سیاسی یا مالی نیز در یک گروه مهاجرت کند. روند مهاجرت ممکن است مربوط به یک 

گر هستند یا به اعضای دیگر باشد که به دنبال زندگی بهتر در جاهای دی هاخانوادهخانواده یا گروهی از 

ت . مهاجرشوندمیخانواده خود که ممکن است قبالً برای ساختن زندگی خود نقل مکان کرده باشند، ملحق 

ممکن است مربوط به گروهی از افراد باشد که برای جلوگیری از آزار و اذیت مذهبی و یا به دنبال آزادی 

(. مهاجرت ممکن است یک ویژگی ذاتی در شیوه زندگی 2004مذهب، با یکدیگر در حرکت هستند )بوگرا، 

باشد. همچنین ممکن است برای دانشجویان، مردم شناسان،  هاکولیگروهی از افراد مانند عشایر یا 

سرگرم کننده مهم باشد که برای مدتی کوتاه یا طوالنی مدت از  هایستاره، کارگران خیریه و هادیپلمات

ن که روند مهاجرت بسیار ناهمگ دهدمینند. چنین تجربیات و دالیلی نشان کشوری به کشور دیگر حرکت ک

است و احتماالً همه مهاجران قبل یا بعد از مهاجرت با تجارب مشابهی روبرو نخواهند شد )ایدمودیا و بوهنکه، 

 بارکییا فصلی باشد یا ممکن است  عودکنندهبرای افراد، چنین روندی ممکن است موقتی، دائمی،  (.2020

در همان نسل منفرد رخ دهد. برعکس، ممکن است جریان مهاجرتی مداوم در طی چندین نسل را نشان 

ژیکی و بیولو شناختیرواندهد. ممکن است محلی یا دور باشد، یعنی ملی یا بین ملی. تأثیرات و پیامدهای 

یاس و دالیل مهاجرت بستگی برای ساکنان منطقه گیرنده و خود مهاجر به ماهیت، مق مبدأآن برای جمعیت 

 یزایاسترسعوامل  کندمی(. مهاجرت به عنوان یک پدیده که فرد را دچار تغییر 2020دارد )والکر و زوبری، 

به دنبال خواهد داشت. بیشتر مطالعات حاکی از آن است که عوامل  شناختیروانبه همراه دارد که تبعات 

)ایدمودیا  گذاردمیمهاجران تأثیر  2استرس پس از سانحه و 1روانقبل و بعد از مهاجرت بر سالمت  زایاسترس

مربوط به بهداشت روانی که باعث اضطراب قابل توجه مهاجران در  مسائل (.2020)ایدمودیا و بوهنکه، 

شامل استرس فرهنگی، وضعیت حقوقی، جدایی خانواده، سد زبان، دسترسی  شودمیکشورهای میزبان 

سب، تبعیض، نژادپرستی، احساس درماندگی، کاهش عزت نفس، پریشانی بهداشتی منا هایمراقبتضعیف به 

استرس پس مزمن و نظارت بیش از حد است. در میان تمام مشکالت بهداشت روان، افسردگی، اضطراب و 

 شوندمیدر نظر گرفته  ترینشایعدرصد به عنوان  36-9درصد و  44-5درصد،  40-4با ارقام شایع  از سانحه

با سابقه مهاجرت اغلب در معرض حوادث مختلف  پزشکیروانبیماران سرپایی  (.2020بوهنکه، )ایدمودیا و 

به همراه  هاآنبرای سالمت روان و کیفیت زندگی  شماریبیکه پیامدهای منفی  اندگرفتهقرار  زاآسیببالقوه 

 آسیب مربوط به اینداشته است. با این حال، برخی از بیماران نیز تغییرات شخصی مثبت و رشد پس از 

اجرت مه شناختیروانپیامدهای منفی، اثرات  رسدمی. در واقع به نظر دهندمیرا گزارش  زاآسیبوقایع بالقوه 

در کنار این ضررها فرصتی »( اظهار داشت، 1999که اختر ) طورهمان، زیرا دهندمیرا به طور کامل توضیح ن

                                                           
1. mental health 

2. Post-traumatic stress disorder (PTSD) 



 ردیخانواده درمانی کارب |                        برجعلیو  محمد |              ...        و  یدلبستگ یهابر اساس سبک بیرشد پس از آس ینیبشیپ  |371

 

( استدالل کردند، حاالت 2004، 1995که تدسچی و کالهون ) ورطهمان. «دوباره برای رشد روانی وجود دارد

قابل توجهی برای سازگاری  هایچالشبسیار ترسناک و دردناک ناشی از مجموعه شرایطی که نشان دهنده 

اصطالح رشد پس  هاآنزمینه مناسبی برای تغییرات مثبت باشد.  تواندمیاست،  هاآنو درک افراد از جهان 

را برای نشان دادن تغییر در درک از خود، روابط بین فردی و فلسفه زندگی پس از مبارزه  (PTGاز آسیب )

 ایقابلهممطرح کردند. تمرکز ادبیات مهاجرت بر نتایج منفی منحصر به فرد نیست. ادبیات  زااسترسبا حوادث 

ع بسیار ی از مبارزه با وقایناقص و منفی بود و بنابراین امکان نتایج مثبت ناش هایمدلبه طور کلی متکی به 

