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Abstract
The purpose of this study was to predict social
isolation based on emotional schemas, identity
styles and early maladaptive schemas in students.
The research method is descriptive correlational.
A sample of 340 students was selected by random
cluster sampling method from the students of Payame
Noor University in Hashtroud. The instrumentation
included Russell's social isolation test (1980),
Yang's general schemas questionnaire (2003),
Leah's emotional schemas questionnaire (2002),
and Brzinski's style of identity questionnaire
(1999). Data analysis was performed using
multiple regression analysis. Findings of the
research showed that among predictive variables,
only avoidance identity and commitment identity
were able to predict the sense of social isolation.
Keywords: social isolation, identity styles, early
maladaptive schemas, emotional schemas

چکیده
این پژوهش با هدف پیششبشنی احسیا انیووا اجتمیای بیر
 سبکها هویت و طرحوارهها، اسا طرح واره ها هشجان
 روش پژوهش توصشف.ناسازگار اولشه در دانشجویان انجام شد
 از جامعة آمار دانشجویان دانشگاه پشیام.از نوع همبستگ بود
 نفییر بییه روش نمونییهگشییر تصییاد043 نییور هشییترود تعییداد
 ابوار اندازهگشیر.خوشها انتخاب و مورد بررس قرار گر تند
شییامآ آزمییون احسییا انییووا اجتمییای راسییآ و همکییاران
 پرسشنامه،)3330(  پرسشنامه طرحوارهها کل یانگ،)0893(
) و پرسشینامه سیبک هوییت3333( طرحوارهها هشجان لشه
 تحلشآ داده ها با استفاده از روش تحلشآ.) بود0888( برزینسک
 یا تهها پژوهش نشان داد که.رگرسشون چندگانه انجام گر ت
 هویت اجتناب و هویت تعهد توانیای،از بشن متغشرها پششبشن
.)p≤3/30( پششبشن احسا انووا اجتمای را داشتند
 سییبکهییا،  احسییا انییووا اجتمییای:واژهه ا ک یدیاادک
،  طیرحوارههیا هشجیان، طرحوارهها ناسازگار اولشیه، هویت
دانشجویان
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مقدمه
یکی از مفاهیم تازه در حوزة روان شناسیی احسیا
اجتماعی است .احسا

 .)2004احسا

ازاوا یکی از مشکالت شیای دوران جیوازی

ازیاوا

است که می تواز روابط اجتماعی فرد را زامتعادل سیازد و او

ازاوا ،زیاتوازی در برقیرار و حفی

را درگیر مشکالت عاطفی و روازیی -اجتمیاعی زمایی  .ایین
اتفاق مییتوازی مشیکالتی اساسیی را در آینی ه پ یی آورد؛

روابط رضایت بخش با دیگران است که باعی تجربیة حی
محرومیییت ش ی ه و افییراد را بییا احسییا خییأ ،غمگینییی و
بیتعلقی مواجه می کن  .همچنین به شییوه هیا مختلی

بنابراین ،اگر فرد احسا

ازاوا زمای  ،بیهتبی آن و بیه دییی

بیر

اینکه زمی تواز با دیگران ارتباط برقرار زمای دچار افسردگی

تعامالت اجتماعی با دیگران ،زحوة زز گی و سالمت جسمی

ش ه و افسردگی پیام هایی از جمله افکیار خودکشیی را بیه

و روازی تأثیر می گیذارد (هنیری ،،ییسی  ،گلیون و اینیوورا،1

دزبال خواه داشت (رایت.)2005 ،

 .)2002تاریخچییة بررسیییهییا صییورت گرفتییه در مییورد
احسا ازاوا زشان میده که این سازه در ابتی ا بیر اسیا

ازاوا را مورد تأییی قیرار دادهازی (هیارد و تیا .)2007 ،

خشیم،

بییهطییورکلی هیجییانهییا دامنییة وسیییعی از پاسیی هییا را در

گوشهزشینی و مازن آنها اشتباه گرفته میش (تیی.)2009 ،،

برمی گیرز  .این هیجان ها در چن بع  ،ز یر شی ت ،می ت و
جهت ،قاب بررسی میی باشین (گیرا و تامسیون.)2007 ،2

