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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،پیششبشنی ححسیات هنییاب برحسیات ه ربیت وسسیک و سی

هیای ماابهیتحی در

دحنش وبان دحنشگاه آزحد حسهام وححد رودهی بیود اامهیت آمیاری حبی هحاشیل شیامی همیام دحنشی وبان
دحنشگاه آزحد وححد روده در سال هحصشه  17-18بودند و  383نفر با هوات بت ادول موروان و کراس
بت عنوحن نمونت کت  983نفر زن و  983نفر مرد با هوات بت نمونتوشری دردسترت حنتخاب شید رو
حز نظر هدف کاربردی ،حز نظر ماهشک هوصشف و حز نظر رو

پیژوهش

هم ستگ حسیک در حبی پیژوهش پرسشینامت

ححسات هنیاب رحسی و همکارحن ،ماشات ه ربشات ه زبتحی برنستابم و پوهنام و پرسشنامت س

های ماابهت-

حی لازحروت و فولکم بر روی وروه نمونت حارح شد برحی ه زبیت و هحهشیی آمیاری حز هحهشیی دحدههیا در دو
بخش آمار هوصشف و حستن اط حن یام می وشیرد در آمیار هوصیشف حز مشیانگش  ،حنحیرحف مهشیار ،ایدحول و
نمودحرها حستفاده م شود و در آمار حستن اط حز هم ستگ پشرسیون و رورسیشون دنید متهشیره حسیتفاده شید
نتابج هحاشل نشان دحد کت بش رحه ردهای مسألتمدحر با ححسات هنیاب در دحنش وبان رحبطت منف و مهنیادحری
و بش رحه ردهای هش انمدحر با ححسات هنیاب در دحنش وبان رحبطت مث ک و مهنادحری وایود دحرد همننیش
بش متهشر ه ربت وسسک با ححسات هنیاب در دحنش وبان رحبطت مث ک و مهنادحری واود دحرد
واژهگان کلیدی :ححسات هنیاب  ،ه ربت وسسک ،س

های ماابهتحی

 -9دحنش آموختت کارشناس حرشد ،وروه روحن شناس  ،وححد روده  ،دحنشگاه آزحد حسهام  ،روده  ،حبرحن
Salekurd2000@gmail.com

 -2حستادبار وروه روحن شناس  ،وححد روده  ،دحنشگاه آزحد حسهام  ،روده  ،حبرحن (نوبسنده مسئول)
Mojtabaie_in@yahoo.com
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مقدمه
حره اط بش فردی در زمره حساس هرب نشازهای بشر بتشمار م آبد ،حما شوحهد حاک حز
آن حسک کت حنسانها در برقرحری حره اط خوب و مؤثر دندحن موفل ن ودهحند بک حز ان ت-
های طنزآمشز همدن نوب آن حسک کت با واود هوسهت خارج حز هصور حبزحرهای حره اط ،
حغهب مردم در برقرحری حره اط بش فردی و صمشم با مشکی موحات هستند بک حز سازه-
های پشنشده روحنشناخت کت حز زمان فهاسفت مورد بحث بوده ححسات هنیاب  9حسک در آن
زمان ححسات هنیاب ب

مفیوم مث ک بتمهنای کنارهوشری دحوطه انت فرد حز دروشریهای

روزمره زندو برحی رسشدن بت هدفهای بالاهر مانند ههمل ،مرحق ت و حره اط با خدحوند هها
م شد ،حما حمروزه در متون روحنشناخت بت ححسات هنیاب مث ک پردحختت نم شود ،بهکت
حالت در نظر م وشرند کت در آن فرد فادحن روحبط با دبگرحن رح حدرحک با ه ربت م کند
(زرناا  ،غهامرضاب و صادق )9311 ،
هاربخنت مطالهات ححسات هنیاب

بشانگر آن حسک کت حب سازه در وذشتت با مشکهات

دبگری مانند حفسردو ،کمروب  ،خشم ،رفتار خودحنزوحطه انت و مانند حب ها مفیومسازی
شده بود حما ،در ههاربف و مفیومسازیهاب کت بت هازو حن ام شده؛ ححسات هنیاب ب
سازه روحنشناخت مستای حز دبگر مشکهات در نظر ورفتت م شود کت خطرحت منحصر بت-
فرد خود رح دحرد؛ همننش ححسات هنیاب ب