اخیر، محققان  هایسال(. در 2019؛ کاشیاپ، پیج و جوسکلین، 2006)برگر و ویز،  کردمیرا انکار  زااسترس

تمرکز خود را بر روی توانایی انسان برای رشد در اثر مواجهه با حوادث بسیار  شناختیروانعلوم اجتماعی و 

ر علوم اجتماعی در دیدگاه نسبت به قدرت و روانشناسی مثبت، مدل شروع کردند. با تغییر د آوراسترس

( ادعای 1998( رشد پس از آسیب و رویکردهای مشابه )اولری، آلدی و ایکوویس، 2004تدسکی و کالهون )

( یک مدل 1998در استرس و مقابله با ادبیات کالسیک این حیطه دارند. تدسچی و کالهون ) ترمحورینقش 

هیجانی رویدادهای -پردازش شناختی کندمیای رشد پس از آسیب ایجاد کردند که فرض اکولوژیکی بر

 هاییویژگکه  دهدمیتوسعه رشد پس از آسیب است. این مدل نشان  ساززمینهمکانیزمی است که  زااسترس

 رشد ماالً، احتکنندمیهیجانی را تسهیل -اجتماعی که پردازش شناختی هایزمینهفردی، مرتبط با رویداد و 

. مدل رشد پس از آسیب پشتیبانی تجربی شدیدی داشته است. مزایای دهدمیپس از آسیب را افزایش 

شدید، مزمن و تهدید کننده زندگی، ناباروری، تولد  هایبیمارینامالیمات شامل رشد پس از آسیب به دنبال 

ی از کودکی، تجاوز جنسی، حوادث کودک به سختی بیمار یا معلول، مرگ یکی از عزیزان، سو استفاده جنس

 و کالهون، تدسچیو هواپیمایی، بالیای طبیعی و فناوری، مقابله با مواد مخدر و مواد مخدر بودند ) ایجاده

(. اگرچه شواهد زیادی برای رشد پس از آسیب وجود دارد، ارتباط آن و سازوکارهایی که از طریق آن 2004

هستند که در مطالعات در زمینه  ایجامعهنشده است. همچنین زنان هنوز به خوبی شناخته  شودمیایجاد 

بودن  تریقوبا توجه به  شودمی بینیپیشپرداخته است در صورتی که  هاآنمهاجرت تحقیقات اندکی به 

احساسات و هیجانات در زنان، این جمعیت نسبت به مردان پس از مهاجرت در معرض آسیب بیشتری قرار 

 داشته باشند.

 ، تنظیم شناختی هیجان است که همچنینکندمیکی از فاکتورهای مهمی که نتایج پس از سانحه را تعیین ی

(. تجارب زندگی 2011)حسین و بهاشان،  کندمینیز کمک  زاآسیبپس از حوادث  ایمقابلهبه عملکرد 

و در  کندمیاقعه را تعیین که نحوه درک یک و کندمی یاندازراهخاصی را  ایمقابله یهایاستراتژ زااسترس

یط یا تا شرا کندمی. روند کنار آمدن به افراد کمک کندمینتیجه رابطه بین آسیب و نتایج آن را تعیین 

اجتناب کنند. مهاجران  هاآنتغییر دهند یا از  دیآیم به وجود زااسترسهیجاناتی را که به دلیل عوامل 

برای تغییر این شرایط ندارند. در  یانهیگزکم یا هیچ  یهانهیگزو  کنندمیآسیب شدید و مداوم را تجربه 

نتایج پس از سانحه  بینیپیشنقشی محوری در  توانندمیهیجان -تنظیم شناختی یهایاستراتژنتیجه، 

دیگر نیز تنظیم  یهاتیموقعکه البته در  (2020 داشته باشند )پوئچالنگ، ویز، لویگوروکس و پاربونیر،

این راهبردها  (.1397تعیین کننده رشد پس از آسیب باشد )فراهینی و منصوری،  تواندیمن شناختی هیجا

 ریتأثو یا تحت  هاجانیهیا احساسات و حفظ کنترل بر  هاجانیهدر توانایی افراد جهت مدیریت و تنظیم 
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ا وه برخورد فرد ببا نح رسدمی به نظرمهم هستند. یکی دیگر از عواملی که  هاآنقرار نگرفتن به وسیله 

مرتبط باشد، سبک دلبستگی است. نتایج  شودمیمختلفی که در زندگی با آن مواجه  یهابیآسمشکالت و 

)گریس و فیواش،  دانندیمکننده مهمی برای بهداشت روانی  بینیپیشرا  دلبستگی هایسبک، هاپژوهش

ن بیشتر در معرض مشکالت روانی مانند افراد با سبک دلبستگی ناایمن را نسبت به افراد ایم ؛ و(2017

(. معصومی فر و خواجوند 2021)موری، جیکوبس، راک و کالرک،  دانندیماضطراب، افسردگی و استرس 

دلبستگی ادراک شده با رشد پس از آسیب  هایسبک( نیز به طور مستقیم به ارتباط بین 1399خوشلی )

ه است که نتایج نشان داده است سبک دلبستگی ایمن با پرداخت قالآقدر دانش آموزان سیل زده شهرستان 

 هایویژگیدارد. با توجه به مطالب فوق و علیرغم اهمیت شناخت  یداریمعنرشد پس از آسیب رابطه مثبت و 

 ،کنندمیو رشد را تجربه  شناختیروانمثبت  یهاواکنشفردی زنانی که پس از سانحه و آسیب شدید 

