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تاریخ دریافت1394/05/22 :
تاریخ پذیرش1394/12/16 :

 .1استادیار روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
 .2استادیار علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
 .3دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).

چکیده
مقدمه :بسیاری از اختالالت روانی بهصورت مشکالتی در تنظیم هیجانی بروز میکنند و افراد در نحوهی تنظیم
هیجانهایشان متفاوت عمل میکنند .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی مشکالت تنظیم هیجانی با پنج عامل
بزرگ شخصیت شامل روانرنجوری ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،مردمآمیزی و وجدان است.
روش 272 :نفر ( 131مرد و  131زن) از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونهگیری در دسترس
بهعنوان شرکتکنندگان پژوهش انتخاب شدند که به پرسشنامههای مشکالت تنظیم هیجانی و فرم کوتاه پرسشنامه
شخصیتی پاسخ دادند .پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی میباشد و برای تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که بین مشکالت تنظیم هیجانی با روانرنجوری همبستگی مثبت معنادار و با
برونگرایی و مردمآمیزی و وجدان همبستگی منفی معنادار وجود دارد و همبستگی معناداری میان مشکالت
تنظیم هیجانی با گشودگی به تجربه وجود ندارد .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری گامبهگام تنها
روانرنجوری بهطور معنادار و به میزان  31/1درصد از تغییرات مشکالت تنظیم هیجانی را پیشبینی میکند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش بعد شخصیتی روانرنجوری که بعد مقابل ثبات هیجانی است نقش
مهمی در پیشبینی نحوهی تنظیم هیجانی افراد و مشکالت ناشی از بدتنظیمی هیجانی دارد.
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مقدمه
هیجانها و خلقیات پدیدههایی فراگیر هستند که
تقریباً به تمام لحظات بیداری یک شخص احساس ذهنی
میدهند [ .]1هیجانها اغلب بهعنوان نیروهایی شناخته
میشوند که نمیتوان در برابر آنها مقاومت کرد و بر رفتار
تأثیر میگذارند .مردم میتوانند جنبههای زیادی از فرآیند
هیجان را کنترل کنند که از جمله میتوان به چگونگی
جهت دادن به توجه توسط هیجان [ ،]2شکل دادن تجربهی
هیجانی از طریق ارزیابی شناختی [ ]3و عواقب
فیزیولوژیکی هیجان [ ]4اشاره کرد؛ این موارد و دیگر
فرآیندهایی که مردم از طریق آنها هیجانهایشان را
مدیریت میکنند عموماً به تنظیم هیجانی اشاره دارند [.]5
با توجه به اینکه هیجانها فرآیندهایی چندمؤلفهای
هستند که در طول زمان ظاهر میشوند ،تنظیم هیجانی
شامل تغییر در طول دوره یا شدت پاسخهای رفتاری،
تجربهای و فیزیولوژیکی است [ . ]6تنظیم هیجانی
سازگارانه شامل انعطافپذیری در استفاده از راهبردهای
تنظیم هیجانی است [7و .]8محققان همچنین اظهار
میکنند که تنظیم هیجانی سازگارانه بیشتر شامل تغییر
شدت یا طول هیجان است تا تغییر احساس یک هیجان
خاص به هیجانی دیگر [ . ]8،8بهعبارتدیگر ،تنظیم
هیجانی سازگارانه بیشتر شامل تعدیل تجربهی هیجانها
بهطورکلی در هنگام وقوع هر هیجانی از قبیل خشم و
شادی است تا فراخوانی یکی از این هیجانهای مشخص .به
نظر میرسد تعدیل برانگیختگی هیجان به معنی کاهش
ضرورت انجام واکنش هنگام احساس هیجان است
بهطوریکه فرد میتواند رفتارش را کنترل کند .این
مفهومبندی از تنظیم هیجانی بر توانایی بازداری از رفتارهای
تکانشی و نامناسب و رفتار کردن مطابق اهداف مورد نظر در
هنگام تجربهی هیجان منفی تأکید دارد [ ]11،11بر اساس
دیدگاههای نظری و تجربی ،گراتز و رومر [ ]12یک مدل
یکپارچه از تنظیم هیجانی ارائه کردند که بر اساس آن
تنظیم هیجانی بهگونهای مفهومسازی میشود که شامل؛
الف) آگاهی و فهم هیجانها ب) پذیرش هیجانها ج)
توانایی بازداری از رفتارهای تکانشی و نامناسب و رفتار
کردن مطابق اهداف مورد نظر در هنگام تجربهی هیجان
منفی و د) توانایی استفاده انعطافپذیر از راهبردهای تنظیم
هیجانی متناسب با موقعیت برای تعدیل پاسخهای هیجانی
در راستای رسیدن به اهداف شخصی و تقاضاهای محیطی،
میباشد .غیبت نسبی یک یا تمامی این قابلیتها میتواند
نشاندهندهی وجود مشکالت در تنظیم هیجانی باشد.
بهطور سنتی روانشناسان فرض را بر این میگیرند که
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تالشهای تنظیم هیجانی مردم به نیازهای لذتگرایانه
خدمت می کند که هدفش گسترش لذت و جلوگیری از درد
است [ .]14 ،13تنظیم هیجانی با دستاوردهای مهمی از
جمله سالمت روانی [ ،]15سالمت جسمانی [ ،]16رضایت