ه ربت منف شدبد حسک کت فرد حز بت

بادآوری آن فهالانت حاتناب م کند (قابض  ،پاکدحم  ،فتحآبادی و هوکه )9311 ،
پژوهشهای نوب نشان دحدهحند کت ححسات هنیاب با مشکهات اسمان و روحنشناخت
بسشاری همنون حفسردو  ،حفکار خودکش  ،حضطرحب ،سوء مصرف موحد ،عزت نفس
پابش  ،خستگ  ،ناشاد زبست  ،هشرهروزی و ححسات بدبخت مره ط بود و هیدبدی برحی
سهامک روحن ،بیکام

و کارکرد روحن

فرد بتشمار م آمده (زرناا  ،غهامرضاب

و

صادق ) 9311 ،؛ و همننش حز امهت عوحمی هأثشروذحر بر ححسات هنیاب م هوحند ،ه ربت
. Loneliness

1

پیشبینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبکهای مقابلهای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 29 /

وسسک (ه ربت ه زبتحی) 9باشد ه زبت ب

شناخت حسک کت در حنس ام

نوع پردحز

موفاشکآمشز مسائه کت بتطور مهمول در سطح آواه کدوذحری م شوند ،حختهال حب اد
م کند بتطور خاص ه زبت با ههششرحت حساس در هوات و حافظت همرحه حسک کت حب بت
لحاظ روحنشناس هم م هوحند نخرب باشد هم سازنده (س ادی و دهفان زحده)9311 ،
ه ارب ه زبت حی مهمولاً حز بش رفت ط شه حره اط دندوانت فرحبندهای ذهن مثی حفکار،
ححساسات و ه ارب در هششاری و حافظت در نظر ورفتت م شود حب حالک حغهب صفک
روحن حسک کت بت فرد برحی ماابهت با ه ارب ضربتزننده کم
هش ان شدبد و هحمیناپذبر م شود ،ه زبت بتمهنای ب

م کند هنگام کت درد
وربز رخ م دهد فرحمو

کردن بخش حز فهالشکها و با روبدحدها ،مکانشزبم برحی کاهش همات با وذشتت و ه ارب
ااری حسک فرحموش م هوحند بتعنوحن ب

س کت ماابهتحی باشد کت بت حفرحد فرصک م -

دهد ها حز خاطرحت دردناک حاتناب کند (حمرحلی  ،مرحدی و حسن )9311 ،
مدل سهسهت مرحه

حز ه ارب ه زبتحی کت بت مشزحن وسشعهری پدبده ه زبت رح هوضشح

م دهد کت ه زبت مرض م هوحند در ست سطح هاسشم شود حالکهای ه زبتحی حولشت شامی
حز هموسشختگ پردحز های مربوط بت روبدحد هروماهش

حسک حالکهای ه زبت ثانوبت

شامی دربافک و حدرحک حفرحد حز روبدحد بدون ه ربت کردن هماتهای کامی هش ان حسک
درآخر ،حالکهای ه زبت ثالث شامی رشد هوای پدبده ه زبت رح هوضشح م دهد حما در
فرحهم کردن فرحبندهای روحنشناخت

زبربناب

حب سطوح ناموفل بوده حسک حههرز و

کهارک )2333( 2مطرح کردند کت عﻼبم ه زبتحی ححتماﻻً مانع دستشاب بت ازبشات خاطره
هروما و بکﭙاردگ

در حافظت شرححال م شود؛ بنابرحب

ناسازوارحنتحی مثی سرکوب

رحه ردهای شناخت

فکر ،نشخوحر فکری ،حاتناب و حالکهای ه زبتحی کت

مواب حفزحبش حفکار خودآبند م شوند ،در هدحوم حختﻼل حسترت پس حز سانحت عوحمی

. Dissociative experience
. Ellers & Clark

1
2

 /27فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره ،سال دوم ،شماره  ،2زمستان 1931

کهشدی هستند؛ درح کت پردحز

و رمزوردحن خاطرحت هروماهش

باعث آشفتگ بششتر در حافظت م شود ،بتطوریکت بت شکی ب

رح بازدحری کرده و
کارکرد دفاع حطﻼعات

مره ط با هروما رح خارج حز هششاری نگتدحرد (بشدحرد و زولنر )2392 ،9برحن ،9188( 2بت نای
حز حمرحلی و همکارحن )9311 ،مدل رفتار ،عاطفت ،حساسشک دحنش رح فرض کرد با هوصشف
حب ان تهای ادحوانت در ه ارب ،برحن فرض کرد کت حب حازحء م هوحنند ه زبت شوند؛
بنابرحب در هر زمان حز حالک ه زبتحی ،حفرحد ممک حسک بت ب