مشکالت دیگر از قبی افسردگی ،کمرویی ،احسیا

مطایعاتی که اخیراً صورت گرفتهاز بیان میدارز که احسا
ازیاوا سییازة مسیتقلی اسییت و عواقیص خییار خییود را دارد
(کاسیپو ،هوگا ،وایت ،هاوکلی و تیست .)2002 ،2
احسا

ازاوا مسیتلا ادرا ییا ارزییابی فیرد از روابیط

اجتماعی خویشیتن و مقایسیة وضیعیت کنیوزی بیا وضیعیت

برخی از تحقیقات رابطه بین دازیش هیجیازی و احسیا
5

بسیار از ز ریه پردازان در حیوزه آسییص شناسیی روازیی در
تبیین اخیتالتت روازیی ،زقیش و جایگیاه متفیاوتی را بیرا
هیجازات قائ ش ه از  .یکی از موضوعات مورد تأکی در این
پژوهشی که با جنبه ها فراشناختی زگرازی ،زیاتوازی در حی

مطلوب و آرمیازی میورد ز یر اوسیت .از دیی گاه برخیی از
صاحصز ران ایین مقایسیه و زحیوة ادرا روابیط اجتمیاعی

است طرحوارههیا هیجیازی اسیت (ییهیی  ،2002 ،ییهیی و

ازاوا اسیت .سیومین مؤیفیه ،دربرگیرزی ة

کییاپالن .)2004 ،ییهییی ( )2002بییر مبنییا مفهییو پییردازش

ازیاوا اسیت .در اکریر

هیجازی و با ایها گرفتن از م ل فراشناختی هیجان هیا ،می ل
طرحوارها هیجازی را ارائه کرد .طرحوارهها هیجازی شام

علت بروز احسا

ویژگی ها عاطفی و هیجازی احسا

مسائ و مشکالت و احسیا

ازیاوا اجتمیاعی در ارتبیاط
7

تعری هیا ارائیهشی ه دربیارة احسیا ازیاوا ،از احسیا
زاخوشاین و هیجانها منفی سخن به میان آمی ه اسیت کیه

باورهایی در رابطه با منشأ هیجازات ،تفاوت هیا ،طیول دوره،

اغلص افراد از آن میگریاز  .با این حال برخی از پژوهشگران

جهان شمویی ،گناه ،خطر ،در و فهم ،زیاز به منطقی بیودن و

ازاوا را صرفاً ی ،هیجیان منفیی تلقیی

قازون من بودن هیجان هستن  .همچنین افراد دربیارة زییاز بیه

بهجا آزکه احسا

کننی آن را تی اعیکننی ة پییارها هیجییانهییا منفییی مازنی
اضیطراب ،افسیردگی ،دوسیتداشییتنی زبیودن و ...مییدازنی
(رایت.)2005 ،3
احسا

ازاوا تجربه زاخوشاین مازن تفکر فرد مبنیی بیر

متمایا بودن از دیگران است که بیا مشیکالت رفتیار قابی

بازدار  ،کنترل ،اجتنیاب ،پیذیرش و تحمی سیردرگمی بیا
هیجازییات مشییک دارزیی کییه باعیی

افییاایش راهبردهییا

زاسییازگارازه مقابلییه ،زشییخوار اهنییی؛ اخییتالتت خییوردن و
زگرازی میشود (ییهی .)2012 ،م ل طرحوارههیا هیجیازی
ییهی (ییهی )2002 ،بر طرحوارهها هیجازی تأکی میکن که
شناختارها را در بردارز و آنها را فعال میکننی  .ایین می ل

مشاه ه مازن از وه ،عصبازیت و افسردگی و بحران هوییت و
ز اشتن قاطعیت همراه بیوده و زاهمیاهنگی بیین ازت یارات و

بیازگر این زکته است کیه ممکین اسیت افیراد در چگیوزگی

آرزوها را در روابط اجتماعی زشان مییدهی و در رفتارهیا

مفهییو پییرداز هیجازاتشییان بییا هییم متفییاوت باشیین ؛

ز یر اجتناب از ارتباط با دیگیران زمیود میییابی (ایهاگین،4
2. Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley & Thisted
4. Elhageen
6. Gras & Tamson

بیهعبیارتدیگیر ،افیراد طیرحوارههیا متفیاوتی در مییورد
1. Heinrich, Liesl, Gullone & Eleonora
3. Wright
5. Hardie & Tee
7. Leahy

پیشبینی احساس انزوای اجتماعی بر اساس طرحوارههای هیجانی ،سبکهای هویت و طرحوارههای ناسازگاراولیه 63 / ...