از روابط [ ]17و کارایی فعالیت [ ]18مرتبط است .بااینحال
وقتیکه مردم بهطور مزمن در تنظیم هیجانهایشان
ناتواناند ممکن است کارکرد روانشناختیشان بهطورجدی
دچار مشکل شود .درواقع ،نقصهای مزمن در تنظیم
هیجانی در تمام شکلهای اصلی روانشناسی مرضی نقش
دارد [ .]21 ،18مطالعاتی وجود دارند که نقش نقایص
تنظیم هیجانی دامنهای از اختالالت بالینی شامل
سوءمصرف مواد [ ، ]21اختالل اضطراب فراگیر[،]22
اختالل استرس پس از سانحه پیچیده [ ]23و شخصیت
مرزی [ ]11را نشان میدهند.
در حال حاضر نظریهی هیجان به نقش مرکزی
فرآیندهای هیجانی در تفاوتهای شخصیتی و کارکرد
اجتماعی افراد میپردازد .با بررسی جنبههای مختلف تنظیم
و بدتنظیمی هیجانی توسط محققان مسئلهی مشترکی که
در تمام این بررسیها ظهور میکند تفاوت در برانگیختگی
هیجان و معنای آن برای هر فرد در افراد متفاوت است
(برای مثال چرا خشم برای بعضی مردم توانایی است و برای
دیگران آشفته کننده است و سعی میکنند از آن اجتناب
کند) که تنظیم هیجانی جز مهمی از این تفاوتهای
شخصی است [.]8
اشخاص هیجانهایشان را از راههای گستردهی متفاوتی
تنظیم میکنند [ ]24و یافتههای چندین تحقیق نشان
میدهد که تفاوتهای موجود در سیستمهای عصبی زیستی
افراد ،ظهور هیجانهای اولیه را در آنها واسطهگری
میکنند و با ویژگیهای وسیعتر فرد مانند کارکردهای
اجتماعی و شخصیتی همبستگی دارند .تفاوتهای اشخاص
در ترجمهی موقعیت ،قدرتمندانه پاسخهای هیجانی را شکل
میدهد .تعامالت واکنشی اشاره دارد به تفاوتهای فرد در
اینکه چگونه یک محیط مشابه را ترجمه و تجربه میکند
[ .]25تحقیقات خلقوخو نشان میدهند که تفاوتهای
شخصی در واکنشگری هیجانی و تنظیم هیجانی مؤلفههای
قدرتمند ژنتیکی دارند و در سنین کم نمایان میشوند []26
بهطوریکه خلقوخو بهصورت خصوصیات متفاوت شخصی
در شدت و تداوم ابراز و برانگیختگی هیجان تعریف شده
است [.]27
مفهوم خلقوخو به تفاوتهای شخصی فطری در نوزادان
اشاره دارد ،طبیعت خاص این تفاوتها توسط محققان مورد
بحث قرار گرفته است اما محققان به توافق رسیدهاند که
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قسمتی از خلقوخو شامل تفاوتهای شخصی در هیجان
است [ .]28به خاطر همین تفاوتهای شخصی ،خلقوخوی
نوزادان در سوگیریهای زیست محور افراد در راستای
تجربه و ابراز هیجانهای مشخصی بازتاب مییابد[.]28
محققانی که خلقوخو را در کودکان مطالعه میکنند گزارش
کردهان د که افراد نه تنها در این مورد که کدام یک از
هیجانهای منفی یا مثبت در آنها برانگیخته شود [،31
 ]31بلکه در این مورد که کدام هیجان زمانی که برانگیخته
شد قابل تنظیم است ،متفاوتاند؛ بنابراین در پی تعریف
خلقوخو این مسئله مورد بحث میگیرد که تهییجپذیری و
تنظیم عاطفه بهعنوان پایه اساسی خلقوخو و شخصیت در
کودکی عمل میکنند [ .]31این تفاوتها در بزرگساالن با
تفاوت در ابعاد شخصیت که در طبقهبندی پنج بزرگ،
روانرنجوری و برونگرایی نامیده شدهاند بازتاب مییابد
[ .]32با توجه به مطالعات ذکر شده به نظر میرسد
رفتارهای تنظیم هیجانی در افراد ریشه در خصوصیاتی ثابت
اخالقی یا شخصیتی دارد که از کودکی تا بزرگسالی در فرد
ادامه پیدا میکند و تلویحاتی برای سازگاری و درنتیجه
سالمتی روانی فرد دارد .شخصیت با دیدگاههای نظری
مختلف و در سطوح مختلفی از انتزاع و وسعت مفهومسازی
شده است [ .]33هر کدام از این سطوح سهمی در فهم ما از
تفاوتهای رفتاری و تجربهای افراد داشتهاند .یکی از
سطوحی که بهطور مکرر مورد مطالعه قرار گرفته است
ویژگیهای شخصیت است (جان و گاسلینگ به نقل از
[ .)]32مدل پنج عامل بزرگ شخصیت در سالهای اخیر
بهعنوان رویکردی پرطرفدار و قدرتمند برای مطالعه
ویژگیهای شخصیتی مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار
گرفته است (مک کری و کاستا 1886 ،به نقل از [.)]34
مدل پنج عاملی شخصیت از یک سازمان سلسله مراتبی از
ویژگیها تشکیل شده است و شامل پنج عامل یا بعد اساسی
شخصیت است .این عاملها اغلب «پنج بزرگ »1نامیده
میشوند و یک توافق در رشتههای متفاوت روانشناسی را
نشان میدهند .در طول دهههای گذشته ،کاستا و مک کری
[ ]35و مک کری و کاستا [ ]36این مدل را بهعنوان
چارچوب عمومی برای مطالعه ویژگیهای مختلف شخصیت
بهنجار در تحقیقات واژگانی 2معرفی کردهاند .پنج عامل
عبارتاند از :روانرنجوری ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه،
مردمآمیزی و وجدان .روانرنجوری شامل گرایش به تجربه
هیجانهای منفی و فشارهای روانشناختی در پاسخ به
شرایط استرس است؛ برونگرایی شامل درجهی اجتماعی
Big Five
Lexical researchs

