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 پیش بینی ناگویی هیجانی در دانشجویان براساس صفات شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

 2*زاده، علی اصغر حسین1پورمهدی رزاق 

 

 چکیده 

جمعیت  :مقدمه در  هیجانی  ناگویی  نشانگان  بالینیپیوستار  غیر  دانشجویان  های  از  می  اعم  مشاهده  دورهشونیز    های د. 

مانند  پراسترس فرد  تغییر  رو  مختلفی  هیجانی   هایچالش   با  را  دانشگاه،  درمی   روبه  مهارتدانشگاه،    طول  کند.  های  داشتن 

  سازگار   تحصیلی  تقاضاهای  با  شودو موجب میزند  رقم می  دانشجویانهیجانی الگوی ارتباطی کارآمد و مؤثری را برای زندگی  

بینی ناگویی هیجانی در دانشجویان براساس صفات شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی  هدف پژوهش حاضر پیش   شوند.

 هیجان بود.  

از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه آزاد   :پژوهش  روش روش پژوهش توصیفی 

ا... آملی در سال   آیت  علوم تحقیقات  میان آن  نفر  1150تعداد  به  1396اسالمی واحد  از  دانشجو به صورت   285ها  بود که 

  ؛ مقیاس 1985ری و کاستا  انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی نئو ساخته مک ایگیری چندمرحلهنمونه 

هاون و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی، کرایج و اسپین (1994تیلور ) و  پارکر   ساخته بگبی، تورنتو  هیجانی ناگویی 

 ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد.  ( بود. تحلیل داده 2001)

معنادار بود    01/0ضریب رگرسیون بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی مثبت و در سطح    ها:یافته

(01/0P<  ،344/0=β)  .ییرنجورخوهای شخصیتی روان  از بین ویژگی  (01/0P<  ،278/0=β  )  گراییبرونبه صورت مثبت و  

(01/0P< ،328/0-=β ) کرد.    بینیپیشناگویی هیجانی دانشجویان دختر را  01/0به صورت منفی و در سطح معناداری 

ی در افراد دچار ناگویی  آموزش تنظیم هیجان در جهت مقابله با رویدادهای محیطی و تعدیل تظاهرات شخصیت  گیری:نتیجه

 شود.  هیجانی پیشنهاد می

 تنظیم شناختی هیجان، صفات شخصیت، ناگویی هیجانی   ژه:کلیدوا

  5/9/1398تاریخ پذیرش:                          1398/ 10/3تاریخ دریافت:    
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 ناگویی هیجانی در دانشجویان براساس صفات شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی پیش بینی 

 : مقدمه

 گیررد. بعردشناختی است که دو بعد شناختی و عاطفی را در برمیها سازه روانیا ناتوانی برای توصیف هیجان  1هیجانی  ناگویی

-نشران عاطفی بعد که حالی در ها است،احساس تحلیل  توصیف و  شناسایی،  برای  توانایی  دهندهنشان  هیجانیشناختی ناگویی  

تصرور   .(1)شروند  مری  تحریرک  بافیخیال  برای  خود  هایتوانایی  و  عاطفی  هایمحرک  به واسطه  افراد  است که  ایدرجه  دهنده

کننرده نقرد در فرآینرد شرناخت، تنظریم و های شناختی و عاطفی صفت شخصیتی ناگویی هیجرانی مرنعک شود ویژگیمی

سرازی کررد کره برا عنوان راهبرد تنظیم شناختی هیجانی مفهرومتوان ناگویی هیجانی را بهو می  (2)های هیجانی است  مهارت

  .(3)شود  ای اجتنابی مشخد میها یا راهبردهای مقابلهنقد در شناخت یا پردازش هیجان
دهد می  قرار  تأثیر  تحت  را  هیجان  شناختی  تنظیم  راهبردهای  از  استفاده  شیوه  ها،هیجان  توصیف  و  بازشناسی  در  اختالل  وجود

. بره عقیرده (5)توان روش شناختی مدیریت اطالعات هیجانی تحریک شرده تعریرف کررد  را می  2تنظیم شناختی هیجان.  (4)

کنند. از جمله زا از راهبردهای تنظیم هیجانی متنوعی استفاده میافراد در مواجهه با شرایط تنیدگی  (6)  و همکاران  گارنسفکی

