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Abstract 
The present study was conducted to investigate the 
relationship between hoarding and interpersonal 
problems with mediating role of difficulties in 
emotion regulation. This research is descriptive 
and correlational. The statistical population of the 
study consisted of men and women aged 35-65 
years old (100 women and 100 men) in district one 
of Rasht. Of these, 200 were selected by 
convenience sampling method. Data analysis was 
performed using Pearson correlation coefficient 
and structural equation modeling. The results 
indicated an indirect effect of hoarding on 
interpersonal problems through the difficulties in 
their emotional regulation that was positive and 
significant (p< 0/01). The results of this study 
indicated that hoarding behaviors leads to 
problems in interpersonal communication and also 
the defect in interpersonal communication leads to 
the intensification of hoarding symptoms. In the 
meantime, emotional regulation is an important 
factor in which excessive deficits exacerbate and 
maintain hoarding behaviors and interpersonal 
problems. Therefore, using emotion regulation 
strategies can play an important role in reducing 
and improving the symptoms of hoarding and 
interpersonal communication problems. 
Keywords: Hoarding, Interpersonal Problems, 
Difficulties in Emotional Regulation 

 دهیچک
حاضر، بررسی ارتباط احتکار با مشکالت هدف از پژوهش 

فردی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجانی بود. این بین
جامعه آماری را مردان و توصیفی و از نوع همبستگی بود. مطالعه 

مرد( ناحیه یک  100زن و  100نفر ) 200سال،  65تا  35زنان 
گیری نهصورت نمونفر به 200شهر رشت تشکیل دادند. از این بین 

در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، 
(، SI-Rشده ) نسخه بازنگری -ایهای رفتار ذخیرهپرسشنامه

( و دشواری در تنظیم IIP-32گویه ) 32 -فردیمشکالت بین
ها با تحلیل دادهو( بودند. همچنین تجزیهDERSهیجانی )

و الگوسازی معادالت  استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از مثبت و معناداربودن اثر 

فردی از طریق دشواری در غیرمستقیم احتکار بر مشکالت بین
(. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، p<01/0تنظیم هیجان بود )

فردی رفتارهای احتکاری منجر به مشکالت در ارتباطات بین
فردی، تشدید نقص در ارتباطات بینشوند و همچنین می

هیجانی،  دارد. البته در این بین، تنظیمهای احتکاری را در پینشانه
عاملی مهم است که نقص بیشنر در آن، تشدید و نگهداری 

شود. فردی را موجب میرفتارهای احتکاری و مشکالت بین
کاهش توانند در بنابراین، استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان، می

فردی نقش های احتکار و مشکالت ارتباطات بینو بهبود نشانه
 مهمی را ایفا کنند. 
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 مقدمه
)فراست و گراس،  است شده یکم اریبس توجه آن به ریاخ یهااست که در دهه یاز جمله موضوعات ،1تملک
 یبرا دهیپد به ازینکه عبارتند از:  هستند برجسته تملک در زشیدو انگ ،کندیم انیب( 1978) یفرب(. 1993

 ،(1978) یفرب(. 3یتعلق ی)نگهدار دهیپد آن خودبودن از یبخشاحساس و( 2یالهیوس ی)نگهدار هاخأل رکردنپُ
را در کنترل  طیمح تا کندیم کمک افراد به تملک که معنااینهب .داندیم کنترل را تملک در یاساس عامل

 تیوضع کنندهفیتضع عنوانبه ،احتکار. است تملک و ینگهدار التیتما خاص مورداحتکار، . خودشان بدانند
 مپانو،یت؛ 2017، وزیمت و بومسما زار،ین کت،) ردیگیبرم در را کل تیجمع درصد 5 تا 2 نیب یروان سالمت

 و یگر استکت، فراست، ن،یتول) ینقص و ناتوان یبا سطوح باال و( a2011 ،یمورف و وندلند تن،یو ت،یاشم
 ایابتدا احتکار، سمپتوم  دراست.  مرتبط (2008 همکاران، و نی)تول یعموم بهداشت یهانهیهز و( 2008 ،تچیف

 یعنوان اختاللاختالل احتکار را به ،دتریاما مطالعات جد ؛شدیم یتلق یاجبار -یوسواس اختالل یفرعنوع 
 (.2010مجزا نشان دادند )پرتوسا و همکاران، 

و شکست در کنارگذاشتن اموال ظاهراً  یگردآورصورت به که شودیم دهینام مارگونهیب یآورجمع احتکار،
 آن یبرا که ییهاتیفعال کردنمتوقف و یزندگ یفضا کاهش و یختگیردرهم محدود، ارزش با ای دهیفایب

 وتون، ،یلو ن،یتول) گرددیم فیتعر یکارآمد در نقص و یشخص رنج نیهمچن و بودند شده یطراح فضا
 صورتبه که است یشناختروان یتیوضع احتکار ،گریدیانیببه( 2019 کانبا، و ناکائو ؛2018 ،ونزیاست و ونیهال

که  (2008 همکاران، و نیتول؛ 2019 کالرک،) شودیم مشخص هادهیپد کنارگذاشتن در یناتوان و یآورجمع
را شامل  شوندیم موجب را دیشد یناکارآمد و رنج که یجد یهانقص تا یعاد صورتبه یآورجمع از تواندیم

 با یقیعم یوابستگ احتکار یرفتارها با افراد ،یرفتار -یشناخت مدل طبق (.2013، تیاشم و مپانوی)ت گردد
 که یاوهیش همانبه و( 1996 هارتل، و)فراست  آورندیم حساببه خود از ییجز را هاآن و دارند اموالشان

 دارند امکان افراد از دسته نیا یحت(. 1993 گراس، و)فراست  هستند مندهعالق اموال به دارند دوست را گرانید
همچون از  شانیدادن اموالشان برااز دست که یطوربه د؛رنیبگ نظر در یانسان یهاصهیخص اموالشان یبرا که

 کند،یمطرح م احتکار یدر رابطه با رفتارها ،(1990) فروم(. 1996)فراست و هارتل،  باشد زانیدادن عزدست
 چهار از یکی احتکار یریگجهت یعنی ،آن دیشد شکل که است تیشخص یاصل یهاصهیخص از یکی اکتساب

 ینگهدار و یآورجمع در را تیامن ناسازگار، یریگجهت نیا با افراد ،واقع در. است نابارور یهاصهیخص نوع
 مورد در حساس و یمنزو شکاک، ،یاتکانه ر،یگگوشه را افراد از دسته نیا ،(1990) فروم. نندیبیم هادهیپد
 تیتثب ها،دهیپد مارگونهیب یآورجمع علت نییدر تب یشیپوروان کردیرو. کندیم فیتوص یشناسوقت و یزگیپاک

