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The purpose of this study was to compare the cognitive emotion 

regulation strategies profile in students with high and low 

interpersonal sensitivity. 

The descriptive and survey method was used. The statistical 

population was all undergraduate students of the University of 

Isfahan in the academic year 2018-2019. According multistage 

cluster random sampling 314 students were selected as samples 

and they were asked to fill in the Symptom Checklist 90 Revised 

and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. The data 

were analyzed by the discriminant analysis and multiple 

correlation method. 

Findings showed that among 9 investigated strategies in two 

groups of students with high and low interpersonal sensitivity, 

the catastrophizing, other-blame, rumination, acceptance were 

significant (P<0.001). Also, the differences in re-focusing on 

planning, positive re-evaluation, self-blame, and positive re-

focusing between two groups were significant (P<0.05). 

Considering the small amount of Wilks Lambda and the high 

amount of the Chi-square and significance level, the audit 

function has obtained a good diagnostic power for explaining 

the dependent variable. 

Based on all cognitive emotion regulation strategies (except 

putting into perspective), the profile of students with high and 

low interpersonal sensitivity can be separated. 
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 ی باال و پایینردفنیب تیحساسدر دانشجویان با  جانیه یشناخت میتنظ یهاردراهبنیمرخ 

 5مولوی نیحس، 4یمحمدرضا عابد، 3مهرداد کالنتری ،، *2رییشعله ام، 1زهرا احمدی

 
 ، ایراناصفهان، اصفهاندانشگاه ، روانشناسیدانشجوی دکتری  9
 ، ایراندانشگاه اصفهان، اصفهانگروه روانشناسی،  استاد 2
 ، ایراندانشگاه اصفهان، اصفهانگروه روانشناسی،  استاد 3
 ، ایراندانشگاه اصفهان، اصفهان، مشاورهگروه  استاد 1
 ، ایراندانشگاه اصفهان، اصفهانگروه روانشناسی،  استاد 1

 
 

     چکیده   مقاله اطالعات

        

 9318ماه آذر 91 :دریافت

 9311 ماهآبان 91: نهایی اصالح

 9311ماه آبان 22: پذیرش

 9311بهمن : آنالین انتشار
 

 نوع مقاله
 پژوهشی یمقاله

 

 هاکلیدواژه

؛ تنظیم هیجان؛ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان؛ فردیبینحساسیت 
 دانشجویان

 

 *مسئول ینویسنده
 تهران دانشگاه از را خود روانشناسی دکتری یشعله امیری درجه

 اصفهان دانشگاه روانشناسی استاد گروه او حاضر حال در .کرد دریافت

 مورد در مکاتبه برای. ایشان روانشناسی است عالیق پژوهشی. است

تربیتی و  علوم دانشکده، روانشناسی گروه دکتر امیری، با مقاله این
 دانشگاه، ، خیابانمیدان آزادی اصفهان، اصفهان، دانشگاه، روانشناسی

 تماس داشته باشید. 89112-13119 پستی کد
 1244-3914-0002-0000: ارکید

 

 s.amiri@edu.ui.ac.ir: پست الکترونیکی

 
 با انیدانشجو رد جانیه یشناخت میتنظ راهبردهاینیمرخ  یمقایسهاین پژوهش هدف از 

 بود. باال و پایین فردیبین تیحساس

دانشجویان کارشناسی  یآماری کلیه یاز نوع پیمایشی بود. جامعه و توصیفی روش پژوهش

 ایخوشهتصادفی  گیرینمونهبودند که به روش  11-18دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 

 لیستچک از هاداده آوریجمع یبرادانشجو از این دانشجویان انتخاب شدند.  391 ایچندمرحله

 هادادهو برای تحلیل  هیجان شناختی تنظیم یی و پرسشنامهروان هاینشانه یشدهتجدیدنظر

 و همبستگی چندگانه استفاده شد. روش تحلیل تشخیصی از

 فردیبین تیحساس با انیدانشجودر  هیجان شناختی تنظیمراهبرد  1 نیاز ب نشان داد هایافته