بودن ،تهییجپذیری مثبت و فعالیت عمومی است؛ گشودگی
به تجربه شامل سطح کنجکاوی ،قضاوت مستقل و
محافظهکاری است؛ مردمآمیزی شامل نوعدوستی ،همدردی
و تمایالت همکارانه است و وجدان شامل سطح خودکنترلی
یک شخص در برنامهریزی و سازماندهی است [.]37،38
در رابطه با ارتباط عادات تنظیم هیجانی با خصوصیات
شخصیتی باید به این نکته اشاره کرد که تنظیم هیجانی
اغلب توسط محققان معاصر بهعنوان یک جزء باثبات از
کارکرد شخصیت که بروز وسیعی در قلمروهای رفتاری
مختلف دارد ،مورد توجه قرار میگیرد .به دلیل اینکه تنظیم
هیجانی فرآیندهای رشدی مختلفی را در برمیگیرد،
تفاوتهای شخصی در تنظیم هیجانی احتماالً بهجای یک
محور در چند محور رخ میدهد .برای مثال احتماالً اشخاص
در دانششان از نیاز برای تنظیم هیجانی در موقعیتهای
خاص ،آگاهیشان از راهبرد جایگزین ،انعطافپذیریشان در
اجرای راهبردهای تنظیمی متنوع و سایر اجزای کنترل
هیجان متفاوتاند [.]8
چندین مطالعه رابطهی میان پنج عامل بزرگ شخصیت
و تنظیم هیجانی را بررسی کردهاند [ .]42 ،41 ،41 ،38در
مطالعهای که گراس و جان [ ]38برای بررسی تفاوتهای
فردی در استفاده از استراتژیهای تنظیم هیجانی بر روی
 145دانشجو انجام دادند رابطهی پنج عامل بزرگ شخصیت
را با استراتژیهای بازارزیابی و سرکوب سنجیدند .عالقهی
مشخص در این مطالعه رابطهی برونگرایی و روانرنجوری با
استراتژیهای بازارزیابی و سرکوب بود زیرا این عوامل بهطور
ثابتی نشان دادهاند که به ترتیب با آمادگی برای تجربه
عواطف مثبت و منفی ارتباط دارند [ .]43نتایج تحقیق
نشان داد که بازارزیابی بهطور منفی با روانرنجوری رابطه
دارد درحالیکه سرکوب بهطور منفی با برونگرایی رابطه
دارد [ .]38گرشام و گولن [ ]41مطالعهای بهمنظور بررسی
نقش شخصیت و دلبستگی در استفادهی کودکان و
نوجوانان از استراتژیهای تنظیم هیجانی بروی نمونهای
 682نفری از کودکان و نوجوانان  11تا  18ساله انجام
دادند .در این مطالعه که برای سنجش شخصیت از مدل پنج
عامل بزرگ استفاده شد نتایج نشان داد که نمرات باالتر در
برونگرایی و گشودگی استفادهی بیشتر از بازارزیابی را
پیشبینی کرد درحالیکه نمرات باال در تمام پنج عامل
بزرگ بهجز روانرنجوری سرکوب کمتر را پیشبینی کرد و
روانرنجوری بهصورت مثبتی با استفاده از سرکوب ارتباط
داشت .این مطالعات نشان میدهد که عوامل مثبت
شخصیت مانند برونگرایی با استراتژیهایی که منجر به
بهزیستی روانی بیشتری میشوند مانند بازارزیابی []38
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ابزارهای پژوهش
این
 -1پرسشنامه شخصیتی نئو ،فرم
پرسشنامه شامل  241گزاره است اما در بسیاری از موارد
بالینی و تحقیقی استفاده از این فرم بلند مشکل میباشد و
اطالعات کلی در مورد شخصیت کافی است به همین دلیل
فرم کوتاه  NEO PI-Rبا نام پرسشنامهی پنج عاملی نئو
ساخته شد NEO-FFI .شامل  61آیتم است که هر 12
آیتم یکی از  5عامل اشاره شده در باال را میسنجد و هر
آیتم روی یک مقیاس لیکرت  1تا  5اندازهگیری میشود.
این مقیاس شامل  26آیتم معکوس (آیتمهای-8-8-3-1
-38-33-31-31-28-27-24-23-18-16-15-14-12
 )57-55-54-48-46-45-44-42-38است که پس از
نمرهگذاری معکوس 3در نرمافزار «اس .پی .اس .اس ،».با
جمع نمرات آیتمهای مربوط به هر عامل از طریق قابلیت
محاسبهی متغیر 4در نرمافزار «اس .پی .اس .اس ،».نمرهی
مربوط به هر عامل به دست آمد .فرم کوتاه با فرم بلند
همبستگی  1/68دارد و پایایی درونی خوبی نشان داده است
[ .]37در تحقیقی که توسط اگان ،دیری و آستین []45
بروی  1125آزمودنی انگلیسی انجام شد نیز آلفای کرونباخ
برای هر کدام از عوامل روانرنجورخویی ،برونگرایی،
گشودگی به تجربه ،وجدان ،مردمآمیزی به ترتیب عبارت
بودند از  1/84 ،1/1،74/72 ،1/74 ،1/87که مقادیر خوبی
برای پایایی میباشند.
نتایج مطالعهای بر روی نسخهی فارسی پرسشنامه
نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو از پایایی
مطلوب در روش بازآزمایی برخوردار میباشد و آلفای
کرونباخ عوامل روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به
کوتاه:2