با دند بخش آواه

دحشتت باشند و نت بت همت حب بخشها ،و حدحمت حب موضوع من ر بت ههششر با ه زبت شخصشک
م شود (دو )2399 ،3وشوی و همکارحن ( )9313در پژوهش خود نشان دحدند کت عهائم
ه زبتحی و ناحمشدی و هنیاب با هم در رحبطت هستند
همننش زرناا

و همکارحن ( )9311در پژوهش خود نشان دحدند کت رحه ردهای

ماابهتحی 1بر ححسات هنیاب حثر منف مستاشم مهنادحر دحرد ماابهت ع ارت حسک حز هسهط
بافت  ،کم کردن با هحمی آسشبهاب کت حسترت حب اد م کنند همننش ماابهت شامی همام
هها های شناخت و رفتاری حسک کت برحی میار ،کاهش با هحمی درخوحسکهای درون با
بشرون بتکار ورفتت م شود (نشکنام  ،دهاان  ،بورحک  ،کاظمنژحد و سهشمان  )9313 ،در
حب بش هدحبشر ماابهتحی حفکار ،رفتارهاب هستند کت پس حز روبترو شدن فرد با روبدحد
حسترتزح بتکار ورفتت م شوند؛ در حال کت منابع ماابهتحی وبژو های خود شخص هستند
کت ق ی حز وقوع حسترت واود دحرند ،مانند برخوردحری حز عزت-نفس ،ححسات هسهط بر
موقهشک ،س

های شناخت  ،من ع کنترل ،خودحثربخش

و هوحناب حی مسألت (ص ح

قرحمهک و سفات  )9311 ،لازحروت و فولکم  ،1ماابهت رح هها

های فکری ،هش ان و

رفتاری فرد م دحند کت هنگام روباروب با حسترت بت منظور غه ت کردن و هحمی کردن با
1

. Bedard-Gilligan& Zoellner
. Brone
3 . cho
4 . coping styles.
5 Lazarous & Folkman
2
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بت حدحقی رساندن عوحرض حسترت بت کار م برد (سارحفشنو ،هرامت مشرزحب  )9318 ،بتطور
که دو رحه رد حصه ماابهت با فشار روحن واود دحرد کت ع ارهند حز:
-9رحه رد ماابهت حی مسألت مدحر کت بت عمهکرد مستاشم برحی کاهش فشار با حفزحبش میارت-
های مدبربک حسترت حشاره دحرد همننش س

های مسألتمدحر بت وحکنشهاب حشاره دحرد

کت با هدف ههششر با حذف موقهشک هنشزح صورت م وشرد رفتارهای مسئهت مدحر شامی
اسک و اوی حطهاعات بششتر درباره مسئهت ،ههششر ساختار مسئهت حز نظر ناخت و حولوبک
دحدن بت وام هاب برحی کانون هوات قرحر دحدن مسئهت م شود (خدری و دباغ )9313 ،
-2رحه رد ماابهت حی هش ان مدحر کت بت رحه ردهای شناخت کت حی با حذف عامی حسترتزح
رح با دحدن نام و مهن ادبد بت هأخشر م حندحزد حشاره دحرد؛ همننش س

های هش انمدحر،

رحه ردهاب حسک کت ط آن فرد هشچ کنترل بر موقهشک و عامی هنش ندحرد با کنترل کم
دحشتت و لذح فرد بششتر بر حبهاد هش ان موقهشک همرکز م نمابد بتع ارت دبگر رحه ردهای
ماابهتحی هش انمدحر ششوههاب رح هوصشف م کنند کت برحسات آن فرد بر خود متمرکز
شده و همام هها

حو صرف کاهش ححساسات ناخوشابند خود م شود وحکنشهاب مثی

وربت کردن ،عص ان و نارححک شدن ،پردحخت بت رفتارهای عشب اوبانت ،حشتهال ذهن و
خشالپردحزی حز حب ق شی حسک (حدحدی و بدری )9312 ،نشکنام و همکارحن ( )9313در
پژوهش خود بت حب نتابج دسک بافتند کت س