 ،(P<009/0)پذیرش ، فکری نشخوار، دیگران سازی، سرزنشفاجعه راهبردهای ،باال و پایین

 (P<01/0تمرکز مجدد مثبت )خود و  سرزنش ارزیابی مجدد مثبت، ،ریزیبرنامهتمرکز مجدد بر 

 و کای مجذور زیاد مقدار ،ویلکز المبدای کممقدار  به توجه باهمچنین  .دارند معناداریتفاوت 

برای  خوبی تشخیص قدرت ،آمدهدستبه تشخیصی تابع گرفت نتیجه توانمی معناداریسطح 

 .وابسته دارد متغیر تمایز

 نیمرخ انتومی( گیریدیدگاه یاستثنابه) جانیه یشناخت میتنظ راهبردهای یاساس کلیه بر

 باال و پایین را از هم تفکیک کرد. فردیبیندانشجویان با حساسیت 

 

         
 

 مقدمه

، ازحدبیشبه معنای آگاهی و حساسیت  9فردی بین حساسیت
که با احساس ناراحتی،  رفتار و احساسات دیگران استنسبت به 
فردی  در روابط بین روییکمپایین و  نفسعزتاجتنابی،  رفتارهای

ماسیلو و ؛ 2098یو، ژانگ، ژانگ، زو و چن، ) شودمیمشخص 
، ولیت ذهنیبا مشغ عموماًباال  فردیبین تیحساس(. 2091همکاران، 

بت به نس تیحساس اطرافیان و لقخُنسبت به رفتار و  زنگیبهگوش
 ،اسالنبکوا) همراه استت اجتماعی دریافت انتقاد و طرد در تعامال

                                                                                                                                                                                                
1 Interpersonal sensitivity 
2 Interpersonal awareness 
3 Separation anxiety 

فردی  بین حساسیت .(2091، وایمای، آلبروای، سابپبائفیچونگ، کار
 تعامالت به حساسیت) 2فردی ، شامل آگاهی بینچندبعدیساختاری 

، (گرانیو احساسات د رفتارفرد نسبت به  هوشیاریفردی و  بین
)اضطراب فرد زمان جدا شدن از افراد مهم زندگی و  3اضطراب جدایی

ترس از مندی و جرئتعدم ) 1(، کمروییبستگیدل گاهتکیه باألخص
 خود یاحساسات درون فرد) 1درونی شکننده(، خودگرانیناراحت کردن د

( کندنمیطرد شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن بیان ترس از  به خاطر را
 ستا)تمایل فرد برای خشنود کردن و رضایت دیگران(  2و نیاز به تأیید

4 Timidity 
5 Fragile inner self 
6 Need to be confirmed 
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؛ 2001ویلهلم، بویس و براون هیل، ؛ 2091و همکاران،  اوتسوکا)
 (.2091وجودی، عطارد و پور شریفی، 

 به برای را باال رفتارشان فردیبیندانشجویان با حساسیت 
 تعدیل دیگران توسط انتظارات طرد، یا سرزنش خطر رساندن حداقل

نایستروم، کیل برگ، هایم دال و جانسون، ؛ 2091آنلی، ) کنندمی
 احساس گیرندمیکه مورد انتقاد و طرد قرار  (. این افراد زمانی2098

 فردیینب تعامالتان و رنج در گریبا د سهیمقا در و کمبود کفایتیبی
و  نایستروم) دارند نادرست مکرر از رفتار دیگران تفسیرهایهمراه با 

، نیپ و کوبیج ج،سوو؛ 2091اوتانی و همکاران، ؛ 2098همکاران، 
، 2و افسردگی 9یاضطراباختالالت  باباال فردی  حساسیت بین(. 2090
کیفیت پایین زندگی، ، 1و مرزی 3اختالل شخصیت اجتنابی هایویژگی