و  6سرازی، فاجعره آمیز5، سررزنش دیگرران4، سررزنش خرود3توان به راهبردهای منفی شامل نشرخوار فکرریاین راهبردها می

 11پرذیریدیردگاه، 10ریزی، تمرکز مجدد بر برنامه9، پذیرش8، ارزیابی مثبت مجدد7راهبردهای مثبت شامل تمرکز مجدد مثبت

خطری سراده برقررار نیسرت و  هشخصی یک رابط مشکالت بینهیجانی و  بین ناگویی رابطه (7)بشارت و همکاران  اشاره کرد.

نیرز در  (8)ادواردز و ووپررمن .  توانند بر این رابطه ترأثیر بگذارنردراهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان می

چنرین پیشرنهاد  (9)ونترا و همکراران  پژوهشی نشان دادند تنظیم هیجان میانجیگر اثر ناگویی هیجانی بر سالمت روان اسرت.

ناتوانی در استفاده مؤثر از زبان برای شناسایی و توصیف حاالت عاطفی به طور جدی با مشکالت تنظیم هیجانی فرد   کردند که

 اند.نیز به مشکالت تنظیم هیجان در این افراد اشاره داشته (11)و چن و همکاران  (10)پاندی و همکاران  ارتباط دارد.

ای نیرز معتقدنرد کره در واقرگ نراگویی است و در مقابل، عرده  اند که ناگویی هیجانی یک صفت شخصیتیای بر این عقیدهعده

 خصوصریات و هاگرایش شخصیت. (14-12)کند های خاص بروز میهیجانی، حالتی از شخصیت است که در شرایط و موقعیت

اعمال( افراد و به کارگیری انرواع   و  عواطف  )افکار،  شناختیروان  در رفتارهای  هاتفاوت  و  تشابهات  کنندهتعیین  که  است  پایداری

شخصیت مجموعه سازمان یافته و واحدی است متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و   .(18-15)  است  هیجانراهبردهای تنظیم  

-شرامل روان صرفات شخصریت 1991ری و کاستا . طبق نظر مککندبادوام که در مجموع یک فرد را از افراد دیگر متمایز می

به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، ی رنجورخویروان. (19) شناسی استو وظیفه  پذیریتوافقگرایی، پذیرش،  رنجورخویی، برون

به تمایل فرد بررای  گراییورزی، افسردگی و عزت نف  پایین اشاره دارد، در حالی که برونجویی، خصومت، تکانشتنش، ترحم

به تمایل فرد بررای کنجکراوی، عشرق بره  گشودگی به تجربهکند. پرانرژی و صمیمی بودن اشاره می  طلبی،مثبت بودن، جرأت

بره تمایرل فررد بررای بخشرندگی، مهربرانی، پرذیری  توافق  پذیری و خردورزی اشاره دارد، در حالی کههنر، هنرمندی، انعطاف

به تمایل فرد برای منظم بودن،   شناسیام اینکه وظیفهسخاوت، همدلی، همفکری، نوع دوستی و اعتمادورزی اشاره دارد. سرانج

   .(22-20) شودمداری، منطقی و آرام بودن اطالق میکارا بودن، قابلیت اعتماد و اتکا، خودنظم بخشی، پیشرفت

 برین  و  معنرادار  مثبرت  رابطره  هیجرانی  نراگویی  و  رنجورخوییروان  بین  که  داد  نشان  (23)پژوهش بشارت    نتایج  در این راستا،

 و هیجانی ناگویی افزایش با رنجورخوییروان. دارد  وجود  معنادار  منفی  رابطه  هیجانی  ناگویی  با  گشودگی به تجربه  و  گراییبرون

 هرایکررد خصیصرهپیشرنهاد  (23) بشرارت. گیردمی قرار ارتباط در هیجانی ناگویی کاهش با گشودگی به تجربه  و  گراییبرون

 
1. alexithymia  
2. cognitive emotion regulation 
3. rumination 
4. self-blame 
5. other-blame 
6. catastrophizing 
7. positive refocusing 
8. positive reappraisal 
9. acceptance 
10. refocus on planning 
11. putting into perspective 
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نتایج پرژوهش . گذارندمی تأثیر هاهیجان تنظیم و هیجانی اطالعات شناختی  پردازش  زمینه  در  فرد  هایتوانمندی  بر  شخصیتی