 در فیخف وسواس جهینت را یاجبار یآورجمع ،زین (1973آدامز ) (.2006 ،ی)سوبکوسک کندیم انیرا ب یمقعد
 طیمح نترلک منظوربه ییگراکمال یبرا تالش احتکار، ییچرا نییتب در ،هم( 1973) سالزمن. داندیم یکودک

                                                           
1. possession 

2. instrumental saving 

3. sentimental saving 
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 اطالعات، پردازش نقص عامل چهار احتکار، ییچرا نییتب در ،زین( 1996)و هارتل  فراست .کندیم انیب را اطراف
را مطرح  1اموال تیشده در مورد ماهفیتحر یباورها و یرفتار اجتناب ،یجانیه یدلبستگ جادیا در مشکل

(. 1996 ،سیتال و)شافران  دهندیم نشانرا هم  یریگمیتصم در مشکل عمدتاً یمورد یهایبررس. کنندیم
 ترس از یناش هاآن انداختنقیتعو به و یریگمیتصم یبرا لیتماعدم کنند،یم مطرح( 1988) 2اوستروم و وارن

)به  باشدیم یریگمیتصم از اجتناب یبرا یراه افراد از دسته نیا یبرا احتکار ،واقع در و است کردناشتباه از
 احتکار با اشتباه از ترس بعد در ژهیوبه و ییگراکمال نیب معنادار رابطه (.1996نقل از فراست و هارتل، 

 قاتیتحق نیهمچن (.1990 ،تیروزنبل و الهارت مارتن، فراست،) است احتکار و تیقاطععدم ارتباط دکنندهیأیت
نسبت به افراد  یافراد وسواس که معنااین. بهدهندیرا در افراد محتکر گزارش م یسازمانده-یبندطبقه در قصن

 ییجز و ادیز اریبس اطالعات از یریگمیتصم در و( 1969 د،یر)برخوردار هستند  تردهیچیپ یهاشهیاز اند یعاد
 یهااندازه ،جهینت در که ندینمایم فیتعر( 3زشمولی)ر کیبار ازحدشیب را یبنددسته یمرزها و کنندیاستفاده م
 یگرید مشکل ،در حافظه نقص (.1969 د،ی)ر کنندیم جادیا را هادسته از یشتریب تعداد و هادسته از یکوچکتر

 اعتماد عدم جنبه دو ،(1996) هارتل و فراسترابطه  نیدر هم .شودیم دهید احتکار یرفتارها با افراد در که است
 احتکار مجموع، در. کنندیم مطرح را اطالعات ضبط ای یادآوری تیاهم کردنیابیارز ازحدشیب و حافظه به

  (.2019 کانبا، و)ناکائو  است انینما یابرجسته یستیز و یشناختروان مشکالت آن در که است یاختالل
 استکت، مپانو،یت شاو،) یجانیهمچون واکنش ه یشناختاز ابعاد و اختالالت روان یاریبا بس تواندیم احتکار

 هراس(، 2016و همکاران،  نزی)ر ی(، افسردگ2015و همکاران،  نی)همبل اضطراب(، 2015، فراست و نیتول
)هزل و  یشناسفهیوظ ،یاریهوش ،یتکانشگر ،یرنجورروان(، 2014 ،تیاشم و آلبانس شورت، ،یاوگلسب نز،یر)

(، مشکل 2016 مپانو،یو ت تکرافتی)شاو، و 4زاتنش تجارب(، 2014 ،ی(، تحمل تنش )هزل و هول2014 ،یهول
 عملکرد(، 2017 ،یوریگلمک و نگیمولد نچ،ی)ل یفعالشیب -توجه(، نقص2011 و،یسنسیالویو و نیدر توجه )تول

 ی(، نشخوار ذهن2016 مپانو،ی)کابونال و ت یشناخت یریپذانعطاف(، 2011 ،وزیمت و یدلوچ ن،یآر ن،یماک) یشناخت
 نگز،یک) خودپنداره(، 2013 ت،یو اشم مپانوی)ت ی(، خودکنترل2015، تیاشم و شورت نز،یر درماز، پورترو،)

 دیخر(، 2016، گزیرودر و نگیزورل ،یکوبیج تز،یآبرامو تن،یو) تیقطععدم تحمل (،2017، تینا و نگیمولد
 تیبه افراد و حما یدلبستگ(، 2018 همکاران، و)متز  یفردنیب روابط(، 2016 کس،ی)کالس، مولر و لو 5یاجبار

 شورت آالن، بوفا، نز،یرخوردن ) مشکالت(، 2016، لتونیهم و مکلنز سون،یتا و،ین) ایبه اش یدلبستگ، یاجتماع
 یهاصهیخص(، b2011 ،یمورف و وندلند تن،یو ت،یاشم مپانو،یت) یو چاق خوردن(، اختالالت 2015، تیاشم و

                                                           
1. erroneous beliefs about the nature of possessions 

2. Warren, L. W., & Ostrom, J. C. 

3. under-inclusion 

4. traumatic events 

5. compulsive buying 

6. autistic traits 

7. tangential 

8. perspective taking 
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 گولدمن، نز،یلوچ) یشیپراختالالت روان گریو د یزوفرنیاسک(، 2016 همکاران، و)استرچ  سمیتاُ و 1کیستیتاُ
لکمن  کنز،ی)د یذهن یتوانکم و( 2012 ،ونیون و کارن ،یجنگیج) مریآلزا وزوال مغز  ؛1992، هانراهان و هیل

  ( مرتبط باشد.1996 ،یدیو کس
 یو مشکالت ارتباط یفردانیم ارتباطات باشد، داشته ارتباط احتکار با رودیم انتظار که ییرهایمتغ جمله از
فراست، ) بگذارد ریثأت یاجتماع عملکرد بر تواندیم و است مرتبط یسالمت یهاجنبه از یاریبس با ،احتکاراست. 

