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 آموزان دختر و پسری راهبردهای تنظیم هیجانی با خشم چند بعدی در دانشرابطه

 4، عباس اصغری3، ساناز بهبویی2* نورالدین مجدی1اکبر عطادخت

 چکیده

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از  آموزان بود.بعدی در دانشهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تنظیم هیجانی و خشم چند

ها دانشگاهی تشکیل داده بودندکه از میان آنآموزان مقطع سوم دبیرستان و پیشرا دانشکه جامعه آماری آن نوع همبستگی بود

گراس و  (ERتنظیم هیجانی ) هایمقیاسها از آوری دادهانخاب شدند. برای جمع ایخوشهگیری تصادفی نفر به صورت نمونه 75

 استفاده شد. و تحلیل نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره( سیگل و برای تجزیه MAIبعدی )جان و خشم چند

دار دار داشت اما فرونشانی با خشم چند بعدی رابطۀ مثبت معنیبعدی رابطۀ منفی معنینتایج نشان داد که ارزیابی مجدد با خشم چند

درصد از کل واریانس خشم چند بعدی را  11یز درصد و سرکوبی ن 24نشان داد که ارزیابی مجدد  نیز داشت. تحلیل رگرسیون

تواند در شناخت بیشتر و بهتر این هیجان کند و میتنظیم هیجان نقش مهمی در آسیب شناسی خشم ایفا می کند.بینی میپیش

 شود، موثر واقع شود.پیچیده که اغلب منجر به پیامدهای ناگواری می

 آموزاندانشبعدی، تنظیم هیجانی، خشم چندها: کلیدواژه
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 مقدمه 

های شود و هیجانی بهنجار با جنبهیک حالت هیجانی ذهنی است و با وجود تضاد شناختی و برانگیختگی روانی مشخص می 1خشم

، 2گردد )نوواکوهای انطباقی باشد، ناکارآمد میانطباقی بسیار است. با وجود این وقتی تکرار، شدت و مدت آن افزونتر از جنبه

بر انگیخته می شود که  4یا با توهین 3ها میباشد که به طور رایجی به وسیله اهداف سد شدهترین هیجانم یکی از مهم(. خش1999

؛ به نقل از 2009، 5)دنیس، کول، کوهن و زالوسکی میتواند در ایجاد انگیزه برای راهبرد حل مشکل چندگانه فرد کمک کند

خشم در کوتاه مدت جنبه انطباقی دارد اما ابراز خشم در بلند مدت می تواند برای  اگر چه .(2016، 6کال، میلر لوپز و هاستینگ

(، بنابراین 2016؛ به نقل از کال و همکاران، 2009، 7موفقیت اجتماعی فرد ناسازگار باشد )آیزنبرگ، فابس، گاتری و ریزر

 باشد.وجوانان مییادگیری در محتوای مناسب برای تنظیم هیجان یک وظیفه مهم برای کودکان و ن

در  9می تواند شامل تغیراتی در مرحله، دوره، یا شدت یک هیجان باشد. اثرگذاری تنظیم هیجان به وسیله تعدیل 8تنظیم هیجان 

فرآیند هیجان به منظور فائق آمدن آسان کودکان درموقعیت مشخص شده است این در حالی است که که صالحیت اجتماعی و 

بنابراین کودکانی که تنظیم  (.2013، 10کند )تامپسون، ویرمان، واترز و ریکسا حمایت و تایید میشخصیتی خوب را در آنه

تری از مشکالت سالمت روانی دارند )لیمبرز و هیجانی بهتری دارند تمایل بیشتری به موفقیت اجتماعی و تحصیلی ، و تجربه کم

( نشان داد دشواری در تنظیم 2015) 12ژوهش کلین، رینشاو و کوربی(. نتایج پ2016؛ به نقل از کال و همکاران، 2010، 11هارپر