. یندبینی ناگویی هیجانی به شمار آتواند عامل مؤثری در پیشمی  عاطفه منفی  شخصیتی  بعدنشان داد    (24)عبدی و همکاران  

هرای افرراد در زمینره پرردازش و تنظریم از طریق تأثیر بر توانمنردیرنجورخویی  نتیجه گرفتند روان  (25)دهقانی و همکاران  

 .گذاردهای افسردگی تأثیر میاطالعات هیجانی بر نشانه

   پیشررفته، رفتارهرای  بسریار  جوامرگ  د. درشروغیر برالینی نیرز مشراهده مری  هایپیوستار نشانگان ناگویی هیجانی در جمعیت

  شرناختی  توانرایی  یرک)  فرردیبرین  خرانوادگی و  شرغلی،  هرایمحیط  در  مثال  عنوان  روزمره( به  اجتماعی  تعامالت  مناسب در

-می  روبه رو  مختلفی  هیجانی  هایچالش  با  را  دانشگاه، فرد  تغییر مانند  پراسترس  هایدوره  .(26)شود  می  گرفته  درنظر  کلیدی

داشرتن کنند؛ درحالیکره،  ایجاد فردی بین دهند، روابط  تحول  را  بزرگسال  هویت  ح   باید   دانشگاه، دانشجویان  طول  کند. در

 تحصریلی تقاضراهای برا شرودموجب می وزند رقم می افرادهای هیجانی الگوی ارتباطی کارآمد و مؤثری را برای زندگی مهارت

میزان ناگویی هیجانی در جمعیرت . (27, 25)کند  قطار هیجانی یک را مانند   تجربه دانشگاه  تواندمی  هااین  همه  ،شوند  سازگار

افزاید و ضررورت بررسری ناشی از ناگویی هیجانی بر اهمیت پژوهش حاضر می  مشکالتو  غیربالینی اعم از جمعیت دانشجویی  

نماید. از این رو، با نگاهی بر مطالبی که از نظر گذشت هردف پرژوهش برجسته میای اثرگذار را  هر چه بیشتر متغیرهای زمینه

 های زیر بود.گویی به سوالحاضر پاسخ

 آیا صفات شخصیت و تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده ناگویی هیجانی هستند؟ -

 

 :پژوهشروش  

تمام دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علروم روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل 

-گیری چندمرحلهدانشجو به صورت نمونه  285ها  نفر بود که از میان آن  1150تعداد  به  1396تحقیقات آیت ا... آملی در سال  

مونه انتخاب شدند. معیارهرای ورود و با توجه به احتمال ریزش نبرای حجم نمونه    (28)آستین و اِستیربرگ  ای بنا بر پیشنهاد  

برود. معیارهرای سال از شروع تحصریل  2زمان به پژوهش شامل رضایت آزمودنی برای ورود به پژوهش و گذشت حداقل مدت 

های شدید یماریبهای جسمانی مزمن، یماریبها و  یتمعلولمشروط در کارنامه دانشجو،    نیمسال  وجود  خروج از پژوهش شامل

 ی یا دارو در طول سال گذشته و انصراف افراد از ادامه همکاری بود. درمانروانروانی، دریافت  

هایی بعد از ساعات درسی، پژوهشرگر برا ها براساس رشته مورد نظر و با اجازه از آموزش دانشکده در زمانپ  از انتخاب کالس

های جمعیت شناختی ها توسط دانشجویان پرسشنامهپژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامهارائه توضیحات مختصری درباره اهداف  

ها توزیگ و  از دانشجویانی کره تمایرل بره همکراری های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه را در میان آنو همچنین پرسشنامه

دقیقه بود  30ها زمان تکمیل پرسشنامه  ها کالس را ترک کنند. متوسطشد که در زمان تکمیل پرسشنامهنداشتند خواسته می

ها را تکمیل کردند. در این پژوهش مالحظرات اخالقری شرامل و دانشجویان در حضور پژوهشگر و به صورت گروهی پرسشنامه