 تعامالت ،یاجبار احتکار با افراد مواقع شتریب دهند،یم گزارش ینیبال مطالعات(. 2000 ،امیلیو و تکتاس
 تزجرالد،یمشکل دارند )ف 3گرانید دگاهید اتخاذو در  دهندیم نشانو منفصل را  2میرمستقیغ افته،یناسازمان
 تیشخص اختالالت همچون دو محور اختالالت با مرتبط یاجتماع ارتباطات در نقض ،رسدینظر م(. به1997
ازدواج  ترنییپا نرخ قاتیتحق ،(2000 ،امیلیو و تکتفراست، اس) باشد پالیزوتایاسک و دیپارانوئ وابسته، ،یاجتناب

 نیهمچن(. 2008 ،استکت و فراست شام،یگر) دهندیم نشان یعاد تیجمع به نسبت احتکار با افراد در زینرا 
(. 2001، فراست و استکت م،یک) دهندیم گزارش محتکر افراد در را محدود یانزوا و شبکه ارتباط مطالعات

 ارتباطات و گرانید و خود جاناتیه به نسبت تیحساس در نقص دهندهحوزه احتکار نشان قاتیتحق ،یطورکلبه
 یافراط تعلق از یناش تواندیم ،یفردانیم مشکالت نیا(. 2008 ،استکت و فراست شام،یگر) است یفردانیم

 یجابه افراد ،واقع در(. 2003 ،فراست و اسکت) باشد آن به یافراط اعتقاد و( 1993 گراس، و)فراست  تملک به
جبران  یبرا زمیمکان یگفت، احتکار نوع توانیم اساسنیبراو  کنندیم برقرار رابطه هادهیپد با افراد، با ارتباط

 یفردنیب مشکالت تنها نه ،واقع در(. 2008، استکت و فراست شام،یگرناقص است ) یو ارتباطات اجتماع طیمح
 و یفردنیب مشکالت نیب ،نیبنابرا. هستند احتکار یرفتارها آغازگر بلکه ؛باشندمی احتکار یرفتارها جهینت

احتکار است )متز و  یمهم در رفتارها یعامل یفردنیو مشکالت ب تروماها و دارد وجود یمتقابل روابط ،احتکار
 پال،یزوتایاسک تیشخص شتری(، عالئم ب2008استکت و فراست ) شام،یگررابطه، نیهمدر(. 2018همکاران، 

( 2010) استکت و فراست ر،یمون ن،یتول. دهندیم گزارشافراد محتکر  دررا  یفردنیو مشکالت ب یافسردگ
 دکنندهیتشد و آغازگر عنوانبه را یفردنیب مشکالت دارند، یاحتکار یرفتارها که یافراد کنند،یم انیب

 نشان احتکار در یفردنیب یتروماها نقش ،هم( 2017) همکاران و متز. دهندیم گزارش احتکار یهاسمپتوم
 یتروماها سابقه ،یاحتکار یرفتارها با زنان ازدرصد  76 کند،یم مطرح( 2018) و همکاران متز نیهمچن .دادند

 افراد در یتیشخص اختالالت و یاجتماع یایفوب شتریب وعیش ،(2002) همکاران و زساموئل .اندداشته را یفردنیب
 مشکل ،یاحتکار یرفتارها با افراد یور بر شانپژوهش یط ،(1993) گراس و فراست. دهندیم گزارش محتکر

شورت، فولر، آالن،  نز،یر .کردند مشاهده را یخانوادگ و یلیتحص ،یاجتماع مختلف ابعاد در یریگمیتصم
 نشان را یفردنیب مهم سازه کی عنوانبه 4شدهادراک یارتباط احتکار و بار اجتماع ،(2016) تیاشم و یاوگلسب

                                                           
  1. autistic traits 

  2. tangential 

  3. perspective taking 

  4. perceived burdensomeness 
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را  1یاجتماع تیتر حمانییپا سطح احتکار یرفتارها با افراد ،کنندیم انیب( 2014) کلت و مرداد .دهندیم
 رمحتکر،یغ کودکان به نسبت محتکر کودکان کنند،یم مطرح( 2015) همکاران و نیهامبل. دهندیگزارش م
 و نیبالدو ن،یکر ن،یمارت شام،یگر نیهمچندارند.  یشتریب یو پرخاشگر یشکنقانون ،یاجتماع مشکالت
نقص وجود  یاحتکار یافراد با رفتارها یجانیه میو تنظ یفردنیدر ارتباطات ب کنند،یم اظهار( 2018) نوربرگ

 و مشکالت و احتکار اختالل نیب ارتباط وجود یایگو ،زین (2019) همکاران و آرچر مطالعه یهاافتهیدارد. 
 است. یاجتماع یهانقص

 نیا توانیو نم باشند رگذاریثأت توانندیم یاریعوامل بس ،یفردانیم ارتباطات و احتکار نیب ارتباطدر  البته
 احتکار نیب رابطه در که رودیاست که انتظار م یریمتغ ،یجانیه میتنظ. داشت نظر در میمستق کامالً را ارتباط

 و آغاز در را یجانیه میتنظ و یجانیه واکنش نقش مختلف، ینظر یهامدلباشد.  ثرؤم یفردنیو مشکالت ب
 (.2015 ،گراس و نیگولد سون،یمور ،یریجزا) دهندیم نشان یشناختروان یهاسمپتوم از یاریبس ینگهدار

 لیو هدفمند است که هدف آن تعد یاراد ندیفرآ کی یجانیه می(، تنظ2004) 2نرادیو اسپ زنبرگیاساس نظر ابر
 ،یدهقان ،است )به نقل از بشارت یستیو ز یاجتماع یدست آوردن سازگارهب یبرا یجانیو اصالح حالت ه

 افراد یهایاستراتژ به که است یعیوس یاسازه یجانیه میتنظ(. در واقع، 1393، یمطهر و پورخاقان ،یمسعود
از  یاریبا بس آندر  مشکل( که 2011)گراس و تامپسون،  شودیم اطالق شانیهاجانیه میتنظ و کنترل یبرا

را مطرح  عدبُ چهار یجانیه میتنظ ییتوانا فیتعر در ،(2004) روئمر و گراتزمرتبط است.  یشناختاختالالت روان
 یتکانش یرفتارها کنترل ییتوانا( ج ؛جاناتیه رشیپذ( ب ؛جاناتیه درک و یآگاه( الف که عبارتند از: کنندیم
 یهایاستراتژ از استفاده ییتوانا( دو  یمنف جاناتیدر هنگام تجربه ه یرفتارکردن براساس اهداف خواستن و

 اهداف به دنیرس امکان تا نهیبه سطح به یجانیه یهاپاسخ لیتعد یبرا تیموقع با متناسب جانیه میتنظ
 موجب را جاناتیه میتنظ در نقص ابعاد، از کیهر در مشکلفراهم شود.  یطیمح یهاخواسته و یشخص

 همکاران، و نیتول) دهندیو مشکل در آن را با احتکار نشان م یجانیه میتنظ ییتوانا نقش قاتیتحق. شودیم
وجود  یاحتکار یو ارتباطات افراد با رفتارها جاناتیبر وجود مشکل در ه یمبن یشواهد که معنااینهب(. 2018

 یجانیه یهاصهیخص ،(1996فراست و هارتل ) یرفتار -یشناخت مدل در(. 2018و همکاران،  شامیدارد )گر
 همه در احتکار اختالل با افراد کنند،یم مطرح( 2018) همکاران و نیتولمهم در احتکار دارند.  ینقش