 ؤالسبنابراین مطالعه حاضر برای پاسخ به این  ران یافت نشد یا بسیار اندک بود؛ای پژوهشی در این زمینه در

 طراحی شد:

ختر ن در دانشجویان دجادلبستگی و تنظیم شناختی هی هایسبکآیا رشد پس از آسیب بر اساس  .1

 است؟ بینیپیشمهاجر ایرانی قابل 

 

 پژوهش روش

معه آماری پژوهش حاضر دختران دانشجوی مهاجر ، جااستهمبستگی  –روش پژوهش حاضر توصیفی 

روش  .خارج از ایران مشغول به تحصیل هستند هایدانشگاهاز  دریکی 1400ایرانی است که در سال 

در این پژوهش با توجه به شرایط و امکانات، گلوله برفی بود که به این صورت است که از طریق  گیرینمونه

خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند،  هایدانشگاهاز  دریکیر ایرانی دانشجوی مهاج عنوانبهزنانی که 

 صورتبه برای شرکت در پژوهش هاآنو از  پیداکردهبه دوستان و افراد دیگر با شرایط مشابه دسترسی 

( بر اساس تعداد متغیر 2006آنالین دعوت به عمل آمد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول فیدل و تاباچینگ )

 گیریاندازه 8M + 50 ≥ Nمشخص شد فرمول فیدل و تاباچینگ حداقل افراد نمونه را با فرمول  بینپیش

سطح سبک دلبستگی  3) 5است که در مطالعه حاضر  بینپیشدر این فرمول سطوح متغیر  Mکه  کنیممی

 ؛نفر باید باشد 90ا یا مساوی ب تربزرگکه بنابراین حجم نمونه  استسطح برای تنظیم شناختی هیجان(  2و 

 .اندکردهنفر شرکت  145در مطالعه حاضر  که

 ابزار پژوهش

توسط تدسچی و کالهون به منظور ارزیابی تغییرات  1996در سال  .1پرسشنامه رشد پس از آسیب. 1

عبارت در  21ساخته شده است. این پرسشنامه شامل  زابیآسخود ادراکی افراد، مرتبط با تجربه حوادث 

ا به ( تا پنج )من این تغییر ردانمنمیلیکرت با دامنه صفر )من این تغییر را به عنوان نتیجه بحران  مقیاس

زیر مقیاس  5( تشکیل شده است. این پرسشنامه دارای دانممیمیزان خیلی زیادی به عنوان نتیجه بحران 

ماده(، ارزش  4)(، قدرت شخصی ماده 7) نماده(، در ارتباط با دیگرا 5)جدید  هایشیوهکه عبارتند از:  است

به وسیله جمع نمرات عبارات در هر عامل حساب  هامقیاسماده(. نمرات  2معنوی )( و تغییر ماده 3زندگی )

                                                           
1. Post Traumatic Growth (PTGI) 
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 ارزیابی اولیه پرسشنامه رشد پس از آسیب،. قابل محاسبه است PTGI . نمره نهایی مقیاس برایشودمی

آلفای  0/67به طور جداگانه از آلفای تا  هامقیاسمسانی درونی زیر و ه 90/0همسانی درونی مقیاس برابر با 

کرونباخ را برای این پرسشنامه در  ( آلفای2010)آنتیجنتس و فلورین  -گزارش شد. لورین، بونت  0/85

( 1392) یهادعبداللهی و امام  ریم پژوهش نیک منش، دردر ایران ؛ گزارش نمودند 93/0پژوهش خود 

 .به دست آمد 98/0نباخ پرسشنامه ضریب آلفای کرو

ای است و راهبردهای مادّه 18یک ابزار  تنظیم شناختی هیجان .1. پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان2

ای جهدرهای پنجزای زندگی در اندازهها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگیتنظیم شناختی هیجان

سنجد: خودسرزنشگری؛ دیگرسرزنشگری؛ یاس به این شرح میزیرمق 9)همیشه( برحسب  5)هرگز( تا  1از 

اهمیت شماری؛ تمرکز مجدد مثبت؛ ارزیابی آمیزپنداری(؛ کمنمایی )فاجعهتمرکز بر فکر/ نشخوارگری؛ فاجعه

و  2حداقل و حداکثر نمره در هر زیرمقیاس به ترتیب ی. ریزمجدد مثبت؛ پذیرش؛ تمرکز مجدد بر برنامه

شود. راهبرد استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب می دهنده باالتر نشان نمرهاست و  10

ازش سشناختی تنظیم هیجان در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان به دو دسته کلی راهبردهای انطباقی )

مرکز ت شماری،اهمیت های کمشوند. زیرمقیاس( تقسیم میافتهیسازش نا( و راهبردهای غیرانطباقی )افتهی

و  سازش یافتهریزی؛ راهبردهای مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامه

نمایی؛ راهبردهای سرزنشگری، دیگر سرزنشگری، تمرکز بر فکر/ نشخوارگری و فاجعههای خودزیرمقیاس

 ییایپا ،13با میانگین سنی  گارنفسکی و همکاران بر روی نمونه نوجوانان .دهدرا تشکیل می سازش نایافته

گزارش  77/0و با روش بازآزمایی برای کل آزمون  93/0این آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 

پرسشنامه از طریق همبستگی میان راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نمرات مقیاس  زمانهمدادند. روایی 

ی به طور مثبت معنادار بوده است. همچنین این مقیاس توسط افسردگی و اضطراب بود که این همبستگ

انجمن  20( بر روی افراد سالمند هنجارسازی شد. نمونه به طور تصادفی از 1391) انیبنیریشدادخواه و 

تا پایان مطالعه باقیمانده  هاآننفر از  338نفر از افراد مسن بود که  500انتخاب شد و شامل  دگانیدجهان

دست  84/0و روایی سازه آن با روش تحلیل مؤلفه اصلی  798/0آلفا برای پایایی پرسشنامه  بودند. ضریب

 آمد به دست آمد.