پرسشنامه مخدوش  3های پژوهش حاضر پ  از حذف اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. داده

 نده پرت با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و روش تحلیل رگرسیون، تحلیل شدند.کنشرکت 1و  

 3گویره اسرت کره  20شرامل  (29)مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ساخته بگبی و همکاران  .1مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو

 ای ازدرجره  6طیرف لیکررت  یرک  در  و تفکر عینری را    هاها؛ دشواری توصیف احساسخرده مقیاس دشواری تشخید احساس

عاملی  3و ساختار   79/0ضرایب آلفای کرونباخ    (23). بشارت  (30)دهد  مورد ارزیابی قرار می  5تا کامالً موافق=  1کامالً مخالف=

 عنوان روایی سازه گزارش کرد.این ابزار را به

رنجورخویی مقیاس روانخرده  5گویه    60شامل    (31)ری  پرسشنامه پنج عاملی نئو کاستا و مک. 2پرسشنامه پنج عاملی نئو

، 27، 22، 17، 12، 7، 2های گرایی با شماره سوال؛ برون56،  51،  46،  41،  36،  31،  26،  21،  16،  11،  6،  1های  با شماره سوال

 
1. Toronto Alexithymia Scale 
2. NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) 
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پرذیری برا ؛ توافق58، 53، 48،  43،  38،  33،  28،  23،  18،  13،  8،  3های  ؛ گشودگی با شماره سوال57،  52،  47،  42،  37،  32

، 25، 20، 15، 10، 5های  شناسی با شماره سوالو وظیفه  59،  54،  49،  44،  39،  34،  29،  24،  19،  14،  9،  4های  شماره سوال

ترا  3، مخرالفم=2تفراوت=، بری1، مروافقم=0ای از کامالً موافقم=درجه 5را در یک طیف لیکرت  60، 55، 50، 45، 40،  35،  30

-خرده  5در هنجاریابی این ابزار ضرایب همبستگی    (32)دهد. گروسی فرشی و همکاران  مورد ارزیابی قرار می  4 مخالفم=کامالً

و همبسرتگی برین دو نسرخه گرزارش  56/0ترا  87/0ای برین ، ضرایب آلفای کرونباخ را در دامنه87/0تا   56/0ا بین  مقیاس ر

 گزارش کردند. 45/0تا    66/0ای بین گر را در دامنهشخصی و نسخه ارزیابی مشاهده

گویه اسرت و  36شامل  (33)پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران . 1پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

، 14،  5هرای  ریزی، شماره سروال؛ تمرکز مجدد بر برنامه31،  22،  13،  4های  خرده مقیاس تمرکز مثبت مجدد، شماره سوال  9

؛ و پرذیرش، 34،  25،  16،  7هرای  پذیری، شماره سوال؛ دیدگاه33،  24،  15،  6های  ثبت، شماره سوال؛ ارزیابی مجدد م32،  23

؛ سررزنش 28، 19، 10، 1هرای و راهبردهای غیرانطباقی مانند سرزنش خرود، شرماره سروال  29،  20،  11،  2های  شماره سوال

هرای سازی شرماره سروالو فاجعه 30،  21، 12، 3های سوال؛ نشخوار فکری، شماره 36، 27، 18،  9های  دیگران، شماره سوال

آلفرای کرونبراخ  (34). حسنی (33)دهد مورد ارزیابی قرار می 5تا همیشه= 1را در یک طیف لیکرت از هرگز=  35،   26،  17،  8

عراملی اصرلی پرسشرنامه  9های اصلی از الگوی لیل مؤلفهنتایج تح  (34)گزارش کرده است. در پژوهش حسنی    92/0تا    76/0

 درصد از تغییرات را تبیین کرد. 74تنظیم شناختی هیجان حمایت کرد و 

 

 :هایافته

نفرر  29سرال،  30ترا  26درصد(  4/24نفر )  61سال،    25تر از  کم  هاهکننددرصد( از شرکت  6/51نفر )  129در پژوهش حاضر  

سررال داشررتند و میررانگین و انحررراف اسررتاندارد سررن  36درصررد( برراالتر از  4/12نفررر ) 31سررال و  35تررا  31درصررد(  6/11)