های ماابهتحی مسئهتمدحر ،س

غالب در

دحنش وبان بود و بش رحه رد ماابهت و انسشک رحبطت مهنادحری واود دحرد
روی هم رفتت ،بررس پشششنت پژوهش در زمشنت ححسات هنیاب بشانگر رحبطت منف بش
رحه ردهای ماابهتحی واود دحرد؛ همننش ححسات هنیاب شما ممک حسک ناش حز نشازهای
متهددی باشد ممک حسک ناش حز نشاز بت وستر

دوست با محفه حز دوستان با با ب

دوسک وبژه باشد ممک حسک نتش ت نشاز بت بادوشری ،حن ام حمور برحی خودهان ،بدون
دوستان باشد با ممک حسک ناش حز نشاز بت دحشت ححسات بیتر درباره خود با نشاز بت حره اط
بششتر با خود باشد عوحمه بسشاری م هوحند بر حب ححسات هأثشر بگذحرند کت ه ربت وسسک
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وس

های ماابهتحی حز آن امهت هستند کت هحاشاات حندک در حب رحبطت حن ام شده حسک

بنابرحب ما در حب پژوهش بت بررس پششبشن ححسات هنیاب برحسات ه ربت وسسک و
س

های ماابهتحی خوحهشم پردحخک

روش پژوهش
حب پژوهش حز نظر هدف کاربردی ،حز نظر ماهشک هوصشف و حز نظر رو

هم ستگ

حسک اامهت آماری حب پژوهش شامی کهشت دحنش وبان دحنشگاه آزحد حسهام وححد روده
در سال هحصشه  17-18م باشد و ح م نمونت پژوهش حاضر  383نفر با حستفاده حز ادول
موروان و کراس کت  983نفر زن و  983نفر مرد با هوات بت نمونتوشری دردسترت
حنتخاب شدند
ابزار اندازهگیری
 -1پرسشنامه احساس تنهایی راسل و همکاران (:)1311
پرسشنامت ححسات هنیاب هوسط رحسی و پشهوح و کورهونا در سال  9183ساختت شد کت
شامی  23سوحل و بت صورت  1وزبنتحی 93،امهت منف و  93امهت مث ک حسک نمره-
وذحری در حب پرسشنامت هروز (،)9بتندرت (،)2واه ()3وهمششت ( )1دحرد ول سوحلات
9،1،8،1،93،91،98،91،23برعکس حسک بهن هروز (،)1بتندرت(،)3واه ()2و همششت
( )9رح دحرد دحمنت نمرهها بش ( 23حدحقی ) و (83حدحکثر )حسک بنابرحب مشانگش نمره 13
حسک نمره بالاهر حز مشانگش بشانگر شدت بششتر هنیاب حسک پاباب حب آزمون درنسخت
ادبد ه دبد نظر شده  %78وزحر
پشهوح و فرووس

9

شد پاباب آزمون بت رو

( %81 )9178وزحر

شده حسک حب

بازآزماب هوسط رحسی،
ماشات هوسط شکرک

و

مشردربکوند هرامت و پس حز حارحی مادماه وحصهاحات بت کار ورفتت شد در پژوهش

Russell, Peplav & Fergosen
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بحشرحب و همکارحن ( )9381کت بتمنظور هن ارباب حب ماشات بر روی دحنش وبان حن ام
ورفک ،آلفای کرون اخ  3/81وزحر

شد (بت نای حز شششتفر و شفشعآبادی)9318 ،

-2مقیاس تجربیات تجزیهای (:)DES
حب ماشات در سال  9188هوسط برنستاب و پوهنام ساختت شد ،حب ماشات مهمول ًا برحی
حندحزهوشری ه رب ات ه زبتحی در نمونتهای بالشن مورد حستفاده قرحر م ورفک ماشات
مذکور ب

حبزحر خودسن

و غربالگری حسک کت فرحوحن ه ربشات ه زبتحی رح م سن د

حب ماشات شامی  28ه ربت ه زبتحی حسک و آزمودن ها بابد پاسخ ووبند کت آبا در
زندو روزحنت خود حب ه ربشات رح دحشتتحند با خشر حز پاسخدهندوان خوحستت م شود حز
هروز ( )3ها همششت  3/933مشزحن ه ربت خود رح در هر ماده مشخص کنند و نمره مشانگش
 28آبتم شامی  9نمره کی م شود حب حبزحر  3خرده ماشات دحرد :ه زبت نادبده حنگاری(،3
 ،)28 ،21 ،93 ،8 ،8 ،1 ،1ه ربشات مسخ شخصشک -مسخ وحقهشک (،27 ،93 ،92 ،99 ،7
)28سؤحل و دروشری هصوری و اذب شدو ()23 ،22 ،23 ،98 ،97 ،98 ،91 ،91 ،2
مطالهات نشان دحدهحند کت نمره بالاهر حز  91نشازمند بررس های بششتر در زمشنت ه زبت م -
باشد نمره هر ب