 تدوین (1993) این پرسشنامه توسط هازن و شیور .2بزرگساالن دلبستگي هایسبک . پرسشنامه3

سوگرا بر حسب ایمن، اجتنابی و دو سه سبک پ دلبستگی قسمت اول در که است بخش دو شامل و شده

در  .شوندمیهیچ؛ کم؛ متوسط؛ زیاد؛ خیلی زیاد( از هم متمایز ) کرتیل ایدرجه 5در مقیاس  سؤال 21

غالباً نگرانم مانند ) سؤاالتیکه سه نوع دلبستگی با  ایگزینهقسمت دوم، آزمودنی با انتخاب یک گزینه از سه 

 را توصیف (قائل هستم برایم ارزش قائل نباشندکه نکند دیگران به همان اندازه که من برایشان ارزش 

 ولی شده، مطرح هاتوصیف همان مجدداًدوم  بخش در ؛کندمیخود را مشخص  سبک دلبستگی ،کنندمی

 دوم بخش .کندمی بیان هاتوصیف از یکی را با خود تشابه ،هاآن از یکی زدن عالمت با تنها آزمودنی بار این

 دلبستگی هایسبک یبندگروهبرای  آن حاصل از نتایج از و است یامقوله مقیاس اساس بر پرسشنامه

                                                           
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

2. AdultAttachmentQuestionnaire (AAQ) 
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 73/0و  79/0ترتیب  به آزمایی باز و کرونباخ آلفای طریق از اعتبار . ضریبشودمی استفاده دهندگانپاسخ

 و فارلی کراول،)است  داریمعن و بخشرضایت سالبزرگ دلبستگی پرسشنامه روایی است. شده گزارش

آزمایی  باز روش استفاده از ( با1379) بشارت توسط پرسشنامه این اعتبار ضریب نیز ایران در (1999 ،وریش

 شد. گزارش 92/0

 طیبا توجه به شرا تهران غرب وآزاد اسالمی واحد از دانشگاه  نامهیپس از اخذ برگه معرفروش اجرا. 

شاغل به تحصیل  یرانیمهاجر ا انیشجودانبرفی گیری گلولهطریق نمونهاز  های پژوهشیدسترسی به نمونه

دعوت به عمل  نیبه صورت آنال شرکت در پژوهش یبرا هاآناز  شناسایی وخارج از کشور  هایدانشگاه در

ه، آگاهان تیرضا رینظ یشرکت در پژوهش و اصول اخالق طیدر مورد شرا در پژوهش کنندگانشرکتبه  .آمد

ها نخست از آزمون همبستگی برای تحلیل داده شد.داده  حیتوض یو محرمانه ماندن اطالعات شخص یرازدار

های تحلیل فرضیه وهای پژوهش با یکدیگر ( جهت بررسی رابطه متغیرSPSS 23) و رگرسیون پیرسون

 پژوهش استفاده شد.

 

 هایافته

 25لی ا 20در رده سنی  هاآزمودنیگروه مورد بررسی: بیشترین درصد  بر اساس اطالعات جمعیت شناختی

دختران مهاجر  درصد از 80/62 ،سال بود 2/25 در پژوهش برابر کنندگانشرکتمیانگین سن . اندبودهسال 

درصد دانشجوی  20/17دانشجوی کارشناسی و درصد  80/82 .اندبوده متأهلدرصد  20/37مجرد و 

 .اندبودهکارشناسی ارشد 

 
 پژوهش هایآماره. توصیف 1جدول 

انحراف  میانگین 

 رداستاندا

ضریب  چولگی کشیدگی

 تحمل

تورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

 سازش هیجان تنظیم راهبردهای

 یافته

59/32 76/6 78/0- 33/1 86/0 15/1  

 

 سازش هیجان تنظیم راهبردهای 06/2

 نایافته

02/22 82/4 26/1- 14/0- 79/0 26/1 

 02/1 97/0 50/0 -35/0 24/2 40/12 ایمن دلبستگی

 35/0 73/0 -33/0 -12/0 96/2 88/12 ابیاجتن دلبستگی

 56/1 64/0 -01/1 74/0 60/5 67/11 اضطرابی/دوسوگرا دلبستگی

 - - - 89/0 -56/0 20/14 51/62 آسیب از پس رشد

 

وجه دهد. با تجدول فوق میانگین و انحراف معیار دانشجویان دختر را به تفکیک متغیرهای پژوهش ارائه می

ول میانگین راهبردهای تنظیم هیجان سازش یافته، راهبردهای تنظیم هیجان سازش به اطالعات این جد