نفرر   109  یدرصرد(، مقطرگ کارشناسر  2/25نفر )  63  یبود. دانشجویان مقطگ کاردان  35/6و    08/27به ترتیب    هاهکنندشرکت

 2/27نفرر )  68هایرت  ن  داد. دررا تشرکیل مریهرا  هکننددرصد( شررکت  2/31نفر )  78درصد( و مقطگ کارشناسی ارشد    6/43)

میرانگین، انحرراف اسرتاندارد و ضررایب   1جردول    درصرد( متأهرل بودنرد.  8/72نفر )  182کنندگان مجرد و  درصد( از شرکت

 دهد.همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 1جدول 

Table 1. Correlation Matrix of Research Variables 

 7 6 5 4 3 2 1 کشیدگی  چولگی  M SD پژوهش متغیرهای  

       - 22/0 25/0 96/5 89/21 روان رنجورخویی   –یت  شخص  .1

      - -19/0** -54/0 -05/0 21/6 71/20 برونگرایی  –یت  شخص  .2

     - 37/0** -36/0** -20/0 29/0 28/5 42/23 گشودگی  –یت شخص  .3

    - 57/0** 60/0** -33/0** 10/0 17/0 44/5 32/22 توافق پذیری   –یت  شخص  .4

   - 59/0** 42/0** 74/0** -14/0* -14/0 41/0 72/6 12/21 شناسی وظیفه  –یت  شخص  .5

ی مثبت تنظیم راهبردها  .6

 هیجانی 

21/56 57/11 06/0 31/0- **22/0- 01/0 **23/0 **21/0 09/0 -  

تنظیم . راهبردهای منفی 7

 هیجانی 

26/41 20/11 11/1 69/0 **19/0 **30/0- 04/0 05/0- **33/0- 01/0- - 

 47/0** -12/0 -19/0** 01/0 -13/0** -27/0** 33/0** 03/0 42/0 69/8 40/51 . ناگویی هیجانی 8

01/0>  P**  ،05/0> P *            

 
 انحراف استاندارد  SD؛ میانگین و Mنکته،  

رنجورخویی شخصیت با ناگویی هیجانی به صورت مثبت و به ترتیب در سطوح معناداری  عامل روان  دهدنشان می  1جدول  

با    01/0و گشودگی شخصیت به صورت منفی و در سطح معناداری    شناسیوظیفه،  گراییبرون  هایعاملهمبسته است.    01/0

  ± 2ر کشیدگی و چولگی همه متغیرها در محدود که مقادی  دهدمیناگویی هیجانی همبسته بودند. همچنین جدول فوق نشان 

توزیگ   بنابراین  دارد.  تورم   ها داده قرار  عامل  مقادیر  بررسی  که  است  گفتنی  بود.  نرمال  پژوهش  متغیرهای  از  یک  هر  برای 

 
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
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ت. تحقیق برقرار اس  متغیرهاینشان داد که مفروضه همخطی بودن در    بین پیشمتغیرهای    2( و ضریب تحملVIF)  1واریان  

این مقدار از شاخد مزبور بیانگر برقراری مفروضه استقالل    کهبه دست آمد    61/1عالوه براین شاخد دوربین واتسون برابر با  

بین   در  نمرات  هادادهخطاها  هیستوگرام  و  پالت  باک   نمودارهای  بررسی  است  گفتنی  بود.  پژوهش  مهلنوبای »ی   فاصله 

(D)3که داد  نشان  بین    «  در  متغیری  چند  توزیگ  بودن  نرمال  حاضر  هادادهمفروضه  پژوهش  ارزیابی    برقراری  از  پ   است. 