؛ 2091و همکاران،  انگیج ؛2091آنلی، ) منفی ی، عاطفهآشفتگی ذهنی
نجارپور، قنبری و ؛ 2001ویدوانیدی و سودیر، ؛ 2098گود،  و هاپوود

( و 2091و همکاران،  اوتانی) 1ناایمن بستگیدل(، 2091مظاهری، 
هارب، هیمبر، فرسکو، شرر و عملکرد تحصیلی پایین دانشجویان )

ا ردانشجویان  پذیریآسیب ارتباط دارد، همچنین میزان (2002لیبویتز، 
و  دهدمی شیافزا یزندگ زایاسترسبه عوامل  یمنف ییپاسخگو یبرا
 شودمیمحسوب  یمنف یتعامالت اجتماع یالگوی برا ایپایه عنوانبه
نوعی  فردی بین ، حساسیتدیگرعبارتبه(. 2001، پاتر ی ودهرت ،باتلر)

م تنظیمشکالت ، منفی تأثیر هیجانات تحت که است هیجانی مشکل
 بهرامی باغبان، صالحی،؛ 1209بیرامی، هاشمی و عاشوری، ) 2هیجان

وابط در ر متغیرهاو نقشی که این  بستگیدلسبک  (،2099 احمدی، و
، تگیبسدلبین سبک  معناداریارتباط  .گیردمیقرار دارند،  فردیبین

آکون، دوریک بیتایگان، تنظیم هیجان و روابط با همگنان وجود دارد )
 (.2020مرت، ؛ 2098آزگاون و بسکاک، -دوریمسی

و داشتن انتظارات پایین از دریافت  فردیبینوجود مشکالت 
شکالت با م ناایمن بستگیدلحمایت عاطفی از جانب دیگران به دلیل 

 ل،دکوروی و پریر مولنار، بوسری، ساداوا،تنظیم هیجان ارتباط دارد )
یا  1فرآیند هشیار جانیه میتنظ (.2091، هو، کیم، لی و چای؛ 2001

تعدیل کیفیت، شدت و مدت بیان هیجانات، تجارب و  8ناهشیار
 منظوربهکه  (2098، تزپهراشنل و هیجانی است ) هایموقعیت

 یِرفتاری و شناخت ،یجانیه هایمؤلفهکاهش  و حفظ ش،یافزا
کور، پوالتوس، ومرلن و ) شودمیکار برده  بهی جانیه هایپاسخ

گراس، ؛ 2091، دونوهو و ای، گارسمسیاتولی، ؛ 2091گرینبرگ، 
 ،ناهشیار فرآیندهای قید از طرتوانمی ،1هیجان یشناخت میتنظ (.2091
 و 99نشخوار فکری مانند، هشیار فرآیندهای ای، 90یتوجه انتخاب مانند

                                                                                                                                                                                                
1 Anxiety 
2 Depression 
3 Avoidant personality disorder 
4 Borderline personality disorder 
5 Attachment insecurity 
6 Emotion regulation 
7 Conscious 
8 Unconscious 
9 Cognitive emotion regulation 
10 Selective attention 
11 Rumination 

هیجانی، انجام  رویدادهایو پردازش  بررسی یبرا 92سرزنش خود
 هشیار فرآیندهای، جانیهی شناخت میتنظ راهبردهایشود. 

 هاآنز ا یمنف رویدادهایمقابله با  یکه افراد برا هستند شناختیروان
 راهبردها(. این 2020ی، رو  آلوارز-سانچز، اکسترما) کنندیماستفاده 

، 93رشیشامل پذهیجان  یشناخت میتنظ کارآمد یراهبردهادر دو گروه 
مجدد  یابیارز ،91ریزیبرنامه برتمرکز مجدد ، 91تمرکز مجدد مثبت

هیجان  یشناخت میتنظ ناکارآمد یراهبردهاو  91گیریهدگاید، 92مثبت
و سرزنش  98یسازفاجعه ،نشخوار فکری، خود شامل سرزنش