نایافته، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی و رشد پس از 

جدول فوق نشان  نیهمچن به دست آمد. 51/62، 67/11، 88/12، 40/12، 02/22، 59/32آسیب به ترتیب 
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است.  یعیپژوهش طب یرهایمتغ یهاداده عیتوز نبنابرای دارند؛ قرار ± 2 نیب یدگیو کش یکه چولگ دهدیم

 نیب یمفروضه عدم وجود همبستگ نیقرار دارد؛ بنابرا 5/2تا  5/1واتسون در فاصله مجاز  نیمقدار دورب

ان داد نش زین انسیم وارتحمل و تور بیضر ریاستفاده کرد. مقاد ونیاز رگرس توانمیو  شودمی دیخطاها تائ

 دارد. بینپیش یرهایمتغ نیب یاز نبود همپوش

 

دلبستگي و تنظیم  هایسبکاصلي این مطالعه این است که آیا رشد پس از آسیب بر اساس  سؤال

است؟ بینيپیششناختي هیجان در دانشجویان دختر مهاجر ایراني قابل   

نمره  دهدمیاستفاده شد. رگرسیون اجازه  زمانهمبه روش  پژوهشی از رگرسیون سؤالجهت بررسی این 

بینی شود. در جدول زیر خالصه نتایج مقدار یک فرد در یک متغیر بر اساس نمره او در متغیر دیگر پیش

 :گرددارائه می زمانهمواریانس تبیین شده و معناداری مدل به روش 

 
 مدل. خالصه نتایج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری 2جدول 

 سطح معناداری R R2 F DF1 DF2 شاخص روش

 001/0 139 5 62/14 345/0 587/0 زمانهم

 

و سطح  F. نسبت دهدمیخالصه نتایج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل را نشان  2جدول 

از  شدلبستگی، راهبردهای تنظیم هیجان و رشد پی هایسبکمعناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیرهای 

 رشد پس از آسیب بینیپیشدر  شودمیکه مشاهده  طورهمان (؛P=01/0) آسیب در معادله رگرسیون است

درصد از واریانس متغیر رشد پس از  34/0است یعنی این متغیرها  345/0 شده محاسبه R2دانشجویان 

 کند.جویان دختر مهاجر را تبیین میآسیب دانش

 
 بیني کننده رشد پس از آسیبمتغیر پیش زمانهمبه روش  . ضریب حاصل از رگرسیون3جدول 

 

ضرایب استاندارد  متغیر

 نشده

 سطح معناداری T استانداردشدهضرایب 

B SD Beta 

 001/0 71/3  50/10 99/38 مقدار ثابت 

 88/0 14/0 010/0 43/0 06/0 دلبستگی ایمن

 004/0 90/2 -23/0 -38/0 -11/1 دلبستگی اجتنابی

 001/0 64/3 -31/0 -21/0 -79/0 ی دوسوگرا/اضطرابیدلبستگ

راهبردهای تنظیم هیجان سازش 

 یافته

51/0 15/0 24/0 32/3 001/0 

راهبردهای تنظیم هیجان سازش 

 نایافته

11/0 22/0 038/0 48/0 62/0 
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ازش ن سدهد که متغیرهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و راهبردهای تنظیم هیجانشان می 3نتایج جدول 

سبک  بینیپیشتوان گفت . با توجه به عالمت بتا میاستبینی کننده معنادار رشد پس از آسیب یافته پیش

 23/0دلبستگی اجتنابی و راهبردهای تنظیم هیجان سازش یافته یک رابطه مستقیم با شدت )ضریب بتا( 

اما  ؛رشد پس از آسیب استکننده منفی  بینیپیشسبک دلبستگی دوسوگرا / اضطرابی  ؛ واست 24/0و 

یب خوبی برای رشد پس از آس بینپیشراهبردهای تنظیم هیجان سازش نایافته و سبک دلبستگی ناایمن 

 اندنشده شناخته

 

 گیریبحث و نتیجه

 نیبیپیشدلبستگی در  هایسبکبررسی نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و  حاضرپژوهش  فده

که متغیرهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و که نتایج این مطالعه نشان داد  ودبرشد پس از آسیب 

مت . با توجه به عالاستبینی کننده معنادار رشد پس از آسیب راهبردهای تنظیم هیجان سازش یافته پیش

یک رابطه  هسبک دلبستگی اجتنابی و راهبردهای تنظیم هیجان سازش یافت بینیپیشتوان گفت بتا می

نده کن بینیپیشسبک دلبستگی دوسوگرا / اضطرابی  ؛ واست 24/0و  23/0مستقیم با شدت )ضریب بتا( 

 بینیشپاما راهبردهای تنظیم هیجان سازش نایافته و سبک دلبستگی ایمن ؛ منفی رشد پس از آسیب است

مطالعات فراهینی و منصوری  این مطالعه با هاییافته .اندنشدهشناختهخوبی برای رشد پس از آسیب 

ت، (، اسمی2017(، گراکی و فیواش )2019(، ژو، ژن و یو )1399) (،1398(، کیانی و همکاران )1397)

در مورد راهبردهای تنظیم هیجان سازش  هایافتهدر تبیین  هم سو بوده است.( 2012بالنک، بیلیز و پارک )

گفت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان که شامل پذیرش، تمرکز مجدد  توانمیآسیب یافته با رشد پس از 

ی مثبت را در دانشجو افزایش هاهیجان، است، ارزیابی مجدد مثبت ریزیبرنامهمثبت، تمرکز مجدد بر 