 افراد واقع در .کردند کسب یباالتر نمرات یاز گروه عاد یجانیه یشناخت میمشکالت تنظ یهااسیرمقیز
و  هاشناخت یریکارگهب در نقص تنش، مواقع در یجانیه میتنظ در مشکل ،3یجانیه وضوح عدم محتکر،
 یدسترس فقدان ،یجانیه یهاپاسخ قبول یبرا لیتما عدم ،یبه اهداف در هنگام ناراحت یابیدر دست یرفتارها

 ،(2018) همکاران و نیتول نیهمچن. داشتند یعاد گروه به نسبت یشتریب جانیه بهبود یبرا ییهایاستراتژ به
 نگیمولد نچ،یپژوهش ل .دهندیم گزارش احتکار یرفتارها با افراد در را تنش و اضطراب ،یافسردگ باالتر سطوح

                                                           
1. social support 

2. Eisenberg, N., & Spinrad, T. L. 

3. emotion clarity 
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 مشکالت و یتجرب اجتناب یعاد افراد به نسبت احتکار یهانشانه با افرادنشان داد  ،(2017) یوریگلو مک
 با کودکان احتکار در یاصل مشکل عنوانبه را یجانیه نقص نیو همچن دارند یشتریب یجانیه میتنظ

 انیرا ب 1یجانیه یهاواکنش و احتکار ارتباط ،(2015) همکاران و شاو. کنندیممطرح  یفعالشیب -توجهنقص
احتکار  نیدر ارتباط ب یجانیه میمشکل در تنظ ،(2015) تیبوفا، آالن، شورت و اشم نز،یرپژوهش  در. کنندیم

 ،(2017) تیاشم و شورت آالن، ا،یچاوار نز،یر گرید یامطالعه در. کرد فایرا ا یانجیو مشکالت خوردن نقش م
. دهندیم نشان الکل مصرف و یاحتکار یرفتارها نیب ارتباط در را جانیه میتنظ در مشکل یانجیم نقش

در اختالل احتکار اشاره  جانیه میو تنظ جانیبر ه ،زی( ن2019) نگیو مولد کیتلر، ندلجکو لور،یت یفیمطالعه ک
 یهانشانه شیافزا و یفردنیب کالتشم نیب ارتباط ،(a2011) تیو اشم گریکوق، ت مپانو،یت نیهمچندارد. 

 با احتکار که داشت انتظار توانیم ،نیبنابرارا گزارش دادند.  2یجانیه یناتحمل یانجیاحتکار را با نقش م
 و احتکار یرفتارها که معنااینهب .هستند مرتبط یجانیه میتنظ مشکالت و یفردانیم ارتباطات مشکالت
 تواندیم ،یجانیه میتنظ مشکالت نیب نیا در که گذارندیم ریثأت روی هم بر یفردنیب ارتباطات مشکالت

 کند.  فایرا ا یانجینقش م
( و 2000، امیلیو و تکتفراست، اس) یمسئله سالمت جمع کیعنوان احتکار به دهیمجموع، مطالعه پد در

 اریبس( 2008و همکاران،  نی)تول یو شغل یاقتصاد ،یخانوادگ ،یاجتماع ،یشناختبر ابعاد مختلف روان رگذاریثأت
 میتنظو  یفردانیم ارتباطاتهمچون  یمهم یرهایمتغ با احتکاررابطه  یبررس ،نیب نیاست که در ا یالزام

 ارتباطات مشکالت ،احتکار یرفتارها نیب یارتباط ایمسئله که آ نیبردن به ایاست. پ تیحائز اهم اریبس یجانیه
 و احتکار نیب ارتباط در اینکته که آ نیفهم ا نیو همچن ریخ ایوجود دارد  یجانیه میتنظ مشکلو  یفردانیم

 یتلق مهم اریبسکند،  فایرا ا یانجینقش م تواندیم جانیه میتنظ در مشکل ،یفردنیب ارتباطات مشکالت
 یانجیبا نقش م یفردنیاحتکار و مشکالت ب نیارتباط ب یبررساساس هدف از پژوهش حاضر، نیرا. بشودیم

 است.  یجانیه میمشکالت تنظ

 روش

 پژوهش اجرا روش و نمونه ،یآمار جامعه
 هیناح ساله 65 تا 35 زنان و مردان شامل پژوهش یآمار جامعه. بود یهمبستگ نوع از و یفیتوص پژوهش طرح

 شدندیم شامل نفر 200 مجموع در و زن نفر 100 و مرد نفر 100 هانمونه. بود 1396 سال در رشت شهر کی
 ،(2011) نیکال گفته براساس حاضر پژوهش نمونه حجم. دندیگرد انتخاب دسترس در یریگنمونه روش با که
 که یموضوع. شده است گرفته نظر در ،یساختار معادالت یبرا نمونه 200 نرمال حجم بودنمناسب بر یمبن

 نمونه حجم یحت و کنندیم اشاره آن به خود یسازهیشب مطالعه در ،زین( 2013) لریم و کالرک نگتون،یهر ولف،
 باسوادبودن سن، پژوهش به هایآزمودن ورود یهامالک. کنندیم انیب یکاف معادالت از یبعض در را نمونه 30

                                                           
1. emotional reactivity 

2. emotional intolerance 
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 کنندهناتوان یروان و یجسمان اختالالت وجود ق،یتحق از خروج یهامالک و بود یشخص لیتما و تیرضا و
 قبل الزم یمجوزها یتمام که است ذکر به الزم. شدیم شامل را یشخص لیتما و تیرضا عدم ،مشاهده قابل

 تیرعا کامالً پژوهش نیا در یاخالق مالحظات نیهمچن. شد گرفته مربوطه یهاسازمان از پژوهش یاجرا از
 خاطر نانیاطم اطالعات یپژوهش صرفاً استفاده و ماندنمحرمانه نهیزم در کنندگانشرکت به که یاگونه به شد،
 .نمودند لیتکم را هاپرسشنامه ،یدگیتن بدون و آرام یطیمح در کامل تیرضا با هاآن و شد داده

 سنجش ابزار

 شامیپرسشنامه توسط فراست، استکت و گر نیا :)R-SI( 1شده یبازنگرنسخه  -یارهیذخ رفتار پرسشنامه
 مشکل ،یختگیردرهم اسیرمقیو سه زال ؤس 23 شامل یارهیشده است. پرسشنامه رفتار ذخ یطراح ،(2004)

 هی( و بر پاادیزیلیخ=چهار تا اصالً)صفر= یانهیپنج گز کرتیصورت لاست که به یگردآور و ختنیر دور در
استکت  فراست،(. 2004 شام،ی)فراست، استکت و گر شودیم یگذارنمرهو  یدهپاسخ یاحتکار یشدت رفتارها