به کمک رویکرد سلسله مراتبی رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد. در این تحلیل ناگویی    هادادهتحلیل،    هایمفروضه برقراری  

ی در مرحله اول و صفات شخصیت در مرحله دوم به عنوان  هیجانی متغیر وابسته بود و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان 

 قابل مالحظه است. 2ناگویی هیجانی شدند که نتایج در جدول  بینیپیشوارد معادله   بینپیشمتغیرهای 
 

 ناگویی هیجانی بینیپیش . رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی در 2جدول 

Table 2. Hierarchical multivariate regression in predicting emotional distress   
سطح   b SE β t متغیرهای 

 معناداری 

 مرحله اول )راهبردهای تنظیم هیجان(

شناختی راهبردهای   تنظیم  مثبت 

 هیجان

027/0 041/0 037/0  68/0 499 /0 

شناختی راهبردهای   تنظیم  منفی 

 هیجان

267/0 045/0 344/0  87/5 001 /0 

001 /0>P،86 /37(=246 ،2)F  229 /0=2Radj  2=0/ 235وR 

 صفات شخصیت( سوم )مرحله  

278/0 083/0 389/0 رنجورخویی روان   67/4 001 /0 

-02/4 -328/0 115/0 -464/0 برونگرایی   001 /0 

-01/1 -070/0 115/0 -117/0 گشودگی  313 /0 

41/0 031/0 124/0 050/0 توافق پذیری   686 /0 

05/1 088/0  110/0 115/0 شناسی وظیفه  294 /0 

001 /0>P،33 /18 (=241 ،7)F 

001 /0=P،12 /7=∆F 

 328 /0=2Radj  2=0/ 347وR 112 /0=2R∆ 

 

ناگویی    بینیپیشکه در مرحله اول وارد معادله  راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان    دهدنشان می  2جدول  

دختر   دانشجویان  معناداری  هیجانی  سطح  در  را    01/0شد،  )  بینیپیشآن  )01/0P< ،  86/37نمود   =246،2  )F  بررسی  .)

است. این    235/0( برابر با  2R)  چندگانه  هایهمبستگیآمده نشان داد که ارزش ضریب    به دستمجذور همبستگی چندگانه  

ناگویی هیجانی دانشجویان درصد از واریان     5/23تنظیم شناختی هیجان  راهبردهای مثبت و منفی  که    دهدمیموضوع نشان  

است.  دختر   نموده  تبیین  بین    برخالفرا  رگرسیون  ضریب  مثبت،  هیجان  راهبردهای  شناختی  تنظیم  منفی  و راهبردهای 

و در سطح  ناگویی هیجانی   بود    01/0مثبت  ورود    دهدمینشان    2. جدول  (01/0P<  ،344/0=β)معنادار  با  های  ویژگیکه 

رسیده است. این یافته    347/0به    2Rدر مرحله دوم، ارزش  ناگویی هیجانی دانشجویان دختر    بینیپیشبه معادله    شخصیتی

باعث شده تا  بینی پیشبه معادله    های شخصیتیویژگی بدان معناست که ورود   از واریان     7/34،  ناگویی هیجانی در  درصد 

 
1. variance inflation factor 
2. tolerance 
3. Mahalanobis distance (D) 



 ناگویی هیجانی در دانشجویان براساس صفات شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی پیش بینی 

های  ویژگیبود. این یافته بدان معناست که با ورود    112/0( برابر با  ∆2R)  2Rشود. ارزش تغییرات    تبییندانشجویان دختر  

اثر    بینیپیشدر معادله    شخصیتی با کنترل  تبیین شده   راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجانو  مقدار واریان  

دختر   دانشجویان  در  هیجانی  سطح    2/11ناگویی  در  آماری  لحاظ  به  که  است  یافته  افزایش  است معنادار    01/0درصد 

(01/0>P  ،12/7=∆F .)    01/0)  ییرنجورخوروان    های شخصیتیویژگیبررسی ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که از بینP<  ،

278/0=β  )  گراییبرونبه صورت مثبت و  (01/0P<  ،328/0-=β  )  ناگویی هیجانی    01/0به صورت منفی و در سطح معناداری

   .کندمی بینیپیش را دانشجویان دختر 

 

 : گیریبحث و نتیجه

بر خالف راهبردهای مثبت، راهبردهرای منفری تنظریم شرناختی ها در پژوهش حاضر نشان داد  نتایج حاصل از تحلیل داده

ایرن نترایج برا نترایج حاصرل از   کنرد.بینی مریدر دانشجویان دختر را پیشناگویی هیجانی  هیجان به صورت مثبت و معنادار  

 (11)و چن و همکراران   (10)پاندی و همکاران    (9)؛ ونتا و همکاران  (8)؛ ادواردز و ووپرمن  (7)بشارت و همکاران  های  پژوهش