حز حبهاد با هاسشم موحد هر بهد بر نمره کی حاصی م شود و در آخر ب

نمره که محاس ت خوحهد شد نمره بالاهر حز  33بشانگر ححتمال بالای واود حختهالات ه زبت-
حی و حسترت پس حز سانحت م باشد و نمره بالاهر حز  13بشانگر ححتمال بالای واود حختهال
هوبک ه زبتحی حسک (کشانﭙور ،ون

زحده و بدبه  )9319 ،در پژوهش حلسون و ب

( )2392همسان درون ماشات ه ربشات ه زبتحی  3/73پاباب آزمون باز آزمون  3/81و
ضربب آلفای کرون اخ برحی کی ماشات  3/11وزحر

شده حسک در پژوهش زرور و

همکارحن ( )9311پاباب حب ماشات برحسب آلفای کرون اخ  3/12بتدسک آمد
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 -9پرسشنامه سبکهای مقابلهای لازاروس و فولکمن (:)1311
لازحروت و فولکم  :حب پرسشنامت رح لازحروت و فولکم ( )9181هیشت کرده حند و 88
ماده دحرد کت هشک ماشات زبر رح در بر ورفتت کت در دو خوشت رحه ردهای ماابهت حی مسألت
مدحر و هش ان مدحر ط ات بندی م شوند:
حلف) رحه ردهای مسألت مدحر:
 -9است وی حمابک حاتماع  :حب ماشات بت هها

هاب برحی کسب حمابک های

حطهاعاه  ،حمابک های مهموت و حمابک های عاطف حشاره دحرد حب خرده ماشات
شامی پرسش های ( 12 ،39 ،22 ،98 ،8و  )11حسک
 -2مسؤولشک پذبری :حب ماشات هوصشف کننده وحکنش هاب حسک کت در آن فرد حز
طربل هها

های مدحوم برحی حصهاح موقهشک مواود ،ناش خوبش در حب اد مشکی رح

م پذبرد حب خرده ماشات شامی پرسش های ( 21 ،21 ،1و )19حسک
 -3باز برآورد مث ک :هوصشف کننده هها
مث ک م

آفربنند حب ماشات مهن مذه

هاب حسک کت با همرکز بر رشد شخص  ،مهنای
دحرد حب خرده ماشات شامی پرسش های (،3

 18 ،38 ،38 ،23 ،23و  )83حسک
 -1حی مدبرحنت مسألت (مشکی وشاب برنامت ربزی شده) :حب ماشات هوصشف کننده هها
های حندبشمندحنت و سن شده مشکی مدحر ایک ههششر موقهشک حسک کت با روبکردی هحهشه
بت حی مسألت همرحه م باشد حب خرده*ماشات شامی پرسش های (،11 ،18 ،31 ،28 ،9
 )12حسک
بشششنت و کمشنت نمره ممک حب خرده ماشات بت هرهشب ع ارهسک حز  81و 3
ب) رحه ردهای هش ان مدحر:
 -9ماابهت روباروب  :حب ماشات هوصشف کننده ههاشیای هیاام و مستاشم ایک ههششر
موقهشک بوده و درااه حز خصومک و خطرپذبری رح حرحئت م دهد حب خرده ماشات
شامی پرسش های ( 31 ،28 ،97 ،7 ،8و  )18حسک
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 -2دوری اوب  :حب ماشات هوصشف کننده هها

های شناخت برحی ادح کردن خوبش حز

موقهشک حسترت زح با دوری حز آن و بت حدحقی رساندن حهمشک موقهشک حسک حب خرده
ماشات شامی پرسش های ( 19 ،29 ،91 ،93 ،92و  )11حسک
 -3خوبشتندحری(خود میاروری) :حب