 ،یختگیردرهم یهااسیرمقیز یبرا و، 92/0 اسیمق کل یبرا را یدرون یهمسان بیضر ،(2004) شامیو گر
 ییایپا بیضرا نیهمچن. دهندیم گزارش 87/0 و 91/0، 88/0 بیترتبه یگردآور و دورانداختن در مشکل
مشکل در دورانداختن و  ،یختگیردرهم یهااسیرمقیز و اسیمق کل یبرا هفته چهار فاصله با ییبازآزما
 و یدرون یهمسان( 2006و همکاران ) ویفل -تورتالکردند.  انیب 78/0و  90/0، 89/0، 86/0 بیترتبه یگردآور

 ،یدافان هارتل،. دهندیم گزارش یارهیذخ رفتار پرسشنامه ییایاسپان نسخه یبرا را یقبولقابل ییبازآزما بیضر
 محمدزاده ؛رانیدر ا نیهمچن. کنندیمطرح م 98/0را  اسیکرونباخ مق یآلفا ،زین( 2005) فراست و استکت آلن،

 ییبازآزما بیضر یمشکل در دور انداختن و گردآور ،یختگیردرهم یهااسیرمقیز و اسیمق کل یبرا( 1388)
، 87/0 یدرون یهمسان بیضر و 55/0، 82/0، 72/0، 92/0 یسازمهیدون بیضر 72/0 و 83/0، 87/0، 91/0
 . دیگرد حاصل 89/0 اسیمق کل ییایپا حاضر، مطالعه در. دهدیم گزارش را 80/0 و 92/0، 89/0

پرسشنامه را  نیا ،(1996) استارتاپ و یهارد بارخام، :)IIP-32( 2یالؤس 32-یفردنیب مشکالت پرسشنامه
 اسیرمقیز هشتو ال ؤس 32از  که کردند یطراح یالؤس 127 ینسخه کوتاه از فرم اصل کیعنوان به

 گرانیدر نظرگرفتن د ،یگشودگ ،یپرخاشگر گران،یاز د تیحما گران،یمشارکت با د ،یورزتأجر ،یزیآممردم
( شدت به=چهار تا وجهچیه به)صفر= یانهیپنج گز کرتیصورت لبه وشده است  لیتشک گرانیبه د یو وابستگ

 یعامل لیتحل جینتا(، 1392) یمیرح و ییطباطبا زادهرسول آزادفالح، فتح، لیتحل یط البته. شودیم یگذارنمره
 ،یپرخاشگر گران،ید نظرگرفتن در ،یگشودگ ،یزیآممردم و صراحت اسیرمقیز شش اس،یرمقیز هشت از

 ،یزیآممردم کرونباخ یآلفا ،(1996) استارتاپ و یهارد بارخام،. نمود دیأیت را یوابستگ و مشارکت و یگرتیحما
 به یوابستگ گران،ید با مشارکت گران،ید از تیحما گران،ید نظرگرفتن در ،یگشودگ ،یپرخاشگر ،یورزتأجر

                                                           
1. Saving Inventory-Revised (SI-R) 

2. Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32) 
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 نیهمچن. کندیم انیب 90/0 و 76/0، 77/0، 72/0، 82/0، 71/0، 85/0، 83/0، 88/0 بیترتبه را کل و گرانید
 ،یگشودگ ،یزیآممردم و صراحت یهااسیرمقیز و کل یبرا کرونباخ یآلفا بیضر ،(1392) همکاران و فتح
، 61/0، 70/0، 80/0، 83/0 بیترتبه یوابستگ و مشارکت و یگرتیحما ،یپرخاشگر گران،ید نظرگرفتن در
 یدرون یهمسان از یفردنیب مشکالت پرسشنامه ،زین حاضر پژوهش در. دهندیم گزارش 61/0 و 77/0، 88/0

 (. α=82/0) بود برخوردار یمطلوب

 سنجش یبرا ،(2004) روئمر و گراتز توسط پرسشنامه نیا :)DERS( 1یجانیه میتنظدر  یدشوار پرسشنامه
 یهاپاسخ رشیپذعدم اسیرمقیز شش و الؤس 36 شامل و است شده هیته یجانیه میتنظ در یدشوار زانیم
 و محدود یراهبردها ،یجانیه یآگاه عدم تکانه، کنترل در یدشواردر انجام رفتار هدفمند،  یدشوار ،یجانیه

 و 88/0، 80/0، 86/0، 89/0، 85/0کرونباخ  یآلفا بیضر ،(2004و روئمر ) گراتز. است یجانیه وضوع عدم
 کنترل در یدشوار هدفمند، رفتار انجام در یدشوار ،یجانیه یهاپاسخ رشیپذعدم یبرا بیترتبه را 84/0

 یکالنسک و نبرگیو. دهندیم گزارش یجانیه وضوع عدم و محدود یراهبردها ،یجانیه یآگاه عدم تکانه،
مطرح  یجانیه میتنظ یپرسشنامه دشوار یهااسیرمقیز یبرا 89/0 تا 76/0 نیب کرونباخ یآلفا ،(2009)
 یآلفا ،یدرون یهمسان بیروش ضر با( 1391) یسیادر و یچارنیحس ان،یدیسع ،خانزاده ؛رانیا در. کنندیم

 براساس نیهمچن. کنندیم انیب 91/0تا  79/0در دامنه  ییروش بازآزما باو  88/0تا  66/0دامنه  در راکرونباخ 
 مطالعه دربرآورد شد.  92/0کرونباخ  یآلفا زانیم ،(1389) شمس و ییرزایم ،یزیعز پژوهش از حاصل یهاداده

 از یحاک که آمد دستهب 81/0 ،یجانیه میتنظ در یدشوار پرسشنامه کل کرونباخ یآلفا بیضر رو،شیپ
 . است پرسشنامه مناسب یدرون یهمسان

 کنندگانشرکت وانجام گرفت  یریگنمونهمربوطه،  یهامجوز از سازمان دریافتو  هایهماهنگ از پس
 مشکالت ،(2004 شام،یگر و استکت)فراست،  شده یبازنگر نسخه-یارهیذخ رفتار یهاپرسشنامهپژوهش 

 لی( را تکم2004 روئمر، و)گراتز  یجانیه میتنظ در ی( و دشوار1996 همکاران، و)بارخام  یالؤس 32 -یفردنیب
 مطالعه از یدهپاسخ در دقت عدم و بودنناقص لیدلبه یآزمودن 29 یهاداده ،یریگنمونه اتمام از پس. نمودند
 نیا و شد جلب کنندگانشرکت تیرضا ابتدا پژوهش، یاخالق نکات تیرعا منظوربه نیهمچن. دیگرد حذف
 نانیاطم هاآن به نیهمچن و دهند انصراف داشتند، لیتما که پژوهش لحظه هر در تا شد داده هاآن به امکان