هیجازاتشان دارز  .این طرحوارهها منعک کنن ة شییوههیایی

معنادار پیشبینی کن  ،طرحوارهها زاسیازگار اویییه اسیت

هستن که افراد هیجازات را تجربه میکنن و باور است کیه

(وییااده .)1393 ،طرحوارههیا بعی ها در ززی گی آتیی فیرد،

آنها بهمجرد برازگیخته ش ن هیجازات زاخوشیاین در میورد
طرح مناسص برا اق ا یا چگوزگی عمی کیردن در هنگیا

به عنوان ع سی هایی عمی میی کننی کیه تفسییر ،ازتخیاب و
ارزیابی فرد از تجارب و را شک می دهن  .گرچه تحقیقات

برازگیخته ش ن هیجازات زاخوشاین در اهین دارزی (ییهیی،

متع د در هر زمان در چارچوب ز ریه ا خود به بررسی این

 .)2010گرچه تا به امروز م ل تجربی وجود ز ارد که ارتباط

اثر از طرحواره پرداختهاز اما زتیای همیواره از صیحت ایین

طرحوارهها هیجازی را با ز مبخشی هیجازی تلفیق کن  ،اما

و کییرتن  .)2002 ،طییرحواره

با توجه به تعاری

مفهومی این مفاهیم میتوان دریافت کیه

این طرحوارهها زقشی کلی

در ساماز هی و ابراز هیجازات

ادعییا خبییر میییده ی (هییری

2

میتواز بهصورت سیاختار ،چیارچوب ،بینماییه ییا ایگیو
3

شود (ویشیمن و ییوبالکر .)2007 ،

محتوا شناختی تعری

دارز  ،چراکه باورها فرد در مورد ماهییت و زحیوه تن ییم

ایگو عناصر تغییرزاپذیر اسا

هیجازات را تشکی میدهن (ییهی .)2007 ،متغیر دیگر کیه

و به فرد این امکان را می ده تا پ ی ه ا را که در گذشته بیا

در ارتباط با احسا ازاوا مورد بررسی قرار میگیرد هوییت
است .مطایعات زشیان دادهازی کیه احسیا ازیاوا از جملیه

آن روبرو ش ه تشخیص ده  ،حتی اگر پ ی ه در شک بسیار
ج ی ارائه شود .تصور می شیود طیرح واره هیا طیی دوران

متغیرها مهم در ارتباط با هویت است (از جمله بروزسیکی

کودکی در بافت بین فیرد روابیط اصیلی و اویییه شیخص

و ک یا  .)2005 ،ییی ،مطایعییه زشییان داده اسییت کییه میییاان

تحول می یابن و بیازگر ایگوها معازی بیه دسیت آمی ه از آن

احسا

ازاوا در افراد که سیب ،هوییت هنجیار دارزی ،

کمتر از دیگران است (بهادر  .)1390،بنا بهزعیم اریکسیون

1

طرح واره را تشکی می دهی

4

تجارب هستن (ویبرن و همکاران.)2000 ،
پژوهش ها صورت گرفته در رابطیه بیا طیرح واره هیا

هویت بهعنوان ادراکی از خود مطرح میشود که ازسجا میان

زاسازگار اوییه و عالئم آسیص شناسی روازی همواره بر اهمیت

تجارب گذشته ،حال و آین ه است .هویتییابی ،بیه میوازات

وجود این طرحوارهها در شک گییر عالئیم صیحه گیذارده

رش فیایکی ،شناختی ،اجتمیاعی و عیاطفی اهمیتیی خیار

است .برخی از این عالئم میی تیوان بیه هیرا

اجتمیاعی و

مییاب  .برا تن یم و اداره زز گی ،افراد زیاز به ایجیاد یی،
ساختار هویت معنادار و ثابت دارز تا آنها را قادر سازد تیا