روش
نوع پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است
که به مطالعهی رابطه بین عوامل شخصیت و مشکالت در
تنظیم هیجانی میپردازد.
آزمودني
نمونه پژوهش شامل  272نفر از میان  6111نفر
دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود که به
شیوهی نمونهگیری در دسترس با مراجعه به کالسهایی از
دانشگاه که با پژوهشگر همکاری به عمل آوردند ،مورد
سنجش قرار گرفتند 611 .پرسشنامه توزیع شد که درنهایت

1

SPSS
NEO Five Factor Inventory
3
Recode
4
Compute Variable
2
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رابطه دارند و عوامل منفی شخصیت مانند روانرنجوری که
بعد مقابل ثبات هیجانی است با استراتژیهایی که منجر به
عواطف منفی و تجربه منفی و بهزیستی روانی کمتری
میشوند مانند سرکوب [ ]38رابطه دارند .نتایج مطالعهی
اهرینگ و کواک [ ]44نشان داد که بازارزیابی و سرکوب با
عوامل مشکالت تنظیم هیجانی در نظریهی گراتز و رومر
[ ]12همبستگی دارد .در مطالعات ذکر شده قبلی در
زمینهی رابطهی شخصیت با نحوهی تنظیم هیجانی نقش
عوامل شخصیت در استفاده از استراتژیهای تنظیم هیجانی
مورد بررسی قرار گرفت که تنها شامل دو استراتژی
بازارزیابی و سرکوب بود بااینحال ارتباط عوامل شخصیت
با مشکالت کلی تنظیم هیجانی شامل :آگاهی و فهم
هیجانها ،پذیرش هیجانها ،توانایی بازداری از رفتارهای
تکانشی و نامناسب و رفتار کردن مطابق اهداف مورد نظر در
هنگام تجربهی هیجان منفی و توانایی استفاده انعطافپذیر
از راهبردهای تنظیم هیجانی متناسب با موقعیت برای
تعدیل پاسخهای هیجانی در راستای رسیدن به اهداف
شخصی و تقاضاهای محیطی؛ مورد سنجش قرار نگرفته
است .بررسی نقش شخصیت در مشکالت تنظیم هیجانی
تلویحاتی برای عاطفه ،بهزیستی روانی و ارتباطات اجتماعی
افراد دارد [ ]38که همانطور که پیشازاین اشاره شد
نابهنجاری در هر کدام از این حوزهها منجر به اختالالت
روانی با زمینهی هیجانی خواهد شد و فهم این ارتباطات
میتواند به پیدایش راهکارهای تازه درمانی جهت کمک به
افراد مختلف با توجه به ویژگیهای شخصیتی خاص هر فرد
کمک کند.
هدف این مطالعه بررسی این فرضیهها است که
بهطورکلی عوامل شخصیت با مشکالت تنظیم هیجانی رابطه
دارند و اینکه عوامل شخصیت میتواند مشکالت تنظیم
هیجانی را پیشبینی کنند.
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 344پرسشنامه توسط دانشجویان برگردانده شد ،از این
تعداد پرسشنامه با حذف موارد مشکلدار و انجام غربالگری
و حذف دادههای پرت مشخص شده توسط «اس .پی .اس.
اس ،»1 .نمونهی مورد نظر درنهایت به  272نفر تقلیل یافت
که از این تعداد  138نفر مرد ( )%1/57و  134نفر زن
( )%48/3بودند .در میان نمونه  61نفر متأهل ( )%22/4و
 211نفر مجرد ( )%77/6بودند؛ دامنهی سنی این افراد از
 18تا  42سال بود (میانگین=)24/68؛  133نفر ( )%48/8از
این افراد مشغول به تحصیل در مقطع لیسانس 112 ،نفر
( )%41/2در مقطع فوقلیسانس و  27نفر ( )%8/8در مقطع
دکتری بودند.

رضا عبدی و همکاران

الگوی ارتباطی ابعاد بهنجار شخصیت با مشکالت و بدتنظیمی هیجانی

نتایج
برای بررسی رابطهی مشکالت تنظیم هیجانی با پنج
عامل شخصیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
که نتایج در جدول  1آمده است.

جدول  .1ضرایب همبستگی بین پنج عامل بزرگ شخصیت و مشکالت تنظیم هیجانی
متغیرها

مشکالت
تنظیم هیجانی
آگاهی
شفافیت
تکانه
هدفها
نپذیرفتن
راهبردها
روانرنجوری
برونگرایی
گشودگی به
تجربه
مردمآمیزی
وجدان

مشکالت
تنظیم
هیجانی
1

آگاهی

**1/78
**1/81
**1/84
**1/65
**1/88
**1/61
**1/56
**-1/27
-1/18

1/58
**1/58
**1/31
**1/56
**1/36
-1/16
*1/13
1/11

**-1/17
**-1/24

1/11
*1/13

شفافیت

تکانه

هدفها

نپذیرفتن

راهبردها

روانرنجوری

برونگرایی

گشودگی
به تجربه

مردمآمیزی

وجدان

1
**

1
**1/72
**1/45
**1/73
**1/28
**1/21
-1/18
-1/11

**1/53
**1/74
**1/34
**1/51
**-1/21
-1/18

1
**1/43
**1/32
**1/54
**-1/28
-1/12

-1/16
*-1/13

**-1/22
**-1/17

**-1/16
**-1/28

1
1
**1/42
**1/51
**-1/21
-1/11

1/58
**-1/41
*-1/14

1
**-1/53
-1/11

1
1/17

1

-1/15
**-1/21

**-1/23
**-1/31

**-1/26
**-1/42

**1/36
**1/47

*1/12
-1/12

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ضرایب به
دست آمده نشان میدهد که مشکالت تنظیم هیجانی با
روانرنجوری همبستگی مثبت معنادار دارد (،r=1/563
 )p>1/11درحالیکه با برونگرایی ()p>1/11 ،r= -1/275
و مردمآمیزی ( )p>1/11 ،r= -1/176و وجدان (-1/244
= )p>1/11 ،rهمبستگی منفی معنادار دارد و با گشودگی
به تجربه همبستگی معناداری ندارد .در جدول شماره 1