ماشات هها

هاب

رح هوصشف م

کند کت

ححساسات و حعمال فرد رح در ماابی من ع مشکی هنظشم م کند حب خرده ماشات شامی
پرسش های ( 82 ،11 ،13 ،31 ،91 ،93و  )83حسک
 -1وربز -حاتناب :حب ماشات ناظر بت حفکار آرزومندحنت با کوشش های رفتاری حسک کت
در ایک فرحر با حاتناب حز موقهشک مشکی زح م باشند و شامی وربز حز وحقهشک نشز هسک
حب خرده ماشات شامی پرسش های ( 17 ،17 ،13 ،33 ،98 ،99 ،1و  )11حسک بشششنت و
کمشنت نمره ممک حب خرده ماشات بت هرهشب ع ارهسک حز  89و  3هحهشی عامه مؤلفت های
حب پرسشنامت نشان دحده حسک کت همت ماشات های حب آزمون ،در دو خوشت حصه

رو

های روباروب هش ان محور(ماابهت روباروب  ،دوری اوب  ،خوبشت دحری و وربز-
حاتناب) و مسألت محور (است وی حمابک حاتماع  ،مسؤولشکپذبری ،حی مدبرحنت مسألت،
و باز برآورد مث ک) قرحر م وشرند (خدحدحدی )9383 ،حب پرسشنامت بدون محدودبک
زمان حارح و حز آزمودن ها خوحستت م شود کت ها ضم ه سم موقهشک ه ربت شده کت
در آن حز رحه ردهای روباروب حستفاده کردهحند ،بر پابت ماشات دیاروزبنتحی (هروز (،)3
واه ( ،)9حغهب ( ،)2همششت ( ))3بت پرسشها پاسخ دهند همننش برحی حندحزه وشری هر
ب

حز رو های روباروب  1 ،ها  8ماده در نظر ورفتت شده حسک در نیابک نمرحت هر

ماشات محاس ت و بدب

هرهشب م هوحن رو های روباروب رح کت آزمودن ها در موحایت

با هنش بت کار م برند ،با بکدبگر ماابست کرد لازحروت حعت ار  3/88ها  3/71رح برحی هر
ب

حز رو های روباروب وزحر

حعت ار  3/83رح برحی هر ب

کرده حسک همننش آقااان ( )9371ط پژوهش

حز رو های روباروب وزحر

کرده و خدحدحدی ( )9383ط

پژوهش خود ،ضربب حعت ار کی آزمون رح برحبر  3/81بت دسک آورده حسک همننش روحب
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سازه حب ماشات در پژوهش ندحئ  ،پاغو

و صادق هسنش ت( )9311با حستفاده حز رو

هحهشی عامی محاس ت شد کت نتابج هحهشی عامه بت رو

حصه با درخش متهامد حز نوع

وحدبماکس ،واود دو عامی رحه رد مسألت مدحر و هش ان مدحر در ووبت ها رح نشان دحد
یافتهها
در حب پژوهش هحهشی دحدهها حز آمار حستن اط هم ستگ پشرسون و رورسشون ه
متهشره حستفاده شد همانگونت کت ادول  9نشان م دهد بش رحه ردهای مسألتمدحر با
ححسات هنیاب در دحنش وبان رحبطت منف و مهنادحری ( )p<3/39و بش رحه ردهای هش ان-
مدحر با ححسات هنیاب در دحنش وبان رحبطت مث ک و مهنادحری واود دحرد همننش بش
متهشر ه ربت وسسک با ححسات هنیاب در دحنش وبان رحبطت مث ک و مهنادحری واود دحرد

همننش دناننت در ادول  2م هوحن دبد ،در مدل  9متهشر ه ربت وسسک و س

های

ماابهتحی وحرد مدل شدهحسک حب متهشر  23درصد حز ههششرحت ححسات هنیاب در دحنش وبان
دحنشگاه آزحد حسهام رح پششبشن م کند
جدول  :2خلاصه مدل
R

مدل
9

حلف

3/18

م ذور R
3/23

 Rههدبی شده
3/22

خطای حنحرحف حستاندحرد
98/72
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همانوونت کت در ادول  3مهاحظت م وردد با هوات بت ماادبر ( P<3/31و  )Fمدل
مهنادحر بت دسک آمده حسک؛ بنابرحب  ،ححسات هنیاب در دحنش وبان حز روی ه ربت وسسک،
رحه ردهای مسألتمدحر و هش انمدحر آنان قابی پششبشن حسک بت ع ارت دبگر بر حسات
ضربب بتا بت حزحی ب