اختالتت شخصیت ،احسا کناره گییر و ازیاوا اجتمیاعی
اشاره کرد( .یازگ و براون2001 ،؛ گریفی  .)2003 ،5اسیوایا

ح

پیوستگی خود را در تما زمانها و مکانها ادامه دهن

و هیرد )2009( 2در تحقیقی با عنوان مطایعه و بررسی ارتباط

و چارچوب مرجعی برا تصمیمگیر  ،ح مسئله ،تعبییر و

م ل ها فعال دروزی و طرح واره ها زاسازگار اوییه بیه ایین

تفسیر تجربیات و اطالعات مربیوط بیه خیود فیراهم سیازز

زتیجه رسی ز که دو بع از ابعاد دیبستگی (دیبستگی اجتنابی

(شیییویتا و شیییویتا .)1389 ،برزوزسییکی ( )1999یکیییی از

و اضطراب دیبستگی) و احسا

ز ریه پردازان رویکرد تحول با بررسی زیربناهیا شیناختی-

پن حوزه از طرح واره ها که به وسیلة یازگ پیشنهاد ش ه است

اجتمییاعی اسییت کییه سییه سییب ،هییویتی (اطالعیییاتی،

مرتبط است .به ویژه طرح واره ها حیوزة بریی گی و طیرد و

سردرگم/اجتنابی ،هنجار ) و تعه هویتی را معرفیی زمیوده

دیگرجهتمن

با اضطراب دیبستگی مرتبط بوده درحایی کیه

اسییت .عملکییرد وایی ین در دوران کییودکی ،سییبص ایجییاد و
گسترش م ل هایی در درون سازمان شناختی فیرد میی شیود.

حوزة بری گی  -طیرد و خیودگردازی  -عملکیرد مختی بیا
دیبستگی اجتنابی مرتبط است .استاکرت و بورسی)2003( 7،

درواق آن چیا است که از آن به عنوان طرح واره یا اسیکیما

در پژوهشی به این زتیجه رسی ز که سب،هیا دیبسیتگی و

یاد می شود .مطایعات زشان می دهن یکیی از متغیرهیایی کیه

طرحوارهها ،چارچوبی فراهم میکنن بیهمن یور اینکیه میرد

میتواز بهعنوان عام درون فرد احسا

ازیاوا را بهطیور
2. Haris & Corten
4. Wellburn
6. Swales & Heard

ازاوا و تر

از صمیمت بیا

چگوزه روابط را تعبیر و تفسیر زماین  .آنهیا همچنین مطیرح
1. H Erikson
3. Vishman & Ubelaker
5. Grifice
7. Stacert & Bursik
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زمودز که طرح واره ها زاسازگار اوییه ،پیش بینیکنن ة خوبی
برا احسا

ازاوا و تر

از صمیمت است.

 ،0/22مقیا

با توجه بیه ارتبیاط تنگاتنیگ متغیرهیا طیرح واره هیا
هیجازی ،طرح واره ها زاسازگار اوییه و سب ،ها هیویتی بیا
احسا

( )1992پایایی دروزیی (ضیریص آیفیا) مقییا

ازاوا اجتماعی میی تیوان گفیت کیه ایین متغیرهیا

هنجار  0/22و مقیا

اطالعیاتی را

سردرگم یا اجتنیابی را

 0/73گاارش کرده است (به زقی از غنینفر  .)1382،یی،
زموزه از گویهها این پرسشینامه عبارتنی از -1 :زسیبت بیه
اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دار .
6

می توازن پیش بینیکنن ة قو برا ازاوا اجتماعی باشین ییذا

پرسشنامة احساس انزوا  :زسیخه سیو ایین پرسشینامه

سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه ایین متغیرهیا

( )1997ارائیه گردیی ه اسیت .ایین پرسشینامه

چه میاان ق رت پیش بینی احسیا

ازیاوا اجتمیاعی را در

دازشجویان پیا زور شهرستان هشترود دارز ؟

توسط راس

دارا  20گویییه و بییا مقیییا

 4درجییها ییکییرت (هرگییا،

به ز رت ،گاهی و همیشه) زمرهگذار ش ه است .زمیرة فیرد

فرضیهها پژوهش -1 :طرحوارهها هیجازی ،پیشبینیی
کنن ه احسا

3

ازاوا اجتماعی می باشن  -2 .طیرح واره هیا

در ک پرسشنامه بین  20تا  80خواه بیود .ضیریص پاییایی
این پرسشنامه در داخ ایران در پژوهش داورپناه ( )1373بیا