 (.2091پور و جعفری،  فراهانی، رفیعی) گیرندمی قرار 91دیگران
و  فردیبینحساسیت  یمرور در مطالعات پیشین در حوزه

تنظیم شناختی هیجان  ناکارآمد راهبردهای نشان داد، تنظیم هیجان
 و جندرسی، رنجانیبدن، کلبرک،  استیکلانواع اختالالت بالینی ) با

آلدو، )لقی و اضطرابی ارتباط دارد مانند اختالالت خُ (،2092 ،بار ون
گیلبرت، مینکا، زینبرگ و کراسک، ؛ 2092و سیگر،  جی، دلوس رییسی

صالحی، مظاهری، آقاجانی و جهانبازی، ، 2098هرپتز، اشنل و ؛ 2092
هاشمی نژاد،  ، ظهرابی،الدینیشمسصادقی،  گل محمدی،، 2091
اد، ایج در دتوانمی هیجان شناختی تنظیم ناکارآمد یراهبردها(. 2092

 نقش مهمی بالینی به درمان اختالالت مقاومتتداوم و  گسترش،
 .(2092کیا،  آریانا و حسنی؛ 2098، برگیمها و منیدرکند ) ایفا

 و درک، ییدارند، در شناسا یافسردگ واضطراب افرادی که 
 تنظیم ناکارآمدی راهبردهااز  عموماًهیجانات مشکل دارند، لذا  تحمل

و  دکننمیو نشخوار فکری استفاده  سرکوب هیجان مانند اجتناب،
تنظیم هیجان مانند پذیرش، کارآمد ی راهبردهامحدودی از  یاستفاده

؛ 2092، و فارمر کشدان ،بالالک) ارزیابی مجدد و حل مسئله دارند
تنظیم  ناکارآمدی راهبردها(. همچنین 2098دریمن، هایمبرگ، 

، رتیگاروفالو، بوتازی و کولوتی، )پایین  نفسعزتشناختی هیجان با 
ر، ترومپت) ارتباط منفی دارد 20ارتباط مثبت و با شفقت با خود (2091
 جانیه یشناخت میتنظ کارآمد یراهبردها. (2091، ریبوهلماو  نیدکال

اودو و برینکر، منفی ) یمثبت و کاهش عاطفه یبا افزایش عاطفه
 (،2091، چیاولجارو و کیسانای، دچدالی، ریکا(، سالمت روان )2091

(، شفقت با 2093، بوجور و وکیتورل، رضایت از زندگی )29گشودگی
 ساداوا و همکاران،ایمن ) بستگیدل(، 2091ر و همکاران، ترومپتخود )

( ارتباط دارد. همچنین ارتباط 2091گودال، باال ) نفسعزت( و 2001
تنظیم هیجان  کارآمد یراهبردهاایمن،  بستگیدلمثبتی بین سبک 

مرت، ؛ 2098آکون و همکاران، و روابط مثبت با همگنان وجود دارد )
هیجان با اضطراب و  کارآمد تنظیم راهبردهایهمچنین (. 2020

12 Self-blame 
13 Acceptance 
14 Positive refocusing 
15 Planning refocusing 
16 Positive reappraisal 
17 Putting into perspective 
18 Catastrophizing 
19 Blaming others 
20 Self-compassion 
21 Openness 
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برگر، ماس، کرگ و  آلتنورد،  ساس)افسردگی ارتباط منفی دارند 
؛ 2091کافیر و سامسون، -شفر، نعمان، هولمز، توسن؛ 2098چاونس، 

 کاهش حساسیت با راهبردهاو آموزش این  (2091لی و همکاران، 

 (.2091، و همکارانبیرامی ارتباط دارد ) افراد فردی در بین
، روابط فردیبینبنابراین مشکالت مختلف در تعامالت 