هیجان و استفاده از راهبرد تنظیم هیجانی فرونشانی با انتقاد خصمانه رابطه دارد، همچنین تنظیم هیجان ناسازگارانه به ادراک مردم از 

که هیجانات خود را بازداری یا  14د شرکایی( نشان دادن2013)13نیم و همکارانش -انتقاد خصمانه در موقعیت ارتباط دارد. بن

( است که 2015، 15های قبلی )مانند کلین و رنشاودهند. این یافته مرتبط با یافتهسرکوب می کنند تمایل بیشتری به خشم نشان می

فرادی که از دهد و این که اکند مشکالت در تنظیم هیجان با ابعاد مختلف پرخاشگری ، زمانی که برانگیختی روی میبیان می

باتوجه به  (.2015دهند مرتبط است )کلین و همکاران، کنند رفتارهای کالمی خصمانه بیشتری را نشان میسرکوبی استفاده می

 آموزان بود.های نظری و تجربی مذکور هدف پژوهش حاضر تبیین و بررسی رابطه تنظیم هیجانی و خشم چند بعدی در دانشیافته

                                                           
1 .Anger 
2 .Novaco 
3 .Blockage 
4 .Insult to the self 
5. Dennis, Cole,Wiggins, Cohen, & Zalewski 
6 .Kahle, Miller, Lopez & Hastings 
7 .Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser 
8 .Emotion Regulation 
9 .Modulation 
10 .Thompsom, Virmani, Waters, Raikes, & Meye 
11 .Lemerise & Harper 
12 .Klein, Renshav & Kurby 
13 .Ben-Naim & et al 
14 .Partners 
15 .Klein & Renshaw 
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. راهبرد تنظیم هیجانی ارزیابی مجدد با خشم چند بعدی رابطه دارد و 1های پژوهش حاضر عبارتند از: رضیهدر راستای این هدف، ف

 بینی کند.را پیشتواند آن. راهبرد تنظیم هیجانی فرونشانی با خشم چند بعدی رابطه دارد و می2بینی کند. و را پیشتواند آنمی

 روش 

های هش توصیفی و از نوع همبستگی بود. در پژوهش حاضر تنظیم هیجان )با مولفهاین پژوهش یک پژو نوع و طرح پژوهش:

های برانگیختگی خشم، موقعیت فراخوان خشم، نگرش خصمانه، بین و خشم چند بعدی )با مولفهارزیابی و فرونشانی( متغیر پیش

 خشم بیرونی، و خشم درونی( متغیر مالک بود.

آموزان مشغول به تحصیل سال سوم و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشگیری: هی آماری، نمونه و روش نمونجامعه

ای نفر به روش نمونه گیری خوشه 75ها بودند که از میان آن 94-95دانشگاهی شهرستان سراب در سال تحصیلی پیش

 ای انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.چندمرحله

 ابزار پژوهش:

گویه تشکیل شده است و دارای دو  10( تهیه شده از 2003) 2این مقیاس که توسط گراس و جان: 1مقیاس تنظیم هیجانی

ای ها در یک مقیاس لیکرت هفت درجهباشد. پاسخگویه( می 4) 4گویه( و فرونشانی یا سرکوبی 6) 3خرده مقیاس ارزیابی مجدد

ماه برای کل  3و اعتبار بازآزمایی بعد از  73/0برای فرونشانی و  79/0شوند. ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد ارایه می

 (.2003گزارش شده است )گراس و جان،  69/0مقیاس 

؛ به نقل از بشارت، عبدالمنافی، فراهانی و 1986) 6سوالی است که به وسیله سیگل 38یک آزمون : 5مقیاس خشم چند بعدی

های آزمون پنج بعد خشم شامل سازه چند بعدی طراحی شده است. سوا ( به منظور ارزیابی خشم به عنوان یک1390خدایی، 

ای از را در یک طیف لیکرت پنج درجه 7انگیز، نگرش خصمانه، خشم بیرونی و خشم درونیهای خشمانگیختگی خشم، موقعیت