 بینیوشخداشته باشد. تفکرات مثبت،  آمدهپیشاو تفسیر مثبتی از موقعیت  شودمیو این امر باعث  دهدمی

 رشد پس از آسیب هایویژگیکه این تفکرات مثبت از  آوردمیو امید به بهبود وضعیت را در فرد به وجود 

شناختی هیجان موجب باال رفتن رشد  هایتنظیم. در کل، این (1398 ،کیانی و همکاران) شودمیمحسوب 

 .شودمیپس از آسیب در دانشجویان دختر مهاجر 
ت این یافته گف توانمیدلبستگی اجتنابی و اضطرابی  رشد پس از آسیب بر اساس سبک بینیپیشدر مورد 

 هایبکسرشد پس از آسیب بر اساس  بینیپیشبوده است. در اکثر مطالعات  غیرهمسوقبلی  هاییافتهبا 

سیب برای رشد پس از آ داریمعنیمثبت و  بینپیش تواندمیکه دلبستگی ایمن  دادمیدلبستگی نشان 

چنین تبیین کرد که  توانمیبین این دو وجود نداشت. در این مورد  ایبطهراباشد که در مطالعه حاضر 

بوده  بینیپیشغیرقابلاتفاقی و  یسانحهی دیگر منظور از آسیب یک بیماری یا یک هاپژوهشدر  معموالً

هباست به همین دلیل روابط افراد با دیگران دچار اختالل شده است و افراد با سبک دلبستگی اجتنابی 

دچار مشکالتی خواهند شد و دور از انتظار نیست که در این مطالعات رشد پس از آسیب با  زیاداحتمال

 ،کارانو و همژ) کندمیسبک دلبستگی اجتنابی رابطه منفی داشته باشد اما در مورد مهاجرت تا حدودی فرق 

2019) . 

در  شتر سعیرشد بی منظوربهفرد  درواقعو  پذیردمیمهاجرت پدیده است که با قصد و تالش قبلی انجام 

 اندهداشتقطع روابط با دیگران در کشور خود داشته است. به همین دلیل افرادی که دلبستگی اجتنابی 
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مهاجرت  یگردبیانبه. اندگرفتهبیشتر از افراد دیگر در نمره رشد پس از آسیب نمره باالتری  داریمعنی طوربه

 مراتببه رادارنددی که خود سعی در اجتناب از افراد و قطع روابط را دارد برای افرا تنگیدلکه بعد منفی 

 .(2020 ،ویلی-باسکونان) گذردمی ترساده

با شیوع ویروس کرونا که افراد تحت شرایط و  زمانیهم ازجملهبوده است  هاییمحدودیتاین مطالعه دارای 

تعمیم نتایج در دوران غیر پاندمی کمی محدود  شودمیکه موجب  اندداشتهفشارهای روانی خاصی قرار 

است در تعمیم نتایج به  شدهانجاماین مطالعه در جمعیت دانشجویان خانم مهاجر ایرانی  شد. همچنینبا

و از طریق ارسال لینک بوده  خود گزارشی مورداستفاده ابزارهایاحتیاط رعایت شود.  انبجدیگر افراد باید 

استای کم اثر کردن این نبوده است. در ر نصیببیابزارهای خود گزارش دهی  هایمحدودیتاست که از 

انجام  اً مجددپس از پایان شیوع ویروس کرونا نیز این مطالعه  شودمیپیشنهاد  شودمیپیشنهاد  هامحدودیت

شود. در دانشجویان سایر کشورها نیز انجام گیرد. در بین دانشجویان مهاجر آقا نیز تکرار شود همچنین 

پیشنهاد  طورهمینی آتی انجام شود. هاپژوهشنیز در  از ابزارهای مشاهده و مصاحبه شودمیپیشنهاد 

 ایهآموزشبا توجه به نتایج مطالعه برای افزایش رشد پس از آسیب در دانشجویان مهاجر ایرانی،  شودمی

 الزم در ارتباط با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازش یافته تدوین و اجرا شود.

 

 موازین اخالقي

اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. در این پژوهش موازین 

روج خ در مورد کنندگانشرکتها، به تکمیل تمامی سؤال تأکیدها ضمن همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 رعایت شد. کامالًماند و این امر نیز می

 

 سپاسگزاری

 شرکتحاضر در پژوهش  های خارج از ایران کههمه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهاز همکاری 

 شود.می یقدردان و تشکر کردند

 

 مشارکت نویسندگان

اه آزاد معاونت پژوهشی دانشگ کارشناسی ارشد نویسنده اول است که توسط نامهانیپامقاله حاضر برگرفته از 

، یشناسروشهمه نویسندگان در طراحی، در تدوین این مقاله اسالمی واحد تهران غرب به تصویب رسید. 