 تنظیم ناکارآمد یراهبردهابا مسئله  حل هایمهارتاجتماعی و 
عملکرد موفق ( و بالعکس 2093جورمان،  دآوانزاتو،)هیجان  شناختی

در دانشجویان با  فردیبیندر تعامالت اجتماعی و رضایت از روابط 
(. 2092تمیر، )ی کارآمد تنظیم شناختی هیجان ارتباط دارد راهبردها
 دناکارآمی کارآمد و راهبردهااستفاده از  تأثیربه  با توجه، درنتیجه

ویان، در دانشج فردیبینتنظیم شناختی هیجان بر میزان حساسیت 
یان ر دانشجوتنظیم شناختی هیجان را د راهبردهایپژوهشی که تمایز 

بنابراین نیاز  ؛باال و پایین بررسی کند یافت نشد فردیبینبا حساسیت 
. لذا پژوهش شودمیدر این زمینه احساس  تریبیش هایپژوهشبه 

 راهبردهایاست که آیا نیمرخ  سؤالحاضر به دنبال پاسخ به این 
تنظیم شناختی هیجان توان تمایز بین دانشجویان با حساسیت 

 باال و پایین را دارد؟ فردیبین

 روش

 کنندگانشرکتو  وهشیطرح پژ

 ،آماری یجامعه .بود پیمایشیاز نوع  و توصیفی طرح پژوهش
در مقطع  شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل

متشکل از  11-18کارشناسی دانشگاه اصفهان، در سال تحصیلی 
 ،توصیفی هایپژوهشپسر( بودند. در  3012دختر و  1112نفر ) 8811

 یباید اندازهو  دهدمیرا افزایش  هایافتهباال بودن حجم نمونه، ثبات 
واحد  91چند متغیری حداقل به میزان  بینپیشهر متغیر  ینمونه
 گال، بورگ و گال،؛ ، ترجمه سرایی2098ر و پدهاورز، جنیرلک) باشد

تعیین  هایروشیکی از  ترجمه نصر و همکاران(. همچنین ،2091
وسط ت شدهارائهتوصیفی استفاده از فرمول  هایپژوهشحجم نمونه در 

(. حجم نمونه 2009، نزیگی، هکیبارتلت، کوتل( است )9111کوکران )
که با استفاده از  آمد دستبهنفر  328با استفاده از فرمول کوکران 

انتخاب شدند.  ایچندمرحله ایخوشهتصادفی  گیرینمونهروش 
 3دانشگاه اصفهان  یدانشکده 91که ابتدا از بین  صورتینبد

ر د .تصادفی انتخاب شد صورتبهزبان، ادبیات، علوم  یدانشکده
گروه آموزشی تاریخ، زیست و  1 هادانشکدهاز بین این دوم  یمرحله

تخاب تصادفی ان صورتبهو زبان و ادبیات عربی  شناسیزبانفناوری، 
کالس  91آموزشی  هایگروهبعدی از بین این  یدر مرحله گردید و

 تصادفی انتخاب شد. صورتبهکالس(  3)از هر گروه آموزشی 
به  اینمونهشده  انتخاب هایکالساز بین تمام دانشجویان 

تصادفی از بین دانشجویان دختر و پسر  طوربهنفر  328حجم حداقل 
ت در ایل به شرکانتخاب شدند. به دانشجویانی که داوطلبانه ابراز تم

                                                                                                                                                                                                
1 Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R) 
2 Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

 خواسته هاآنارائه و ضمن تشکر از  هاپرسشنامهپژوهش را داشتند 
اصول  یپاسخ دهند. الزم به ذکر است، همه سؤاالتشد به تمام 

 د اخالق:ــ)ک ه رعایت شده استــی در این مقالـاخالق
022 .9318IR.UI.REC. .)اجازه داشتند هر زمان  کنندگانشرکت

 انکنندگشرکت یکه مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین همه
 هاپرسشنامهبدون نام بودن  یدر جریان روند پژوهش بودند و درباره