رنجورخرویی بره هرای شخصریتی، رواناز بین ویژگری  اند؛ همراستا بود.که به مشکالت تنظیم هیجان در این افراد اشاره داشته

این نتایج با نترایج   کند.بینی میهیجانی دانشجویان دختر را پیشگرایی به صورت منفی و معنادار ناگویی  صورت مثبت و برون

شخصریتی  هرایکه به ارتباط خصیصره (25)و دهقانی و همکاران  (24)؛ عبدی و همکاران (23)بشارت    هایحاصل از پژوهش

 اند، همراستا بود.و ناگویی هیجانی اشاره داشتهتنظیم اطالعات هیجانی  با  گرایینجورخویی و برونروان

هیجان می شناختی  تنظیم  منفی  راهبردهای  براساس  هیجانی  ناگویی  بینی  پیش  تبیین   محققان   از  برخیتوان گفت  در 

  و   هشیاری  اهمیت  بر  هاآن  است؛  آن  اصالح  و  هیجانی  تجربه  ارزیابی  و  بررسی  شامل  سازگارانه  هیجان  تنظیم  که  کردند  مطرح

تنظیم(35)  اندکرده  تأکید  نیز  هاهیجان  درک  و  فهم و   هیجان آن  طریق  از فرد که  است  تبادلی و درونی فرایند هیجانی . 

.  کندمی تعدیل  را خود برانگیختگی یا حالت  رفتار،  تجربه، ترتیب  این  به   و کندمی کنترل و  مدیریت  را خود  جاری شناختی  

شناختی    هیجانی هایواکنش  تعدیل  و ارزیابی نظارت،  مسئول هیجانی تنظیم همه .  (36)است   فردو  شامل  هیجان  تنظیم 

می غیرآگاهانه  و  آگاهانه  مؤلفه راهبردهای  و کاهش  افزایش، حفظ  برای  پاسخ  شود که  و شناختی یک  رفتاری  هیجانی،  های 

به می  هیجانی  برده  شن.  (35)  شودکار  پاسخ  شناختی  راهبردهای  عنوان  به  هیجان  اختیتنظیم  و استرس  حوادث  به  در    زا 

. تنظیم شناختی  (37,  5)شود  است و بخشی از مقابله شناختی محسوب می  شده  برانگیزننده هیجانی تعریف  مدیریت اطالعات

افراد در استفاده از سبکتفاوت.  (38)های هیجانی است  ای نیرومند برای تعدیل پاسخ هیجان شیوه های مختلف تنظیم  های 

توان راهبردهای تنظیم هیجان را می.  (39)شود  شناختی هیجانی موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی می

جمله پذیرش، ارزیابی مجدد و حل مسئله( و راهبردهای تنظیم هیجان ناکارآمد    از)یم هیجان کارآمد  صورت راهبردهای تنظبه

 به   آینده،  رویدادهای  مورد  در  مداوم  تفکر  با   کهاین   جمله  . افراد با ناگویی هیجانی باال ازاز جمله نشخوار فکری( در نظر گرفت)

 همچنین.  شودمی  هیجان  پذیرش  و  آگاهی  مانگ   این  آمیزپنداریبه واسطه فاجعه  و  پرداخته  افکارشان  مورد  در  قضاوت  به  نوعی

  خطربی  یا  مثبت  هایدیدگاه  از  موقعیت  مجدد  ارزیابی  و نشخوار فکری مانگ  خود  افکار  محتوای  در  شدن  درگیر  با  افراد  این

ناگویی هیجانی در شناسایچنان  (40)شوند  می با  افراد  های مختلف دچار مشکل  ی و توصیف احساسات خود در موقعیتکه 

 هستند.  