زاسازگار اوییه ،پیشبینیی کننی ه احسیا ازیاوا اجتمیاعی
میباشن  -3 .سب ،ها هوییت ،پییشبینیی کننی ه احسیا

روش آیفا کروزباخ ( )0/78گاارش ش ه اسیت .همبسیتگی
این پرسشنامه با فیر کوتیاه شی ة مقییا احسیا تنهیایی

ازاوا اجتماعی میباشن .

اجتمییاعی -عییاطفی ( )SELSAدر پییژوهش جوکییار ()1390

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :روش این پژوهش از

برابر با ( )0/74گاارش ش ه است .ی ،زموزیه از گوییههیا
این پرسشنامه عبارتن از -1 :آیا احسا

زوع توصیفی -همبستگی است .جامعة آمار پژوهش را کلیة

دوروبرتان سازگار هستی ؟

دازشجویان دازشیگاه پییا زیور شهرسیتان هشیترود در سیال
تحصیییلی  94-95تشییکی دادزی کییه بییا اسییتفاده از جی ول

میکنی که با افیراد

پرسشنننامة طننرحواره یان ن  :6فییر کوتییاه پرسشیینامة
طرح واره یازگ ( )1998ی ،اباار  90سؤایی است .پاسی هیا

کرجسی و مورگان  340زفر از آنها بهصیورت زموزیهگییر

با طی

خوشها چن مرحلها ازتخاب ش ز  .ب ینصورت که از بین

درجهبن

رشتهها موجود به  5رشته بهصورت تصادفی ازتخاب ش و

اصلی  205آیتمی ساخت که پازاده طرحواره زاسیازگار اویییه
را می سنج  .همچنین این پرسشنامه  5حوزه طیرحواره هیا

از هر رشته ،دو ورود و از هر ورود  17زفیر بیهصیورت
تصادفی ازتخاب و در تحقیق جا گرفتن .

 2درجها ییکرت (از کامالً درست تیا کیامالً غلیط)
ش ه است .یازگ ایین پرسشینامه را از رو فیر

زاسازگار را میسنج کیه عبارتنی از :حیوزة اول بریی گی و

ابزار سنجش
پرسشنامة سبک هویت  :پرسشنامة سب ،هویت برزینسیکی

بیاعتماد  /بی رفتار  ،زقیص  /شیر  ،ازیاوا اجتمیاعی /

 40سؤایی است که  11سؤال آن مربیوط

بیگییازگی م ییشییود و شییام  20سییؤال اسییت .حییوزه دو ،

هنجیار ،

خودگردازی و عملکرد مخت  :که طیرحوارههیا وابسیتگی /

 10سؤال آن مربیوط به مقییا سیردرگم ییا اجتنیابی و 10
سؤال دیگر مربوط به مقیا تعه است .پاس آزمودزیها به

بیکفایتی ،آسیصپذیر زسبت به ضرر یا بیمار  ،خود تحول

1

( )1999ی ،مقیا
به مقیا

اطالعاتی 9 ،سؤال آن مربوط به مقییا

سؤاتت به شک طی
کامالً مخای

ییکرت  5درجیها اسیت کیه شیام

( )1تا کیامالً موافیق ( )5اسیت .بیرا بررسیی

طییرد :کییه شییام  ،طییرحوارههییا رهاش ی گی  /بیییثبییاتی،

زیافته  /گرفتار و شکست را شام میشود و شام  20سیؤال
است .حوزة سو محی ودیتهیا مختی  :شیام طیرحواره
اسییتحقاق  /بییار منشییی ،خویشییتندار و خییود ازنییباطی

سب ،غایص در این پرسشینامه بیر اسیا زمیرات اسیتاز ارد
عم خواه ش بهگوزیها کیه زمیره اسیتاز ارد ( )Zبیاتتر

دیگرجهتمن

زشاندهن ة سب ،غایص هویتی فرد خواه بیود .بیروززسکی

پذیرشجویی  /جلصتوجیه مییشود شامی  15سؤال است.