 نقش یکسانی داشتند.نهایی سازی نویس، ویراستاری و پیشها، ی، گردآوری و تحلیل دادهسازمفهوم

 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی امیح مقاله نویسندگان، این اظهار بنا بر
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 پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان
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 عبارت

ف
دی
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 1 زا خودم مقصرم. یدگیکنم در مورد آن اتفاق ناگوار و یا شرایط تناحساس می  1 2 3 4 5

 2 کنم مجبورم آنچه اتفاق افتاده است را بپذیرم.فکر می  1 2 3 4 5

 3 کنم.ام فکر میتم درباره تجربه ناگواری که داشتهبه احساسا  1 2 3 4 5

 4 کنم.ام فکر میبه چیزهای بهتر از آنچه تجربه کرده 1 2 3 4 5

 5 کنم.انجام دهم فکر می توانمیبه کارهای خوبی که م  1 2 3 4 5

 6 از این شرایط چیزهایی یاد بگیرم. توانمیکنم که مبه این فکر می 1 2 3 4 5

 7 اتفاق بیفتد. توانستیکنم که از این بدتر هم مبه این فکر می 1 2 3 4 5

  کنم اتفاقی که برایم افتاده بدتر از چیزی است که بر سر دیگران آمده است.به این فکر می 1 2 3 4 5

 9 کنم دیگران مقصر این اتفاق هستند.احساس می  1 2 3 4 5

 10 زا خودم هستم. یدگیگوار و یا شرایط تنکنم مسئول آن اتفاق ناحس می 1 2 3 4 5

 11 را بپذیرم. آمدهشیکنم مجبورم شرایط پفکر می  1 2 3 4 5

 12 .کندیام ذهن مرا به خود مشغول مکه در جریان اتفاق ناگوارم تجربه داشتهی افکار 1 2 3 4 5

 13 ام.هها نپرداختکنم که پیش از آن به آنبه چیزهای خوبی فکر می 1 2 3 4 5

 14 به بهترین نحو کنار بیایم. آمدهشیبا شرایط پ توانمیکنم که چگونه مبه این فکر می 1 2 3 4 5

 15 باشم. یتریاتفاق فرد قو نیبعدازا توانمیکنم که مبه این فکر می 1 2 3 4 5

 16 د.انکنم که دیگران شرایط بدتر از این را هم تجربه کردهبه این فکر می 1 2 3 4 5

 17 کنم.ام فکر میکه داشته یابودن تجربه زیآممرتب به میزان فاجعه 1 2 3 4 5

 18 کنم دیگران مسئول این اتفاق هستند.احساس می 1 2 3 4 5

 19 کنم.ام فکر میکه در آن شرایط مرتکب شده ییهابه اشتباه 1 2 3 4 5

 20 خ داده چیزی را عوض کنم.در مورد اتفاق ر توانمیکنم نمفکر می 1 2 3 4 5

 21 ام بفهمم.تمایل دارم دلیل احساساتی را که در جریان اتفاق ناگوار داشته 1 2 3 4 5

 22 کنم.در عوض فکر کردن به آن اتفاق ناگوار به چیزهای خوشایند فکر می 1 2 3 4 5
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 23 شرایط را عوض کنم. توانمیکنم که چگونه مبه این فکر می 1 2 3 4 5

 24 ابعاد مثبتی هم داشته باشد. تواندیکنم که این شرایط ناگوار مبه این فکر می 1 2 3 4 5

 25 دیگر خیلی هم بد نبوده است. یهاکنم که این اتفاق در مقایسه با اتفاقبه این فکر می 1 2 3 4 5

 26 بیفتد. ای کسی اتفاقبر توانستیکنم اتفاقی رخ داده بدتر از آن چیزی است که مفکر می 1 2 3 4 5

 27 کنم.دیگران که باعث این اتفاق شد فکر می یهابه اشتباه 1 2 3 4 5

 28 زا خودم هستم. یدگیناگوار و شرایط تن یهاکنم که علت اصلی این اتفاقفکر می 1 2 3 4 5

 29 کنم باید یاد بگیرم با آن زندگی کنم.فکر می 1 2 3 4 5

 30 .کنندیاساتی هستم که شرایط ناگوار برایم ایجاد مگرفتار احس 1 2 3 4 5

 31 کنم.به تجارب خوب فکر می 1 2 3 4 5

 32 کنم.های برای عملکرد بهتر فکر میبه نقش 1 2 3 4 5

 33 کنم.به ابعاد مثبت مسئله فکر می 1 2 3 4 5

 34 رو شد.باید با آن روبهناگواری وجود دارد که  یهابه خودم میگویم در زندگی اتفاق 1 2 3 4 5

 35 کنم.فکر می آمدهشیمدام به میزان وحشتناکی شرایط پ 1 2 3 4 5

 36 کنم علت اصلی این اتفاق دیگران هستند.حس می 1 2 3 4 5

 *** 

 پرسشنامه دلبستگي بزرگساالن
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 1 2 3 4 5 بط صمیمی با آنها برایم آسان استنزدیک شدن به دیگران و برقراری روا 1

 1 2 3 4 5 نزدیک شدن به دیگران تا حدودی برایم مشکل و ناراحت کننده است 2

 1 2 3 4 5 غالباً از اینکه کسی خیلی به من نزدیک شود و با من رابطه صمیمی برقرار کند نگران نمی شوم 3

 1 2 3 4 5 شوندمیمن صمیدوست ندارم دیگران زیاد به من نزدیک و با  4

 1 2 3 4 5 وقتی با کسی دوست می شوم می خواهم خودم را کامالً به او بسپارم و با او یکی شوم 5