وححد حفزحبش در متهشر رحه ردهای مسألتمدحر برحسب حنحرحف

حستاندحرد ،بت مشزحن  -3/22وححد برحسب حنحرحف حستاندحرد حز ححسات هنیاب
دحنش وبان کاستت م شود همننش  ،بر حسات ضربب بتا بت حزحی ب

در

وححد حفزحبش در

متهشر رحه ردهای هش انمدحر برحسب حنحرحف حستاندحرد ،بت مشزحن  3/37وححد برحسب
حنحرحف حستاندحرد بت ححسات هنیاب در دحنش وبان حفزوده م شود عهاوهبر حب  ،بر حسات
ضربب بتا بت حزحی ب

وححد حفزحبش در متهشر ه ربت وسسک برحسب حنحرحف حستاندحرد،

بت مشزحن  3/91وححد ب رحسب حنحرحف حستاندحرد بت بت ححسات هنیاب در دحنش وبان حفزوده
م شود
جدول  :9ضرایب رگرسیون پیشبینی احساس تنهایی باتوجه به تجربه گسست
و سبکهای مقابلهای
مدل

ضرحبب حستاندحرد نشده
B

9

خطای حستاندحرد

Beta

ضرحبب حستاندحرد شده
T

سطح مهنادحری

ثابک

31/17

7/88

-

1/19

3/333

رحه ردهای مسألتمدحر

-3/38

3/93

-3/22

-3/13

3/339

رحه ردهای هش انمدحر

3/18

3/38

3/37

1/81

3/333

ه ربت وسسک

3/23

3/38

3/91

2/81

3/331

بحث و نتیجهگیری
هدف حز پژوهش حاضر پششبشن ححسات هنیاب برحسات ه ربت وسسک و س

های

ماابهت حی در دحنش وبان دحنشگاه آزحد حسهام وححد روده بود نتابج نشان دحد کت بش
رحه ردهای مسألت مدحر با ححسات هنیاب

در دحنش وبان رحبطت منف

و مهنادحری و بش

رحه ردهای هش ان مدحر با ححسات هنیاب در دحنش وبان رحبطت مث ک و مهنادحری واود دحرد
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همننش بش متهشر ه ربت وسسک با ححسات هنیاب در دحنش وبان رحبطت مث ک و مهنادحری
واود دحرد حب نتش ت با نتابج شفشه و قمری ()9318؛ حمرحلی و همکارحن ()9311؛ وشوی
و همکارحن ()9313؛ زرناا

و همکارحن ()9311؛ دبکس و همکارحن ()2398؛ ل و

همکارحن ( )2397همسو م باشد
در ه شش حب فرضشت م هوحن وفک کت در فرحموش ه زبتحی ،مشکی حصه  ،ناهوحن در
بت خاطر آوردن حطهاعات میم شخص حسک حب فرحموش بسشار بششتر حز آن حسک کت با
و مهمول

هواشت شود حب حطهاعات ،بششتر درباره وقابع حسترتزح و

فرحموش

ط شه

هروماهش

(حختهال پس حز سانحت) زندو

شخص حسک مشکی حصه زبر بناب همام

حختهالهای وسست نشاز بت فرحر حسک حز طربل رشد بادزدودو  ،فرحر کردن با حب اد
شخصشکهای ادحوانت ،فرد م هوحند با عوحمی حسترتزح سازواری کند ناهوحن ناقص با
کامی در بادآوری ه ربتهای وذشتت همرحه با آسشب مهز ،روحن پربش و سوء مصرف موحد
و هنیاب همرحه م شود (قمری وشوی و همکارحن )9313 ،همننش فرحموش م هوحند بت-
عنوحن ب

س

ماابهتحی باشد کت بت حفرحد فرصک م دهد ها خاطرحت دردناک حاتناب

کنند؛ بتع اره بتاای بازنماب شکسک شناخت  ،فرد بتطور هدفمند هها
با ناآشکارح بخش حز وذشتت رح فرحمو

م کند آشکارح

کند؛ بنابرحب حاتناب شناخت حز خاطرحت ،مانع

دسترس بت منابع هش ان پربشان کننده حز روبدحدی خاص م شود و حب س

بازباب

حاتناب کت وبژو بارز در ه ارب ه زبتحی حسک ،م هوحند زبربنای ححسات هنیاب در
حفرحد شود (حمرحلی  ،مرحدی و حسن  )9311 ،حز طرف