 شانیفرد اطالعات و گرفت خواهد قرار لیتحل مورد یگروه صورتبه پژوهش از حاصل اطالعات که شد داده
 به پژوهش اهداف و روش موضوع، مورد در یترکامل حاتیتوض ،یریگنمونه انتها در. ماند خواهد محرمانه
 .شد داده کنندگانشرکت

  

                                                           
1. Difficulties in Emotional Regulation Scale (DERS) 
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 هاافتهی
 13 هل،أمت کنندگانشرکت از نفر 156. بود( 97/7=اریمع)انحراف  سال 52/52 کنندگانشرکت یسن نیانگیم

( درصد 49 و نفر 98) کنندگانشرکت شتریب. بودند داده دست از را همسرشان زین نفر 31 و گرفته طالق نفر
 در. بود( درصد 5/57 و نفر 115) پلمید به مربوط التیتحص سطح نیشتریب نیهمچن. بودند فرزند دو یدارا

 نیو همچن یدگیو کش یانحراف استاندارد، چولگ ن،یانگیتوصیفی متغیرها شامل م هایشاخص ،1 جدول
 عیتوز ،یعلّ یابیمدل در که کندیم شنهادیپ ،(2011) نیکالاند. شده ارائه رهایمتغ نیا یهمبستگ سیماتر
 بیترتبه دینبا رهایمتغ یدگیکش و یچولگ مطلق قدر که کندیم شنهادیپ همچنین وی. باشد نرمال دیبا رهایمتغ
. باشدیم کی از کمتر رهایمتغ یتمام یدگیکش و یچولگ مطلق قدر ،1 جدول به توجه با. باشد شتریب 10 و 3 از

  .است برقرار یریمتغتک بودننرمال یعنی یعلّ یابیمدل فرض شیپ نیا ،نیبنابرا

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ سیو ماتر یفیتوص یهاشاخص -1 جدول
  انحراف نیانگیم ریمتغ

 استاندارد
 3 2 1 یدگیکش یچولگ

   1 -47/0 27/0 73/13 34/52 احتکار
  1 41/0** -98/0 34/0 14/25 88/89 جانیه میتنظ در یدشوار

 1 40/0** 50/0** -38/0 -36/0 48/17 18/95 یفردانیم مشکالت
**p< 01/0  

 و مثبت(، 50/0) یفردانیم مشکالت و( 41/0) جانیه میتنظ در یدشوار با احتکار رابطه، 1 جدول به توجه با
 در و مثبت( 40/0) یفردانیم مشکالت با زین جانیه میتنظ در یدشوار رابطه. باشدیم دارامعن 01/0 سطح در

 .است دارامعن 01/0 سطح
 استفاده شده یگردآور هایداده با آن برازش و پژوهش نظری الگوی آزمون برای احتمال بیشینه روش از
 بودننرمال یبررس یبرا پژوهش در. باشدیم رهایمتغ رهیچندمتغ بودننرمال ازمندین روش نیا از استفاده. گردید

دست هب 46/62عدد در پژوهش حاضر  نیاستفاده شد. ا 1ایمرد شده استاندارد یدگیکش بیضر از رهیچندمتغ
 یمساو pفرمول  نیمحاسبه شده است. در ا p(p+2)فرمول  قیباشد که از طریم 255آمد که کمتر از عدد 

(. در پژوهش حاضر 2012 س،یباشد )تئو و نویم 15پژوهش  نیمشاهده شده که در ا یرهایاست با تعداد متغ
بودند.  یمکنون مدل نظر یرهایمتغ ،یفردانیو مشکالت م جانیه میدر تنظ یاحتکار، دشوار یرهایمتغ

 یدشوار ،یجانیه یهاپاسخ نپذیرفتن د،یشد تیمالک ختن،یمشکالت در دورر ا،یاش دیانبارکردن شد یهالفهؤم
 میتنظ یمحدود به راهبردها یدسترس ،یجانیه یدر کنترل تکانه، فقدان آگاه یدر انجام رفتار هدفمند، دشوار

 ،یپرخاشگر گران،یدر نظرگرفتن د ،یگشودگ ،یزیآمصراحت و مردم ،یجانیعدم وضوح ه ،یجانیه
مشکالت  یرهایمتغ نیمشاهده شده مدل بودند. همچن یرهایمتغ یو مشارکت و وابستگ یگرتیحما

 یرهایها توسط متغآن انسیمدل بودند که وار یزادرون یرهایمتغ زین جانیه میدر تنظ یو دشوار یفردانیم
آن توسط  انسیمدل بود که وار یزابرون ریمتغ زیاحتکار ن ریمتغ ،آنبرشود. عالوهیم نییموجود در مدل تب

                                                           
1. mardia’s normalized multivariate kurtosis value 
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تحلیل وبرای تجزیه 24نسخه  موسیافزار اکه از نرم شود. الزم به ذکر استیم نییخارج از مدل تب ییرهایمتغ
 ها استفاده شد. داده

پژوهش  نیاند. در اگزارش شده کیبه تفک 3و مقتصد 2یقیتطب ،1مطلق برازش یهاشاخص، 2 جدول در
 مربعات نیانگیم شهیر و( AGFI) 5یافتهتعدیل برازش نیکویی شاخص(، GFI) 4شاخص نیکویی برازش

(، CFI) 7تطبیقی برازش شاخص مطلق، برازش یهاشاخص عنوانبه( SRMR) 6شده استاندارد ماندهیباق
 برازش یهاشاخص عنوانبه( NNFI) 9نشده هنجار برازش شاخص و( NFI) 8شده هنجار برازش شاخص

 مربعات میانگین مجذور و( PNFI) 10ایجاز برازش شاخص(، df/2X) یآزاد درجه بر یخ مجذور و یقیتطب
 برازش مقتصد در نظر گرفته شدند.  یهاعنوان شاخص( بهRMSEA) 11تقریب خطای

 برازش الگوی آزمون شده پژوهش ییکویهای نشاخص -2 جدول
 مطلق برازش یهاشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص

 03/0 92/0 95/0 آمده دستهب مقدار
 05/0 از کمتر 80/0 از شتریب 90/0 از شتریب رشیپذ قابل حد

 یقیتطب برازش یهاشاخص

 CFI NFI NNFI شاخص

 96/0 92/0 96/0 آمده دستهب مقدار
 90/0 از شتریب 90/0 از شتریب 90/0 از شتریب رشیپذ قابل حد

 افتهیلیتعد برازش یهاشاخص

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 06/0 66/0 41/1 آمده دستهب مقدار

 08/0 از کمتر 60/0 از شتریب 3 از کمتر رشیپذ قابل حد

 گزارش برازش یهاشاخص از کیهر رشیپذ قابل حد و حاضر پژوهش در آمده دستبه ریمقاد، 2 جدول در
 که گرفت جهینت توانیم و دارند قرار یمطلوب حد در برازش یهاشاخص یتمام جدول نیا به توجه با. اندشده
 نشان پژوهش شده آزمون مدل ،2 شکل در. دارد شده یگردآور یهاداده با یمناسب برازش شده آزمون مدل
است شده داده