 1 2 3 4 5 تمایلم به یکی شدن با دیگران گاه آنها را از من دور می سازد 6

 1 2 3 4 5 تصور می کنم به هنگام نیاز دیگران به من کمک خواهند کرد 7

 1 2 3 4 5 صور می کنم به هنگام نیاز کسی به من کمک نخواهد کردت 8

 1 2 3 4 5 م با اطمینان روی کمک دیگران حساب کنمتوانمین 9

 1 2 3 4 5 غالباً نگرانم که نکند دیگران واقعاً مرا دوست نداشته باشند 10

 1 2 3 4 5 کندمینداشتن روابط نزدیک و صمیمی با دیگران مرا ناراحت  11

 1 2 3 4 5 وابستگی و اتکای به دیگران برایم آسان است 12

 1 2 3 4 5 وابستگی و اتکای به دیگران برایم دشوار است 13

 1 2 3 4 5 وابستگی و اتکای دیگران به من برایم راحت است 14

 1 2 3 4 5 وابستگی و اتکای دیگران به من برایم دشوار است 15

 1 2 3 4 5 کنندمیبه من نزدیک شوند اما آنها اجتناب  دوست دارم دیگران خیلی 16

 1 2 3 4 5 اگر دیگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت می شوم 17

 1 2 3 4 5 اگر دیگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت نمی شوم 18

 1 2 3 4 5 اعتماد به دیگران برایم آسان است 19

 1 2 3 4 5 دشوار استاعتماد به دیگران برایم  20

غالباً نگرانم که نکند دیگران به همان اندازه که من برایشان ارزش قائل هستم برایم ارزش قائل  21

 نباشند
5 4 3 2 1 

*** 
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 پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبي
 عبارات
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کام
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ن

 

قم
واف

م
قم 

واف
الًم

کام
 

 0 1 2 3 4 در زندگی مهم است تغییر دادم.هایم را در مورد آنچه اولویت -1

 0 1 2 3 4 های خودم هستم.بیشتر قدردان ارزش -2

 0 1 2 3 4 عالیق جدیدی به وجود آوردم. -3

 0 1 2 3 4 احساس خوداتکایی بیشتری دارم. -4

 0 1 2 3 4 درک بهتری از امور معنوی دارم. -5

 0 1 2 3 4 روی مردم حساب کنم.توانم هنگام مشکالت به روشنی فهمیدم می -6

 0 1 2 3 4 ام ایجاد کردم.ای برای زندگیمسیر تازه -7

 0 1 2 3 4 احساس نزدیکی بیشتری به دیگران دارم. -8

 0 1 2 3 4 تر هستم.برای بیان هیجاناتم راغب -9

 0 1 2 3 4 توانم از عهده مشکالت برآیم.دانم که بهتر میمی -10

 0 1 2 3 4 ام انجام دهم.کارهای بهتری برای زندگیقادر هستم  -11

 0 1 2 3 4 پذیریم که برای انجام هر کاری باید مراحلی را طی کرد.بهتر می -12

 0 1 2 3 4 دانم.قدر هر روز را بهتر می -13

ها وجود داد این فرصتهای بیشتری برای من وجود دارد که اگر این اتفاق رخ نمیفرصت -14

 نداشت.

4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 دلسوزی و همدردی بیشتری برای دیگران دارم. -15

 0 1 2 3 4 کنم.برای روابطم تالش بیشتری می -16

 0 1 2 3 4 کنم کارهایی را که نیازمند تغییر است تغییر دهم.تالش بیشتری می -17

 0 1 2 3 4 تری دارم.اعتقادات مذهبی قوی -18

 0 1 2 3 4 کردم، هستم.ز آنچه فکر میتر اپی بردم قوی -19

 0 1 2 3 4 تاحد زیادی یاد گرفتم که مردم چقدر خوب هستند. -20

 0 1 2 3 4 پذیرم که به دیگران نیاز دارم.بهتر می -21
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Predicting Post-Traumatic Growth based on 

Attachment Styles and Cognitive Emotion Regulation 

in Iranian immigrant girls 
 

Hamoon Mohammad 1, & Mahmoud Borjali* 2 

 

 

 
Abstract 
Aim: The present study aimed to investigate the role of cognitive emotion 

regulation strategies and attachment styles in predicting post-traumatic growth. 

Method: the research was descriptive-correlational, and the population consisted 

of Iranian immigrant female students who were studying in a university outside of 

Iran in 2021. To this end, 145 Iranian female immigrant students were selected 

using the snowball sampling method to fill out the questionnaires of Tedeschi and 

Calhoun’s post-traumatic growth (1996), Hazen and Shaver attachment styles 

questionnaire (1993), and the Garnefski and Kraaij’s cognitive emotion regulation 

strategies (2006) via the links sent to them. The data were analyzed by SPSS 24 

software, Pearson regression and correlation test. Result: The results showed that 

the variables of avoidant attachment style and adaptive emotion regulation 

strategies are significant predictors of post-traumatic growth. According to the beta 

values, the predicting power of avoidance attachment style and adaptive emotion 

regulation strategies showed a direct relationship with intensities (beta coefficients) 

of 0.23 and 0.24 and the ambivalent/anxious attachment style is a negative predictor 

of post-traumatic growth; however, non-adaptive emotion regulation strategies and 

secure attachment style were not good predictors of post-traumatic growth.  

Conclusion: according to findings, the variables of avoidant attachment style and 

adaptive emotion regulation strategies were direct significant predictors of post-

traumatic growth and can provide the grounds for such a growth; moreover, the 

variable of ambivalent/anxious attachment style was directly the negative 

predictors of post-traumatic growth and could prevent this type of growth. 
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