ید قرار گرفته است های خارجی مورد تایهای روانسنجی مقیاس در پژوهشسنجد. ویژگیکامال نادرست تا کامال درست می

های هریک از زیر (. در فرم فارسی این مقیاس آلفای کرونباخ پرسش1390؛ به نقل از بشارت و همکاران، 1989)سیگل، 

محاسبه شده است که حاکی از همسانی درونی خوب آزمون است  90/0، و 94/0، 79/0، 93/0، 88/0ها به ترتیب مقیاس

 (.1390همکاران،  ؛ به نقل از بشارت و1386)بشارت، 

                                                           
1 .Emotion Regulation Scal 
2 .Gross & John 
3 .Reappraisal 
4 .Suppression 
5 .The Moltidimensional Anger Inventory 
6 .Siegel 
7 .Anger arousal, Range of anger-Eliciting situation, Hostile outlook, Anger-out & Anger-in 
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ها و توضیح ها بدین صورت بود که پس از اخذ مجوزهای الزم و کسب رضایت آزمودنیآوری دادهروش جمعی اجراء: شیوه

 گرفت.ها قرار میها به صورت گروهی در اختیار آزمودنیمختصر در مورد اهداف پژوهش، پرسشنامه

های آماری توصیفی )میانگین، انحراف استاندار، ی شده به وسیله شاخصهای جمع آورداده ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 SPSS18افزار آماری فراوانی و درصد( و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره( و با استفاده از نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

 نتایج 

نفر دختر( با میانگین و انحراف استاندارد  38نفر پسر و  37آموز )نفر دانش 75در پژوهش حاضر  اطالعات جمعیت شناختی:

 ±0 /72آموز با میانگین و انحراف استاندارد سنی نفر دانش 75در پژوهش حاضر  شرکت کرده بودند. 12/17 ±0 /72سنی 

 28نفر ) 21رصد( دختر بودند که د 7/50نفر ) 38آموزان پسر و درصد( از دانش 3/49نفر ) 37شرکت کرده بودند.  12/17

 11دانشگاهی مشغول به تحصیل بودند. همچنین درصد( نیز در مقطع پیش 72نفر ) 54درصد( در مقطع تحصیلی سوم دبیرستان و 

( نیز دارای وضعیت 7/14نفر ) 11درصد( متوسط و  7/70نفر ) 53اقتصادی پایین، -( دارای وضیعت اجتماعی7/14نفر )

 صادی باال بودند.اقت -اجتماعی

 آموزانهای آن در دانش. ماتریس همبستگی بین تنظیم هیجان و خشم چند بعدی و مولفه1جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

       - .ارزیابی مجدد1

      - -07/0 .فرونشانی2

     - 34/0** -03/0 .انگیختگی خشم3

    - 87/0** 48/0** 22/0 .موقعیت فراخوان خشم4

   - 25/0* 23/0* 47/0** -34/0** نگرش خصمانه.5

  - 76/0** 42/0** 35/0** -26/0* -49/0** .خشم بیرونی6

 - 69/0** 67/0** 23/0* 17/0 76/0** -38/0** .خشم درونی7

 25/0* 29/0* 39/0** 89/0** 90/0** 35/0** -50/0** .خشم چندبعدی کل8

یم هیجانی ارزیابی مجدد با خشم چندبعدی رابطۀ منفی معنی دار دارد. راهبرد تنطیم دهد که راهبرد تنظنشان می 1نتایج جدول 

 دار دارد.دار و با خشم بیرونی رابطۀ منفی معنیهیجانی فرونشانی نیز با خشم چند بعدی رابطۀ مثبت معنی

 های تنظیم هیجانی. رگرسیون چند متغیره خشم چند بعدی براساس مولفه2جدول 

تعدیل R 2R 2R بینشمتغیرهای پی

 شده

SE F ß P 
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 001/0 -50/0 13/24 70/7 24/0 25/0 50/0 ارزیابی مجدد