1
**

1
**1/28

1

ضرایب همبستگی میان عوامل شخصیت نیز ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود روانرنجوری با سایر عوامل
شخصیت همبستگی منفی معنادار دارد به غیر گشودگی به
تجربه که همبستگی منفی هست اما معنادار نیست
درحالیکه سایر عوامل شخصیت با هم همبستگی مثبت
معنادار دارند و دوباره به غیر از گشودگی به تجربه که با
دیگر عوامل همبستگی معناداری ندارد و فقط با مردمآمیزی
03
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تجربه ،وجدان ،مردمآمیزی به ترتیب عبارت از ،1/58 ،1/83
 1/81 ،1/55 ،1/35بودند [ .]46فرم بلند این پرسشنامه نیز
توسط گروسی [ ]47بر روی نمونهی ایرانی هنجاریابی شده
است .در مطالعهی حاضر آلفای کرونباخ برای هر کدام از
خرده مقیاسهای رنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به
تجربه ،وجدان ،مردمآمیزی به ترتیب برابر ،1/52 ،1/61
 1/72 ،1/44 ،1/33به دست آمد که نشاندهندهی پایایی
قابل قبول عاملهای پرسشنامه بود.
 -2پرسشنامه دشواریهای تنظیم هیجانی :مقیاس
دشواریهای تنظیم هیجانی ( ]12[ )DERSیک ابزار
اندازهگیری خودسنجی  36آیتمی است که  6بعد از
مشکالتی که افراد در تنظیم هیجانی تجربه میکنند را
ارزیابی میکند ،این مشکالت شامل :مشکالت مشغول شدن
به رفتارهای هدفدار (هدفها) ،مشکالت در کنترل تکانه
(تکانه) ،نپذیرفتن پاسخهای هیجانی (نپذیرفتن) ،کمبود
آگاهی از هیجانها (آگاهی) ،کمبود شفافیت هیجانی
(شفافیت) و دستیابی محدود به راهبردها برای تنظیم
(راهبردها) ،هستند .آیتمها بر روی یک مقیاس لیکرت 5
درجهای بر اساس اینکه چقدر شرکتکنندگان معتقدند که
هر آیتم بر روی آنها صدق میکند ( = 1تقریباً هرگز تا
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 = 5تقریباً همیشه) اندازهگیری میشوند و نمرات باالتر
شخص در زیرمقیاسها نشاندهندهی مشکالت بیشتر در
تنظیم هیجانی است .هرکدام از ابعاد  DERSشواهد خوبی
از همسانی درونی و اعتبار کافی پیشبین و ساختار دریافت
کرده است [ ]12و آلفای کرونباخ برای ابعاد از  1/75تا
 1/81میباشد .ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی این
مقیاس در ایران توسط خانزاده ،سعیدیان ،چاری و ادریسی
[ ]48بررسی شده است که نشان دادهاند اعتبار مقیاس با
استفاده از آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسها بین  1/86تا
 1/88میباشد .در مطالعهی حاضر آلفای کرونباخ کل
پرسشنامه برابر  1/81و برای هر کدام از خرده مقیاسهای
هدفها ،تکانه ،نپذیرفتن ،آگاهی ،شفافیت و راهبردها به
ترتیب برابر  1/85 ،1/71 ،1/73 ،1/87 ،1/75 ،1/81به
دست آمد که نشاندهندهی پایایی خوب پرسشنامه بود.

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسي بالیني و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،11شماره  ،2پیاپی  ،27پاییز و زمستان  ،1359صص.95-76 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 14, No. 2, Serial 27, Autumn & Winter 2016-2017, pp.: 59-70.

همبستگی مثبت معنادار دارد.
در ادامه پس از حصول اطمینان از رعایت
پیشفرضها ی استفاده از روش آماری رگرسیون چند
متغیری برای بررسی هدف پژوهش معادلهی رگرسیون چند
متغیری با پنج عامل شخصیت بهعنوان متغیرهای پیشبین
و مشکالت تنظیم هیجانی بهعنوان متغیر مالک مورد

جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام پیشبینی مشکالت تنظیم هیجانی از روی عوامل شخصیت

نتایج جدول  2نشان میدهد که پس از انجام تحلیل
گامبهگام تنها روانرنجوری مالکهای ماندن در معادله را
اقناع کرده است و توانسته است که بهطور معنادار 31/4
درصد از واریانس نهایی مشکالت تنظیم هیجانی را
پیشبینی میکند که این درصد پس از تعدیل مجذور
ضریب همبستگی به دلیل خطاهای احتمالی است.
در جریان رگرسیون گامبهگام که شرط ورود به معادله
پس از ورود متغیرهای قبلی تبیین معنادار متغیر مالک در
سطح  p>1/15بود و شرط خروج از معادله شرط
سهلگیرانهتر تبیین نکردن معنادار متغیر مالک در سطح
 p>1/1پس از ورود متغیرهای پیشبین بعدی بود ،ابتدا
متغیر روانرنجوری وارد مطالعه شد که با ضریب بتای 1/56
( )p>1/1111شرط ورود به معادله را کسب کرد .سپس
متغیر برونگرایی وارد مطالعه شد که با توجه به ضریب
بتای  )p >1/5( 1/14نتوانست حتی شرط ورود به مطالعه
را کسب کند اما متغیر روانرنجوری همچنان در معادله ماند
زیرا شرط ماندن در معادله را همچنان اقناع میکرد .سپس
متغیر گشودگی وارد معادله شد که با توجه به ضریب بتای
 )p>1/7( -1/12نتوانست شرط ورود به مطالعه را کسب
کند و کنار گذاشته شد .بعد از آن متغیر مردمآمیزی وارد
معادله شد که با توجه به ضریب بتای  )p>1/6( 1/13شرط
ورود به معادله را کسب نکرد و وارد معادله نشد .سپس
متغیر وجدان وارد معادله شد که با توجه به ضریب بتای
 )p>1( -1/115شرط ورود به مطالعه را کسب نکرد و کنار
گذاشته شد .بهعبارتدیگر هیچکدام از متغیرهای ذکر شده
نتوانستند پس از ورود روانرنجوری به معادله رگرسیون به
مقدار پیشبینی شده توسط روانرنجوری مقدار بیشتری
اضافه کنند که معنادار باشد درنتیجه تنها روانرنجوری
توانست بهطور معنادار مشکالت تنظیم هیجانی را پیشبینی
کند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه نشان میدهد که میان عوامل شخصیت و
مشکالت تنظیم هیجانی یا عوامل آن همبستگیهای
معناداری وجود دارد که نشاندهندهی رابطهی شخصیت
افراد با توانایی تنظیم هیجانهایشان میباشد .با توجه به
نتایج ،گشودگی به تجربه با نمرهی کلی مشکالت تنظیم
هیجانی رابطهی معنادار ندارد اما با عامل دسترسی محدود
به راهبردهای تنظیم هیجانی که شامل آیتمهایی میشود
که نشان میدهد فرد غمگین عقیده دارد کار زیادی برای
تنظیم مؤثر هیجان نمیتوان کرد ،رابطه منفی معنادار دارد
که با نتایج مطالعهی مشابهی هماهنگ است [ .]48افراد با
نمرات باال در گشودگی به تجربه به علت خصوصیات
خالقیت باال ،باز بودن به هیجاناتشان و تجربهی غنی که
دارند [ ] 51طبیعتاً به راهبردهای بیشتری در هنگام مواجه
با مشکالت هیجانی و هنگام تنظیم هیجانهایشان دسترسی
دارند که این کامالً رابطهی منفی این عامل با عامل
دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی در مقیاس
مشکالت تنظیم هیجانی را توجیه میکند.
عامل وجدان بهطورکلی با مشکالت تنظیم هیجانی و
تمام عوامل آن بهجز کمبود آگاهی هیجانی رابطهی منفی
معنادار دارد و با عامل کمبود آگاهی هیجانی رابطهی مثبت
معنادار نشان داد که با نتایج مطالعهی مشابه دیگری
هماهنگ است [ . ]48با توجه به تعریف وجدان از عوامل
شخصیت و تعاریف عوامل مشکالت تنظیم هیجانی بیشترین
هماهنگی که در نتایج نیز نشان داده شده است مربوط به
رابطهی منفی معنادار میان وجدان با دشواری در اشتغال به
رفتارهای هدفمند و مشکالت کنترل تکانه است .افراد با
نمرات باال در وجدان با تمایل به نشان دادن خودنظمبخشی،
رفتار وظیفه شناسانه و هدفمندی برای رسیدن به دستاورد
مشخص حتی برخالف انتظارات خارجی مشخص میشوند
01
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متغیر
روانرنجوری
برونگرایی
گشودگی
مردمآمیزی
وجدان