عوحمی حضطرحبزح و هنشدو های

مواود در زندو بتهنیاب و بتصورت مستاشم قادر بت هحک هأثشر قرحر دحدن سهامک اسم
و روحن حنسان نشسک ،بهکت بتوحسطت حضور ب

متهشر مشان

دبگر حسک کت بر سهامک

حنسان هأثشر م وذحرد نوع حرزباب فرد حز موقهشک و عامی هنشدو وحسطت حصه هنشدو و
سهامک خوحهد بود کت در نتش ت نوع حرزباب  ،ششوه ماابهتحی بتکار ورفتت شده حز اانب فرد،
با هدف ماابهت با عامی هنشدو  ،ههشش کننده مشزحن هأثشروذحری عامی هنشدو بر سهامک
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خوحهد بود (نشکنان

و همکارحن )9313 ،شابان ذکر حسک کت حب پژوهش در مورد

دحنش وبان و ششوه نمونتوشری خوشتحی و حستفاده حز پرسشنامت کت ب

حبزحر خودوزحرش

و حمکان سووشری در پاسخ حفزحبش م دهد حن ام شد ،بنابرحب ههمشم نتابج با ححتشاط عمی
شود در نتش ت بت پژوهشگرحن آبنده پششنیاد م شود ،پژوهش دبگری با همش موضوع ول
بتصورت کشف با حن ام مصاح ت و مشاهده عمشل و حستفاده حز رو هاب مانند مطالهت
پدبدحرشناس (فنومنولوژی) با هئوری زمشنتحی (نظربت دحدهبنشاد) حن ام شود
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منابع
 )9آقااان  ،سشف ححلهت ( )9371ارتباط تیپ شخصیتی با راههای مقابلهای دانشجویان
دانشگاههای اردبیل ،پابان نامت کارشناس حرشد منتشر نشده ،دحنشگاه هربشک مدرت.
 )2حمرحلی  ،سارح؛ مرحدی ،عهشرضا و حسن  ،اهفر (« )9311حثربخش آموز

حختصاص کردن

خاطرحت در آسشبهای شناخت و ه ارب ه زبتحی بشمارحن م تها بت حختهال حسترت پس حز
سانحت» ،فصلنامه روانشناسی شناختی38-11 :)3(1 ،
 )3بحشرحب  ،هادی؛ دلاور ،عه

و ححدی ،حس (« )9381هن ارباب

ماشات ححسات هنیاب

( UCLAنسخت سوم) در اامهت دحنش وبان مستاردر هیرحن» ،فصلنامه روانشناسی کاربردی،
8-98، 9
 )1حدحدی ،نگار و بدری ،رحشم (« )9312بررس هأثشر آموز

میارتهای زندو بر س

های

ماابهت حی» ،فصلنامه آموزش و ارزشیابی71-11 :)29(8 ،
 )1خدحدحدی ،محمد ( )9383هنجاریابی پرسشنامه شیوههای مقابله با استرس لازاروس
و فولکمن و مقایسه بین این شیوهها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد
واحد رودهن ،پابان نامة کارشناس حرشد منتشر نشده ،دحنشگاه آزحد حسهام وححد هیرحن
مرکزی.
 )8خدری ،بیزحد و دباغ  ،پروبز (« )9313بررس س

های ماابهتحی با سهامک روحن سربازحن»،

فصلنامه پرستار و پزشک در رزم911-233 :)2(1 ،
 )7زرور ،بدحلهت؛ س ادی ،سشده فاطمت؛ میرحب زحده ،میناز و حرشادی ،نسرب (« )9311حعت ارباب
ماشات وبژو های حختهال شخصشک مرزی در دحنشحموزحن دبشرستان ششرحز» ،مجله سلامت
مدرسه338-283312-32 :)3(2 ،
 )8زرناا  ،مشنا؛ غهامرضاب  ،سشمش و صادق  ،مسهود (« )9311هدوب مدل ححسات هنیاب
برحسات رحه ردهای ماابهتحی ،بیزبست مهنوی ،حفسردو و رضابک حز زندو دخترحن اان از»،
مجله روشها و مدلهای روانشناختی31-11 :)28(7 ،
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 )1سارحفشنو ،حدوحرد پ ( )2331روانشناسی سلامت هرامت ححمدی حبیری ،سشدعه  ،حفتخار
حردبشه  ،حس  ،ازحبری ،حبوحلااسم ،شفشه  ،فروغ قوحمشان ،پربو  ،ورمارودی ،غهامرضا،
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