 002/0 35/0 23/10 15/23 11/0 12/0 35/0 فرونشانی

تعدیل شده نشان  2Rدار بود. محاسبه بینی خشم چند بعدی از روی متغیر تنظیم هیجانی معنینشان داد که مدل پیش 2نتایج جدول 

 کند.درصد آن را ارزیابی مجدد تبیین می 24درصد از کل واریانس خشم چند بعدی را فرونشانی و  11داد که 

. راهبرد تنظیم هیجانی ارزیابی مجدد با خشم چند بعدی 1هر دو فرضیه پژوهش مبنی براینکه:  2و  1های با توجه به نتایج جدول

را تواند آنبردهای تنظیم هیجانی فرونشانی با خشم چند بعدی رابطه دارد و می. راه2بینی کند؛ و را پیشتواند آنرابطه دارد و می

 بینی کند، تایید شدند.پیش

 گیری بحث و نتیجه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهبرد تنظیم هیجانی ارزیابی مجدد با خشم چند بعدی رابطه منفی و راهبرد فرونشانی با آن رابطه 

های بینی کنند. این یافته با یافته های پژوهشتوانستند خشم چند بعدی را پیشدو راهبرد به طور معناداری میمثبت دارد؛ همچنین هر

( مبنی براینکه دشواری در تنظیم 2013نینم و همکاران )-( و بن2015(، کلین و رینشاو )2015پیشین مانند کلین و همکاران )

راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان با انتقاد خصمانه و ادراک مردم از انتقاد خصمانه هیجان و استفاده از راهبرد سرکوب و یا سایر 

دهند. و در موقعیت ارتباط دارد؛ افرادی که هیجانات خود را فرونشانی یا سرکوب می کنند تمایل بیشتری به خشم نشان می

دهد و این که افرادی که از سرکوبی استفاده ی روی میدشواری در تنظیم هیجان با ابعاد مختلف پرخاشگری ، زمانی که برانگیخت

توان کند. در تبیین این یافته ها میها حمایت میدهند، همسو بوده و از آنکنند رفتارهای کالمی خصمانه بیشتری را نشان میمی

-عملکرد تکانشی فرد می گفت عدم ارزیابی مجدد به خاطر نادیده گرفتن شواهد و دالیل گوناگون یک موقعیت یا مساله باعث

دهی داشته و بالتبع توانند جنبه آگاهیشود. همچنین عدم ارزیابی مجدد با عدم دریافت بازخورد همراه است، بازخوردهایی که می

 موقع وتوان گفت فرونشانی و عدم ابراز بهمانع پرخاشگری شوند. در رابطه با ارتباط مثبت سرکوبی یا همان فرونشانی با خشم می

ها درنهایت خود را به صورت رفتارهای انفجاری شود که این هیجانمناسب خشم باعث انیاشته شدن هیجانات ناخوشایند در فرد می

دهند. همچنین استفاده بیشتر از راهبرد فرونشانی و ریزانه مانند افسردگی و نشخوار خشم نشان میو تکانشی یا رفتارهای درون

شود تا فرد نظیم هیجانی ارزیابی مجدد منجر به ناتوانی در مدیریت و تنظیم خشم شده و در نهایت باعث میاستفاده کمتر از راهبرد ت

خشم را با شدت، فراوانی و مدت زیادی تجربه و احساس کند. و در نهایت به شیوه های نامناسبی خشم را متوجه درون خویش 

-های پژوهش حاضر پیشنهاد میافراد بیرون ابراز و بیان کند. با توجه به یافته ها وکرده یا با رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به موقعیت

ها و مخصوصا خشم از راهبردهای هیجان محور و تنظیم هیجانی استفاده شود که در آموزش افراد برای کنترل و مدیریت هیجان

 شود.

 منابع 
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