-برون  -گراییصفات درونتوان گفت  گرایی میرنجورخویی و بروندر تبیین پیش بینی ناگویی هیجانی براساس صفات روان 

  . (41)  ها نیز تأثیر بگذارند توانند به شکل معناداری بر رفتار تولید زبان فردی در تنوعی از بافتمی  رنجورخوییروانگرایی و  

عی و  های اجتماگرایی بعد توانایی نبا توانایی خلقی و روانی بهنجار مرتبط است و برو  رنجورخوییروان  اساساً عوامل شخصیتی

  نامید   کنند،نمی  سرزنش  را   خود  جزئی  اشتباهات  برای  گیرند،می   ان   دیگران  گرایان بابرون  .(42)  دهد یارتباطی را نشان م

گرایی،  برون  .(43)  گیرندمی  بحرانی  مواقگ  در  را  درستی  تصمیم  و  هستند  جرأت  با   و  پرتالش  و  اند فعال  زندگی  در  شوند،نمی

تواند به فرد کمک کند تا مخصوصاً در حوزه ها میدهد و این آمادگی آمادگی فرد را برای تجربه حوادث لذت بخش افزایش می 

تر تجربه  رنجورخو نسبت به سایر افراد وقایگ منفی را بیشافراد روان   .(42)  روابط بین شخصی و اجتماعی کارآمدتر ظاهر شود

دهند که خودپنداره منفی خود آنان خود را در شرایطی قرار میکنند، زیرا  تر ارزیابی میکنند و عالوه بر آن وقایگ را منفیمی



                                                               88-99ص   21( 3، پیاپی )1398فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره نهم، شماره سوم، پاییز           

Family and health Quarterly, vol9, Issue 3, Autumn 2019, ISSN: 2322-3065 

 

  این  در  که  . افرادی(44)  تری دارند تر تجربه کنند، استرس بیشرنجورخو این شرایط را بیشروانرا تقویت کنند. هر چه افراد  

  تمرکز   یا   نگرانی   در  غرق   اوقات  اکثر  هاآن  زیرا.  دارند  محوله  شغلی   تکالیف  و   وظایف  انجام  برای  کمی  زمان  گیرند می  قرار  بعد

ازروان  .(45)هستند    منفی  عاطفه  روی  توصیف  فرایند شناسایی و  بر فرد  شناختیروان  درماندگی  تحمیل   طریق  رنجورخویی 

  نیز  را  ها هیجان  مدیریت  و   تنظیم  شناختی،  پردازش  سیستم  در  اختالل  ایجاد   بر  عالوه   و  دهدمی  قرار  تأثیر  تحت  را  هاهیجان

اینمی  مختل رو  مختلف  هیجانی   هایچالش   با   افراد  که  دانشجویی  زندگی  در  امر،  کند.    نشان   بیشتر  را  خود  شوند،می   روبه 

رسد  نظر میبه.  (42) سازندپذیر میا فرد را مخصوصاً در حوزه روابط بین شخصی و اجتماعی، آسیبه این ویژگی. (25) دهد می

عاطفه    .شودمی  گرایی پاییننرنجورخو و افراد با بروسالم در افراد روان   ایشیوه  به  هااز ابراز هیجان  مانگ  تنظیم ناکارامد هیجان

  رنجور شخصیت روان  دارای  که   افرادی  ترتیب   بدین شوند.  های ناگویی هیجانی را منجر میدر نهایت نشانه  منفی در این افراد،

دنبال  هستند،    ناگویی   هایمؤلفه  که  خود  هایهیجان  توصیف  و   شناسایی   د  بیشتری  هایدشواری  شخصیتی  صفت  این  به 

 داشت.  هستند، خواهند  هیجانی

محدودیت  از  می برخی  سبب  تعمیمها  تا  یافتهشود  بیشپذیری  احتیاط  با  پژوهش  این  آنهای  از  شود.  انجام    جاکه تری 

به انجام شده محدودیتپژوهش  علتصورت مقطعی  اسنادهای  و  تفسیرها  زمینه  را در  بررسیهایی  متغیرهای مورد    ، شناسی 

هایی با طرح طولی جهت استنباط پژوهش  شودهای آتی پیشنهاد میبرای پژوهش  نظر گرفته شوند.کند که باید در  مطرح می

گیرد صورت  پژوهش  این  متغیرهای  مورد  در  معلولی  و  علت  حاضر  رابطه  پژوهش  از  حاصل  نتایج  براساس  تنظیم .  آموزش 

-افراد دچار ناگویی هیجانی پیشنهاد می  شناختی مثبت در جهت مقابله با رویدادهای محیطی و تعدیل تظاهرات شخصیتی در

 شود. 
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