                                                           
1. absolute 

2. comparative 

3. parsimonious 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 

6. Standardized Root Mean Squared Residual 

7. Comparative Fit Index 

8. Normed Fit Index 

9. Non-Normed Fit Index 

10. Parsimony Fit Index 

11. Root Mean Square Error of Approximation 



 

 آزمون شده پژوهش یالگو -1 شکل
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 یفردانیم مشکالت انسیوار از درصد 30 مجموع در جانیه میتنظ در یدشوار و احتکار، 2 شکل به توجه با
 در. کندیم ینیبشیپ را جانیه میتنظ در یدشوار راتییتغ از درصد 17 ییتنها به ،زین احتکار. کنندیم نییتب را

 .است شده گزارش رهایمتغ شده نییتب انسیوار و کل م،یرمستقیغ م،یمستق اثرات به مربوط جینتا ،3 جدول

 رهایشده متغ نییتب انسیکل و وار م،یمستقریغ م،یمربوط به اثرات مستق جینتا -3 جدول
 شده نییتب انسیوار کل اثر میرمستقیغ اثر میمستق اثر ریمس

 30/0    از یفردانیم مشکالت یرو به
  51/0*** 10/0** 41/0*** احتکار
  24/0*** - 24/0*** جانیه میتنظ در یدشوار

 17/0    از جانیه میدر تنظ یدشوار یرو به
  41/0*** - 41/0*** احتکار

**p<0/01*      ***p<0/001 

در  یفردانی( بر مشکالت م24/0) جانیه میدر تنظ ی( و دشوار41/0احتکار ) می، اثر مستق3توجه به جدول  با
 زانیم جان،یه میدر تنظ یاحتکار و دشوار شیبا افزا ،گریدعبارت. بهاستدار امثبت و معن 001/0سطح 

( 41/0) جانیه میدر تنظ یاحتکار بر دشوار میاثر مستق نی. همچنابدییم شیافراد افزا یفردانیمشکالت م
 میدر تنظ یدشوار زانیاحتکار افراد، م زانیم شیبا افزا ،گریدانیبباشد. بهیدار مامعن 001/0مثبت و در سطح 

 میدر تنظ یدشوار قیاز طر یفردانیاحتکار بر مشکالت م میرمستقیغ اثر. ابدییم شیافزا زیآنان ن جانیه
 میدر تنظ یتوان گفت که دشواریم نیبنابرا ؛دار استامثبت و معن 01/0باشد که در سطح ی( م10/0) جانیه
 یدشوار شیاحتکار باعث افزا ،گریدعبارتدارد. به یفردانیدر ارتباط احتکار با مشکالت م یانقش واسطه جانیه

 شود.یم یفردانیمشکالت م شیباعث افزا زیامر ن نیشده و ا جانیه میدر تنظ

 یریگجهینتو  بحث
 65تا  35در مردان و زنان  یجانیه میو تنظ یفردنیرابطه احتکار، ارتباطات ب یمنظور بررسحاضر به پژوهش
احتکار، مشکالت  یرفتارها نیب ایمعنا که آاینهبانجام گرفت.  1396شهر رشت در سال  کی هیساله ناح

مشکالت  اینکته که آ نیفهم ا نیهمچن ؟ریخ ایرابطه وجود دارد  یجانیه میو مشکالت تنظ یفردنیارتباطات ب
را  یانجینقش م تواندیمآیا  و ؟است ثرؤم یفردنیاحتکار و مشکالت ارتباطات ب نیدر ارتباط ب یجانیه میتنظ

 با احتکار ارتباط در را یانقش واسطه جانیه میدر تنظ یدشواردست آمده، هب جیبرطبق نتا ؟ریخ ایکند  فایا
 . کندیم فایا یفردانیم مشکالت

 شکست و یگردآور صورتبه که دانندیم لیوسا یافراط یآورجمع را احتکار ،(2018) همکاران و نیتول
 کردنمتوقف و یزندگ یفضا کاهش و یختگیردرهم محدود، ارزش با ای دهیفایب ظاهراً اموال گذاشتن کنار در

. کنندیم فیتعر یو نقص در کارآمد یرنج شخص نیبودند و همچن شده یطراح فضا آن یبرا که ییهاتیفعال
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فرناندز  نوردسلتن،) یکارکرد یهانقص با احتکار که پژوهش است و معتقدند نیا جیهمسو با نتا یادیز مطالعات
 نیمراقب یمنیا و یسالمت یبرا یخطرات تواندیم و است مرتبط( 2013 ،کولز-کسیمات و یلوتیب داالکروز،

خود  یزندگ مختلف ابعاد بر و کند جادیا( 2000 ام،یلیو و تکت( و جامعه )فراست، اس2014و همکاران،  ی)درور
 که است عیشا یاختالل ،احتکار واقع در(. 2008و همکاران،  نیباشد )تول رگذاریثأت انشیشخص و اطراف

 شانیهاخانواده افراد، خود یبرا یاریبس مشکالت تواندیم و باشدیم همراه یتوجهقابل یکارکرد یهایناتوان
 از یعیوس نهیزم در تواندیم درمان به مقاوم اختالل کی عنوانبه ،احتکار. باشد داشتهیپ در شانجامعه و

خصوص بهممکن است فرد و  ،و اگر فرد در زمان مناسب آن را درمان نکند دهد رخ یشناختروان اختالالت
  (.2010)پرتوسا و همکاران،  کند روهروب یریناپذجبران خسارت با را اشخانواده
در نظر  توانیم احتکار با رابطه در که است یمهم موضوعات جمله از یفردنیب مشکالت ن،یب نیا در

 وجود قاتیتحق. شودیم دهید ییهاتفاوتاحتکار  یبا رفتارها افراد یعملکرد اجتماع درمعنا که اینبهداشت. 
استکت و  شام،ی)گر یاجتماع یانزوا وازدواج  نیی(، نرخ پا2008و همکاران،  نی)تول یفردنیب یهایریدرگ

صورت که افراد اینبه .دهندیم نشان احتکار با افراد در را یاجتماع یهاجنبه ریو نقص در سا (2008فراست، 
 از دهندیم حیترج شتریب و شوندیدر اجتماع و اماکن شلوغ حاضر م یسختبه گرا هستند و درون شتریمحتکر ب

 احتکار و یآورجمع را گرید افراد به مربوط ایاش و لیوسا که است ممکن ،علتنیهمبه و رندیبگ فاصله گرانید
 و همکاران متز(، 2010و همکاران ) نی(، تول2008استکت و فراست ) شام،یگر مطالعات ،راستانیادر .کنند