2. University of California at Los Angeles Loneliness Scale
4. Young Schima Quationnaire

زاکافی میی شیود و شیام  10سیؤال اسیت .حیوزه چهیار ،
 :که شیام طیرحوارههیا اطاعیت ،ایریار و

1. Identity Style Inventory
3. Russel
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حوزة پنجم ،گوشبه ززگی بیش ازح و بیازدار  :کیه شیام

کاربرد زر افاار  SPSS21استفاده ش  .در ایین پیژوهش متغییر

طییرحوارههییا منف ییگرایییی  /ب ی بینی ،بییازدار هیجییازی،

احسییا

معیارها سرسختازه  /عیصجویی افراطیی و تنبییه مییشیود
شام  20سؤال است .بیهمن یور سینجش پاییایی پرسشینامه

طرحوارهها هیجازی ،سیب،هیا هوییت و طیرحوارههیا
زاسازگار اوییه بهعنوان متغییر پییشبیین وارد معادییه تحلیی

مذکور از روش آیفا کروزباخ استفاده ش و ضیریص آیفیا

رگرسیون چن گازه ش ز .

23درص به دست آم  .فاتحی زاده و عباسیان ( )1382روایی

ی فتهه
برا استفاده از آزمون رگرسیون چن متغیره زیاز بیه بررسیی

طرحوارهها با آزمیون باورهیا غیرمنطقیی ،بررسیی کیرده و

پییییشفیییر

هیییا آزمیییون رگرسییییون اسیییت .یکیییی از

همبسییتگی 32درص ی را گییاارش کییردهاز ی  .ییی ،زموزییه از

پیش فر ها رگرسیون ،پیش فیر یکنیواختی پراکنی گی
زمییرات حییول خییط رگرسیییون اسییت کییه توسییط آزمییون

همامان پرسشنامة طرحواره را از طریق بررسی رابطه آزمیون

گویهها این پرسشنامه عبارتن از -1 :زگرازم مبادا زادیکیازم

کویموگروف اسمیرز

من را تر کنن .
پرسشنامة طرح وارههای هیجانی :1این پرسشنامه توسیط
ییهی ( )2002بر مبنا م ل طرحواره ها هیجازی خود تهییه
ش ه است .این مقیا
ی ،مقیا

دارا  50گویه بیوده و بیا اسیتفاده از

 5درجها ییکرت زمرهگذار ش ه است .زسیخة

فارس یی ای ین مقی یا

ازییاوا اجتمییاعی متغیییر مییال و متغیرهییا

توسییط خییازااده و همکییاران ()1391

در ج ول  1ارائه ش ه است.

ج ول  1آزمون پیشفر

زرمال بودن متغیرها تحقییق

را زشان میده که هی،ک ا معنیدار زمییباشین (.)p≤0/05
پ می توان از این آزمون بیرا متغیرهیا تحقییق اسیتفاده
کرد.
برا تحلی فرضیه ها تحقیق از روش تحلی رگرسیون

هنجاریابی ش ه است .زتای حاص از تحلی عاملی اکتشیافی

چن گازه م ل اینتر ،تحلی واریاز

زشان داد که از  12عام استخراج شی ه از ایین مقییا 12 ،

ضرایص استاز ارد ش ه رگرسیون استفاده ش که زتیای آن در
ج ول  2ارائه ش ه است.