β
1/56
1/14
-1/12
-1/13
1/11

t
21/68
1/68
-1/38
-1/61
-1/18

Sig
1/1111
1/485
1/681
1/541
1/835

R
1/56

R2
1/32
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بررسی قرار گرفت .برای اینکه مشخص شود کدام یک از
پنج عامل شخصیت بهتر میتواند مشکالت تنظیم هیجانی
را پیشبینی کند از روش تحلیل رگرسیون گامبهگام
استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول 2
آمده است.
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[ ]38که رابطهی منفی عامل وجدان با عامل دشواری در
اشتغال در رفتارهای هدفمند را توجیه میکند .همچنین
نمرات باال در وجدان ترجیح برای رفتار برنامهریزی شده
بهجای رفتار فوری را نشان میدهد و وجدان با روشی که
افراد برای کنترل ،تنظیم و جهتدهی تکانههایشان استفاده
میکنند مرتبط است [ ]38که رابطهی منفی وجدان با
مشکالت کنترل تکانه را توجیه میکند.
مردمآمیزی با مشکالت تنظیم هیجانی رابطهی منفی
معنادار دارد که با مطالعهی دیگری که نشان میدهد
مردمآمیزی ممکن است یک عامل سهیم در تنظیم
هیجانهای منفی باشد [ ]51هماهنگ است .همچنین این
یافته با نتایج مطالعات دیگری نیز هماهنگ است که نشان
میدهند تنظیم هیجانی با رابطهی بین فردی با کیفیت باال
مرتبط است [ ]52و فرایندهای تنظیم هیجانی برای
مدیریت مؤثر رابطهها ،مخصوصاً در مواقعی که تعامل با
دیگران ناخواسته یا سخت است ،مهم هستند [ ]53درنتیجه
اشخاص با سطوح باالی مردمآمیزی درنتیجهی توانایی
فوقالعادهشان در تنظیم حالتهای هیجانی منفی در هنگام
تعامل با دیگران احتمال بیشتری دارد رابطههای با کیفیت
باال داشته باشند [ ]54که همهی اینها نشاندهندهی
توانایی افراد با نمرات باال در مردمآمیزی در تنظیم هیجانی
مؤثر است .همچنین محققان اصطالحی به نام کنترل
تالشگر را مشخص کردهاند که به نظر میرسد در تعدیل
هیجانهای منفی اهمیت دارد و آن این است که توانایی
اشخاصی که نمرات باالیی در مردمآمیزی دارند در تنظیم
هیجانهای منفی بهطور معناداری با تالش بیشتر برای
کنترل و تنظیم هیجان رابطه دارد [.]55
مردمآمیزی هماهنگ با مطالعهی مشابه با مشکالت در
کنترل تکانه رابطهی منفی معنادار نشان داد و بعالوه با
مشکالت درگیر شدن در رفتار هدفمند نیز رابطهی منفی
معنادار نشان داد [ .]48در تائید این رابطه مطالعات دیگر
نشان دادهاند که اشخاص با سطوح باالتر مردمآمیزی با
سطوح باالتر کنترل شناختی مرتبط هستند [ ]56و
مردمآمیزی با حالتهای خلق مثبت با برانگیختگی پایین
مانند آرامش و خشنودی پیوند دارد [ ]57که در عوض با
گرایش کمتر به واکنشگری هیجانی منفی مرتبط
است[ ]58که بعد مقابل مشکل در کنترل تکانه است.
مردمآمیزی نقش یکتایی در خودتنظیمی عواقب
ناخواستهی افکار و احساسات خصومتآمیز بازی میکند
[ ]61، 58که نشان میدهد میتوانند با این توانایی در
خودتنظیمی ،به رفتارهای هدفمند بپردازند که رابطهی
منفی بین مردمآمیزی و دشواری درگیر شدن در رفتار
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هدفمند را توجیه میکند.
برونگرایی بهطورکلی با مشکالت تنظیم هیجانی
رابطهی منفی معنادار نشان داد .بنا بر تعریف جان و
سریواستاوا [ ،]32برونگرایی بیانگر وجود رویکردی پرانرژی
به جهان مادی و اجتماعی در فرد میباشد که ویژگیهایی
چون مردمآمیزی ،فعال بودن ،قاطعیت و جرئت را شامل
میشود .سازشپذیری نشانگر جهتگیری اجتماعی و جامعه
پسند در مقابل نگرش خصمانه نسبت به دیگران میباشد
که ویژگیهایی چون نوعدوستی ،خوشقلبی ،اعتماد و
فروتنی را شامل میشود .مطالعات زیادی رابطهی میان
برونگرایی با هیجان مثبت را نشان دادهاند [،63 ،62 ،61
 ]64همچنین افراد با نمرات باال در برونگرایی به نسبت
افراد با نمرات پایین در برونگرایی بیشتر احتمال دارد
هیجانهای مثبت را احساس کنند [ .]65کاستا و مک کری
[ ]66نشان دادهاند که برونگرایی عاطفهی مثبت را
پیشبینی میکند همچنین جان و سریواستاوا [ ]32نشان
دادهاند که تنظیم هیجانی بهتر با برونگرایی مرتبط است.
این یافتهها تائیدکنندهی توانایی برونگرایان در تنظیم
هیجانهایشان است که با نتایج این مطالعه مبنی بر رابطهی
منفی برونگرایی با مشکالت تنظیم هیجانی منطبق است.
از دیدگاه پنج عاملی ،برونگراها تمایل دارند که هر دو
هیجان مثبت و منفی را آزادانه ابراز کنند ،در عوض،