وجود  انگریب( 2018و همکاران ) شامی( و گر2015و همکاران ) نی(، هامبل2016و همکاران ) نسی(، ر2017)
 میو تنظ یفردنیاحتکار در ارتباطات ب یافراد با رفتارها است. محتکر افراد یفردنیمشکل در ارتباطات ب

احتکارشان  یو رفتارهای اجتماع تعامالتمشکالت  نی( و ب2018و همکاران،  شامیمشکل دارند )گر یجانیه
 با خود ارتباطات در که یافراد گفت توانیم هاافتهی نیا نیتب در(. 2010و همکاران،  نیارتباط وجود دارد )تول

 سربه انزوا و ییتنها در شتریب و ستندین عضو یادیز یهاگروه در و کنندیم عمل فیضع گرانید و جامعه
 و ارزشیب ایاش کهنیا ای باشد گرید اشخاص لیوسا شامل تواندیم که زنندیم احتکار به دست برند،یم
 مشکالت بر احتکار میمستق اثر دهند،یم نشان زینپژوهش حاضر  جینتا ،راستانیهم. درباشد تیاهمیب
صراحت  مانندآن  یهالفهؤمو  یفردنیبا مشکالت ب احتکاررابطه  انگریکه ب باشدیم دارامعن و مثبت یفردانیم

 نیا ازاست.  یو مشارکت و وابستگ یگرتیحما ،یپرخاشگر گران،ید نظرگرفتن در ،یگشودگ ،یزیآمو مردم
 ن،یبنیدرا. کنندیرا تجربه م یاریبس یفردنیمحتکر، مشکالت ب افراد که کرد استباط توانیم هاافتهی

 یچه عوامل یفردنیاحتکار و مشکالت ب نیتباط براست که در ا نیا رد،یگیم قرار موردتوجه که یموضوع
 موردتوجه قرار گرفت.  جانیه مینقش دارند. در مطالعه حاضر، تنظ

 یعامل تواندیم( 2011 تامپسون، و)گراس  هاجانیه کنترل و میتنظ ییتوانا عنوانبه ،یجانیه میتنظ
 ،یجانیه میتنظ .کند فایا را یانجیم نقش و باشد یفردنیب مشکالت و احتکار یرفتارها نیب ارتباط در رگذاریثأت

 مرتبط و( 1998)گراس،  شودیم شامل را جاناتیه انیب و تجربهکنترل،  ر،یثأت ،یمطالعات نهیزم کیعنوان به
 میتنظ واقع در(. 2004 س،یو دن نیاست )کول، مارت جاناتیشدت ه ایو اصالح ارزش  ینگهدار یندهایفرآ با
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 کندیم نییرا تع جانیابراز ه ایدر تجربه  رییتغ ای دیو سرکوب، تشد دارد دیکأت یانطباق پاسخ به ،یجانیه
 یهاجنبه تواندیم کهرا موجب شود  یشناختاختالالت روان ،مشکل در آن و (2015، گراس و یسور شپس،)

 و شامیگر یهاپژوهش همچون نیشیپ مطالعات با راستاهم .شخص را دچار اختالل کند یاز زندگ یگوناگون
 و نسیر و( 2015) همکاران و شاو(، 2015) همکاران و نسیر(، 2018) همکاران و نیتول(، 2018) همکاران
 برآن،عالوه. دهدیم نشان را یجانیه میتنظ و احتکار ارتباط زین حاضر مطالعه یهاافتهی(، 2017) همکاران

 نییهستند. در تب یفردنیاحتکار و مشکالت ب نیدر ارتباط ب جانیه میتنظ یانجینقش م دکنندهأییت هاافتهی
 است یستیز و یاجتماع یسازگار در مهم یعامل یجانیه میتنظ ییاذعان داشت که توانا دیموضوع با نیا

 یهایدگیچیپ ،یسازگار کاهش مانند یمشکالت موجب آن در نقص وجود که( 1393 همکاران، و)بشارت 
 موجب ،جانیه میتنظ مشکالت واقع در. گرددیم یتکانش یرفتارها و ناکارآمد یجانیه یهایاستراتژ ،یجانیه

 گرلیتعد فرد در جانیه میتنظ بهبود مقابل در و شوندیم یفردنیب مشکالت و احتکار یرفتارها شیافزا
 است.  یفردنیو مشکالت ب یاحتکار یرفتارها
 در نقص نیهمچن و شوندیم یفردنیمنجر به مشکالت در ارتباطات ب یاحتکار یرفتارها مجموع، در

 است مهم یعامل یجانیه میتنظ نیب نیا در البته. داردیپ در را یاحتکار یهانشانه دیتشد ،یفردنیب ارتباطات
 ،نیبنابرا. شودیم موجب را یفردنیب مشکالت و یاحتکار یرفتارها ینگهدار و دیتشد آن، در شنریب نقص که

احتکار و مشکالت ارتباطات  یهانشانه بهبود و کاهش در توانندیم جانیه میتنظ یراهبردها از ستفادها
 کنند.  فایمهم ا ینقش یفردنیب

 یآمار جامعه. است هاتیمحدود یکسری یدارا حاضر پژوهش که است یضرور نکات نیا انیب انتها در
در باید  ،لیدلنیهمبه .بودند 1396 سال در رشت شهر کی هیناحساله  65تا  35و زنان  مردان پژوهش نیا

های پژوهشی، محدودیت ازشود.  تیرعا اطیجانب احت ،گریو مناطق د یسن یهاگروه ریبه سا جینتا میتعم
 در شودیم شنهادیپ ،لیدلنیهمبه. یاد کرد توانیم زینرا  یخودگزارش یهاپرسشنامه به منحصربودن

 همچون مزاحم یعوامل نیهمچناستفاده شود.  یترو گسترده یتریعدچندبُ یهاروش از یبعد یهاپژوهش
. نشدند مهار کامل صورتبه حاضر مطالعه در کنندگانشرکت یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یستیز طیشرا
انجام  .دنریبگ صورت باال یرهایمتغ شتریب یبررس و مهار با گرید یهاپژوهش شود،یم شنهادیپ راستانیهمدر

 تواندیم یجانیه میو مشکالت تنظ یفردنیدر رابطه با احتکار، مشکالت ارتباطات ب یشیمطالعات آزما
 در. ردیرابطه صورت گ نیدر ا یشیمطالعات آزما شودیم هیتوص ،لیدلنیهمبهبدهند.  یترمشخص اطالعات

 یهاطیمح در جانیه میتنظ مشکالت و یفردنیب ارتباطات مشکالت با احتکار ارتباط شود،یم شنهادیپ انتها
 . ردیصورت بگ کنندگانشرکت شتریب حجم با و متفاوت
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29-49. 
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