به خاطر بارگذار تنها ی ،گویه حذف ش ز و یی ،عامی

زتای ج ول  2زشان میده کیه بیین تمیامی متغیرهیا

ج ی بنا خودآگاهی هیجازی به مقیا اضیافه شی ه اسیت.
پایییایی گییاارش ش ی ه بییرا ای ین مقی یا از طریییق روش

پیشبین رابطه معنادار به دست زیام ؛ و فرضییة یی ،و دو

عام با طرحوارهها هیجازی ییهی هماهنگ هستن  3 ،عامی

بازآزمایی در فاصله دو هفته برا ک مقییا

 0/78و بیرا

زیر مقیا ها در دامنه بین  0/52تا  0/71گاارش ش ه اسیت.
همچنین ضریص همسازی دروزی مقیا
آیفا کروزباخ برا ک مقیا

بیا اسیتفاده از روش

 0/82و برا زیر مقییا هیا

ی،راهه و خالصة زتیای

تأیییی زگردییی ؛ یعنییی اینکییه طییرحوارههییا هیجییازی و
طرح واره ها زاسازگار اوییه ،پیشبینیکنن ة احسا ازیاوا
اجتماعی زمیباشن  .در متغیر هویت اجتنابی  Tبهدسیتآمی ه
( )-2/00و معنی دار است ()p≥0/042؛ بنابراین می توان گفت
بین هویت اجتنابی با احسا

ازاوا اجتماعی رابطیه وجیود

در دامنها از  0/59تا  0/73گاارش شی ه اسیت (خیازااده و

دارد .بتا بهدستآم ه  -0/345است و میتوازی  35درصی
تغییرات معکو را در احسا ازاوا اجتمیاعی پییشبینیی

عبارتن از -1 :داشتن برخی احساسات اشتباه است.

کن  .در متغیر سب ،هویت تعه  Tبیهدسیتآمی ه ()-2/437

همکاران .)1391 ،ی ،زموزیه از گوییههیا ایین پرسشینامه
روش اجرا و تحدیل دادهه
در این پژوهش ،پی از فیراهم آمی ن مقی مات پیژوهش و
کسص مجوز از سازمان مربوطه ،پژوهشگر اعنا زموزه را از
ز ر اه اف پژوهش و محرمازیه مازی ن پاسی هیایی کیه بیه
پرسشیینامههییا خواهن ی داد توجیییه کییرد ،سییپ

آنهییا بییه

پرسشنامهها توزی ش ه بیهصیورت خیود گاارشیی پاسی

بوده و معنی دار است ()p≥0/015؛ بنابراین می توان گفت بین
هویت تعه با احسا ازاوا اجتمیاعی رابطیه وجیود دارد.
بتا بهدستآم ه  -0/749است میتواز 75درصی تغیییرات
معکو

را در احسیا

ازیاوا اجتمیاعی پییشبینیی کنی ؛

بنابراین می توان گفت سب ،هیا هوییت ،پییشبینیی کننی ه
احسا

ازاوا اجتماعی میباشن .

دادز  .برا تحلی دادهها از تحلیی رگیرسیون چنی گازه بیا
1. Leahy Emotional Schema Scale
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جدول  .1آزمون پیشفرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق
کویموگروف اسمیرز

متغیر

درجة آزاد

آمار

معنیدار

احسا ازاوا
طرحوارهها هیجازی

0/099
0/025

340
340

0/093
0/210

بری گی و طرد

0/028

340

0/200

خودگردازی و عملکرد

0/031

340

0/42

مح ودیتها مخت

0/087

340

0/075

دیگرجهتمن

0/047

340

0/072

گوشبهززگی بیشازح

0/095

340

0/085

طرحوارهها زاسازگار کلی

0/041

340

0/20

هویت اجتنابی
هویت تعه

0/038
0/024

340
340

0/125
0/213

هویت اطالعاتی

0/033

340

0/189

هویت هنجار

0/0187

340

0/314

جدول  .6خالصة نتایج ضرایب استاندارد شده رگرسیون برای متغیرهای تحقیق
ضرایص استاز ارد زش ه
متغیر