درونگراها خیلی بیشتر منزوی هستند و بیشتر مایلاند که
در احساساتشان بمانند و آنها را از دیگران پنهان کنند [،3
 ]67که نشاندهندهی پذیرش هیجانها توسط برونگرایان
است ،درحالیکه عامل نپذیرفتن پاسخهای هیجانی تشکیل
شده از آیتمهایی است که تمایل به داشتن پاسخهای
هیجانی منفی نسبت به هیجانهای منفی خود یا نپذیرفتن
واکنش خود به فشار را نشان میدهد ،درنتیجه این دو با
نتایج مطالعهی حاضر مبنی بر رابطهی منفی میان
برونگرایی با عامل نپذیرفتن پاسخهای هیجانی منطبق
است .این نتایج با نتایج مطالعهی مشابهی هماهنگ است
[.]48
در مطالعهی حاضر هماهنگ با مطالعهی دیگری در این
زمینه روانرنجوری با عوامل کمبود شفافیت هیجانی،
مشکالت در کنترل تکانه ،مشکالت درگیر شدن در رفتار
هدفمند ،نپذیرفتن پاسخهای هیجانی و دسترسی محدود به
استراتژیهای تنظیم هیجانی رابطهی مثبت معنادار داشت
درحالیکه با کمبود آگاهی هیجانی رابطهی معناداری
نداشت [ .]48مطالعهی دیگری تائید میکند که اشخاص با
نمرات باال در روانرنجوری به نسبت افراد با نمرات پایین در
روانرنجوری کمتر احتمال دارد که هیجانهای منفیشان را
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اصالح کنند [.]65
روانرنجوری گرایش برای تجربهی هیجان منفی مانند
خشم ،اضطراب یا افسردگی است که گاهی اوقات آن را
ثبات هیجانی نیز مینامند .افرادی که نمرات باالیی در
روانرنجوری میگیرند از لحاظ هیجانی واکنشی هستند و
نسبت به استرس آسیبپذیرند [ ]68که با رابطهی مثبت
روانرنجوری با مشکالت در کنترل تکانه در مطالعهی حاضر
هماهنگ است .بیشتر احتمال دارد که آنها وضعیتهای
عادی را تهدیدکننده ترجمه کنند و ناکامیهای جزئی را
بهطور ناامیدکنندهای مشکل بینند .واکنشهای هیجانی
منفی این افراد تمایل به پایداری برای یک مدتزمان
طوالنی غیرمعمول دارد که به معنی این است که اغلب در
یک خلق بد قرار دارند [ ]68که با رابطه مثبت روانرنجوری
با نپذیرفتن پاسخهای هیجانی و دسترسی محدود به
استراتژیهای تنظیم هیجانی هماهنگ است .این مشکالت
در تنظیم هیجانی میتواند توانایی فردی که نمرهی باالیی
در روانرنجوری میگیرد را در فکر کردن بهصورت واضح،
تصمیمگیری و کنار آمدن مؤثر با استرس کاهش دهد []68
که با رابطهی مثبت روانرنجوری با مشکالت درگیر شدن
در رفتار هدفمند هماهنگ است.
برای بحث در مورد نتایج ارائه شده در مطالعه باید اشاره
شود که دیدگاه ابعادی در مورد هیجان به تمرکز بر
شباهتهای ساختاری بین هیجان و شخصیت روی آورده
است [ ]68که بهطور اخص ،دیدگاههای ابعادی یک نگاشت
بین بعد هیجان منفی و روانرنجوری و بین بعد هیجان
مثبت و برونگرایی پیشنهاد میکند .این پیوندها در
مطالعات متعددی نشان داده شدهاند [.]64 ،63 ،62 ،61
کاستا و مک کری [ ]66نشان دادند که روانرنجوری،
عاطفه منفی در زندگی روزمره را پیشبینی میکند
درحالیکه برونگرایی عاطفه مثبت را ،این ارتباط حتی در
طول یک دورهی  11ساله نگه داشته شدهاند .بر اساس این
رابطه ،مک کری و کاستا [ ]71پیشنهاد کردهاند که
روانرنجوری و برونگرایی ابعاد اخالقی شخصیتاند که به
ترتیب آمادگی اشخاص برای هیجانهای مثبت و منفی را
ارائه میکنند و ازآنجاکه تنظیم هیجانی موفق با عاطفهی
منفی همبستگی منفی معنادار و با عاطفهی مثبت
همبستگی مثبت معنادار دارد [ ]71رابطهی مثبت مشکالت
تنظیم هیجانی با روانرنجوری قابل درک است .همچنین در
مطالعهی دیگری که رابطهی نحوهی تنظیم هیجانی با ابعاد
گسترده شخصیت که توسط ویژگیهای پنج بزرگ تعریف
شده است مورد بررسی قرار گرفت ،نحوهی تنظیم هیجانی
رابطهی متوسط با ابعاد هیجان محور شخصیت شامل
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روانرنجوری و برونگرایی نشان داد [ .]48با توجه به
ادبیات تحقیق فرض مطالعه این بود که روانرنجوری و
برونگرایی هر دو در پیشبینی مشکالت تنظیم هیجانی که
توسط رگرسیون مورد ارزیابی قرار میگیرد سهم داشته
باشند اما در این مطالعه تنها روانرنجوری توانست بهطور
مثبت معناداری مشکالت تنظیم هیجانی را پیشبینی کند.
در مطالعهی مشابه دیگری ،مدل معادالت ساختاری نشان
داد که روانرنجوری منجر به تناقض هیجانی باالتر و
استفادهی کمتر از اصالح هیجان میشود درحالیکه
برونگرایی با تناقض هیجانی پایینتر مرتبط است [ ]72که