استاز ارد

B

خطا
استاز ارد

Beta

T

P

تعام

2/058

2/343

-

0/324

0/742

طرحوارهها هیجازی
بری گی و طرد
خودگردازی و عملکرد

0/018
0/090
-0/111

0/010
0/252
0/252

0/055
-0/153
-/0149

1/832
-0/350
-0/435

0/027
0/727
0/224

مح ودیتها مخت

-0/117

0/258

-0/071

-0/452

0/252

دیگرجهتمن

-0/092

0/221

-0/073

-0/353

0/724

گوشبهززگی بیشازح

-/119

0/220

-/151

-0/420

0/242

هویت اجتنابی
هویت تعه

-0/345
-0/749

0/172
0/307

-/141
-/382

-2/00
-2/437

0/042
0/015

هویت اطالعاتی
هویت هنجار

0/342
-0/074

0/240
0/304

0/191
-0/043

1/424
-0/245

0/152
0/807

بحث و نتیجهگیرک
این پژوهش با ه ف پیشبینی احسا
اسا

ضرایص

فرضیه ها پیژوهش مبنیی بیر پییشبینیی احسیا
ازاوا اجتمیاعی بیر

طرح واره ها زاسازگار اوییه ،طرح واره ها هیجیازی و

سب ،ها هیویتی در بیین دازشیجویان ازجیا گرفیت .همیه

اجتمییاعی بییر اسییا

ازیاوا

طییرحوارههییا زاسییازگار اوییییه،

طرح واره ها هیجازی و سب ،ها هویتی دازشیجویان میورد
تأیی قرار زگرفتن  .از بین فرضیات پژوهش فقط فرضیة سو
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مورد تأیی قیرار گرفیت؛ یعنیی سیب ،هیا هوییت قی رت
پیشبینیکنن گی احسا

تحم کمی برا مواجهه با موقعیت ها ج ی و مبهم دارز

ازاوا اجتماعی در بین دازشجویان

و زیاز باتئی برا حفی سیاختار خیود دارزی (برزوزسیکی،

را دارز  .می توان گفت که بین سب ،هویتی اجتنابی و هویت
تعه با احسا ازاوا اجتماعی رابطة مربت و معنادار باتیی

 .)1997یذا میتوان با شناسایی ازیواع سیب،هیا هیویتی در
مراح رشی زوجوازیان و جوازیان گیا هیا اساسیی بیرا

وجود دارد .ویی بین سب،ها هویت ،اطالعاتی و هنجیار
ارتباط معنادار وجود ز ارد .این یافتیه بیا زتیای یافتیههیا

جلوگیر از احسا
احسییا

ازاوا اجتماعی برداشت و از عوار

ازییاوا اجتمییاعی کاسییت .اییین پییژوهش بییا

یییی ر ،)2010( 1تقیی یر و همکییاران ( ،)1388جازسییون و

مح ودیت هایی مواجه بود از جمله :مشک در ع

همکاران ( )2009همخوازی دارد .در تبیین این یافته می تیوان

به تما جامعه برا زموزهگیر که بایی در تعمییم یافتیههیا

گفت ،افراد با هویت اطالعاتی به علت روحییة کاوشیگر و

جازص احتیاط را رعایت زمود .حایت دفاعی داشتن در هنگا

داشتن تعه بات ،به توازائیهیا خیود اعتمیاد دارزی و ایین
اعتماد و احسا

توازمن

پر کردن پرسشینامه .عی

دسترسی

ازجیا مصیاحبه و مشیکالتی کیه

بر کلیة فعاییت ها آزان اثر مربت

معموتً هنگا گردآور اطالعات در پرسشنامهها وجود دارد.

میییگییذارد و بییرخالف احسییا تنهییایی ،افییراد را وادار بییه
ارتباطات اجتماعی می کننی ( .حجیاز و همکیاران.)1382 ،

با توجه به اینکه این پژوهش در محیط دازشیگاه ازجیا شی ه
است یذا بای جو روازی و اجتماعی دازشگاه و پایگاه موسسه

دازییشآمییوزازی کییه از سییب ،هویییت سییردرگم  -اجتنییابی

در ز ر گرفته شود .با توجه به یافته ها و مح ودیتها ایین

منفی و

پژوهش مییتیوان پیشینهاد کیرد ،پیژوهش مشیابهی در بیین

تنهایی را درزمینة تحصی تجربه میکننی  .هماهنیگ

وای ین و دازشآموزان ازجا گرفته و زتای با یک یگر مقایسه

با ز ریة برزوزسکی ( )b 2004بهز ر میرس افراد بیا سیب،

شوز  .همچنین بر رو گروه ها دیگر ز یر دازشآمیوزان
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کاهش عملکیرد افیراد در

تنهایی با هویت اجتنابی ،رابطة
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