با نتایج مطالعهی حاضر در پیشبینی مشکالت تنظیم
هیجانی توسط روانرنجوری هماهنگ است اما برخالف
مطالعهی عنوان شده در مطالعهی حاضر برونگرایی نقشی
در پیشبینی مشکالت تنظیم هیجانی ندارد .درواقع در
رگرسیون گامبهگام استفاده شده در این مطالعه عوامل دیگر
شخصیت که پس از روانرنجوری که بیشترین همبستگی
را با مشکالت تنظیم هیجانی دارد وارد مدل شدهاند
نتوانستهاند نه تنها شرط ماندن بلکه شرط ورود به مطالعه
که پیشبینی معنادار مشکالت تنظیم هیجانی بهطور
مستقل از روانرنجوری و بهطور معنادار است را احراز کنند
و درنتیجه از مدل خارج شدهاند.
درنهایت اینکه همانطور که پیشبینی میشد عوامل
شخصیتی افراد که خصوصیات تقریباً ثابت افراد در طول
زندگی هستند و انتظار میرود بهطور مهمی تمام ابعاد
زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهند ،با نحوهی تنظیم
هیجانها و درنتیجه مشکالت در تنظیم هیجانها رابطههای
معناداری نشان دادند که این رابطهها شامل ارتباط همهی
عوامل شخصیت با عوامل مشکالت تنظیم هیجانی بود اما
همانطور که انتظار میرفت عامل روانرنجوری از عوامل
شخصیت که بیشترین ارتباط را با مسئلهی تنظیم هیجانی
دارد از آن جهت که شامل رفتارهای تکانشی و عدم توانایی
در کنترل هیجانهاست و اینکه بعد مقابل ثبات هیجانی
است به این معنی که افراد با نمرات باال در روانرنجوری
هیجانهای بیثباتی دارند که نشاندهندهی عدم توانایی در
تنظیم هیجانی است ،بیشترین همبستگی را با مشکالت
تنظیم هیجانی داشت و به همین دلیل نیز توانست بهطور
معناداری به میزان نسبتاً باالیی مشکالت تنظیم هیجانی را
پیشبینی کند .همانطور که پیشازاین نیز اشاره شد عامل
دیگری که عالوه بر روانرنجوری ارتباط مستقیمتری به
نسبت سایر عوامل شخصیت با هیجانها دارد و به عبارتی
در کنار روانرنجوری عاملهای هیجان محور شخصیت
محسوب میشوند برونگرایی است که در این مطالعه
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علیرغم داشتن همبستگی معنادار با مشکالت تنظیم
هیجانی نتوانست بهطور معناداری مشکالت تنظیم هیجانی
را پیشبینی کند .به نظر میرسد دلیل این امر آن باشد که
برونگرایی بیشتر از اینکه به توانایی تنظیم هیجانی مربوط
باشد به نوع هیجانهایی که فرد دارد ،برای مثال
هیجانهای مثبت ،مربوط است و اساس تعریفی این بعد از
عوامل شخصیت ارتباط مستقیمی با مشکالت تنظیم
هیجانی بهصورت عام ندارد گرچه با استراتژیهای خاص
تنظیم هیجانی از قبیل سرکوب بیانی رابطهای مستقیم در
تعریف دارد از آن جهت که برونگرایان بیشتر تمایل دارند
احساسات خود را ابراز کنند؛ اما برونگرایی مانند
روانرنجوری که تعریف و اساس آن بر پایهی هیجان و ثبات
هیجانی است با تنظیم هیجانی مرتبط نیست درنتیجه
منطقی است که نتواند بهاندازهی روانرنجوری مشکالت
تنظیم هیجانی را پیشبینی کند و حتی اینکه نتواند در
حضور عوامل مرتبطتری مانند روانرنجوری مقدار مستقل
معناداری از واریانس نهایی که مشکالت تنظیم هیجانی
باشد را پیشبینی کند .سایر عوامل شخصیت اگرچه هر
کدام به نحوی با هیجانها و تنظیم هیجانی مرتبطاند که
این رابطههای معنادار با مشکالت تنظیم هیجانی در این
مطالعه نیز معلوم شد اما همانطور که در ادبیات تحقیق نیز
مشاهده شد بهعنوان عوامل هیجانی شخصیت در نظر گرفته
نمیشوند و همانطور که انتظار میرفت سهم مستقل
معناداری در پیشبینی مشکالت تنظیم هیجانی جدای از
روانرنجوری نداشتند.
در تعمیم نتایج تحقیق به دلیل محدودیتهای موجود
بر سر راه پژوهش از جمله عدم تنوع سنی در نمونه که
بیشتر شامل جوانان میشد و کودکان و سالمندان را در نظر
نمیگرفت ،غیر بالینی بودن آزمودنیها و استفاده از ابزار
خودگزارشی باید محتاط بود .محدودیت دیگر نبود
پژوهشهایی است که بهطور مستقیمتری بتوان از آنها
برای آزمون فرضیهها و بحثهای دقیقتر سود جست .نیاز
به مطالعات دیگری در این زمینه برای بررسی تکرارپذیری
نتایج وجود دارد .بهتر است مطالعات آینده در این زمینه با
در نظر گرفتن محدودیتهای ذکر شده و با تعداد آزمودنی
بیشتر و نحوهی انتخاب تصادفی افراد انجام شود و همچنین
سایر متغیرهای مربوط به هیجان و تنظیم هیجانی و عوامل
شخصیت از جمله عاطفهی مثبت و منفی نیز برای تبیین
بهتر روابط به مدل پیشبینی اضافه شوند.
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