شد. از  و محرمانه ماندن اطالعات به دانشجویان اطمینان خاطر داده
 نامهپرسش 391 توسط دانشجویان، شدهدادهپاسخ ینامهپرسش 328

 داشت. وتحلیلتجزیهقابلیت  و کامل تکمیل شده بود طوربه

 سنجشابزارهای 

 :R)-90-(SCL 9یروان هاینشانه ینظرشدهدیتجد لیستچک
 کیپزشروان یصیتشخ ابزارهای ترینپراستفادهاز  یکاین آزمون ی

 و ه استشد ( معرفی9113) که توسط دروگاتیس و همکاران است
اده رود و با استفروانی به کار می هایاختالل گریغربالبیشتر برای 

شامل داد. آزمون  تشخیص بیمار افراد از را سالم افراد توانمیاز آن 
. هر رودمیگیری عالئم روانی به کار که برای اندازه است سؤال 10

صفر  یمیزان ناراحتی از نمره ایدرجه 1از یک طیف  سؤاالتیک از 
 را عدبُ 1 آزمون است. این ( تشکیل شدهشدتبه) 1)هیچ( تا 

عملی، -فکری وسواس جسمانی، از: شکایات اندعبارت که سنجندمی
 مرضی، ترس پرخاشگری، اضطراب، ، افسردگی،فردیبینحساسیت 

حی نو ،آبادیبهمن انیسی، اسکندری،) پریشیروان و پارانوییدی افکار
میزان حساسیت  گیریاندازهدر این پژوهش برای (. 2091و توالیی، 

 ؤاالتسل ـکه شام فردیبینعد حساسیت دانشجویان از بُ فردیبین
 استفاده شد. است 2-29-31-32-31-19-29-21-13

سازندگان این آزمون اعتبار درونی آن را با استفاده از ضریب 
میز و ت زمانهم. در ایران نیز روایی اندکردهگزارش  بخشرضایتآلفا 

 آمد. همچنین در دستآزمون بررسی شد و ضرایب قابل قبولی به
  ؛است شده مشخص آزمون کشور پایایی این داخل و خارج تحقیقات

 و 10/0 تا 11/0بین  از کشور خارج مطالعات در آن ضرایب یامنهد
است  شده گزارش 10/0تا  11/0 بین کشور داخل مطالعات در
 پژوهش این . در(2090و فقیرپور، فالحی  تهرانی، شجاعی مدبرنیا،)

 دستبه فردیبینعد حساسیت بُ برای 11/0 کرونباخ آلفای ضریب
 زودرنجآیا حساس و از:  اندعبارتآزمون  سؤاالتاز  اینمونهآمد. 
 تانهغیردوسکه رفتار مردم نسبت به شما  کنیدمیآیا فکر  ؟ایدشده
 ؟یا آنکه شما را دوست ندارند است

 را نامهپرسشاین : 2جانیه یشناخت میتنظ نامهپرسش
شناختی  راهبردهایارزیابی  منظوربه (2002و همکاران ) گارنفسکی

 32پرسشنامه  د.کننده ابداع کردنناراحت رویدادهای یبعد از تجربه
 ایهدامنلیکرت در  بندیدرجهاساس مقیاس  بر هرکدامدارد که  گویه

را  مقیاسخرده یک گویه 1هر  .قرار دارد (1)تا همیشه  (9)از هرگز 
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 نیمرخ راهبردهای شناختی تنظیم  شناختی هیجان در دانشجویان                                        و همکاران احمدی

پذیرش، تمرکز مجدد  مقیاسخرده 1 درمجموعو  دهدمیتشکیل 
گیری، ، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاهریزیبرنامهمثبت، تمرکز مجدد بر 

وجود  سازی و سرزنش دیگرانفاجعه ، نشخوار فکری،خود سرزنش
تنظیم شناختی هیجان را  راهبردهایاز  یکی هرکدامدارد که 

 و جمع کل 20 تا 1از  ایدامنهدر  مقیاسخرده. نمرات هر سنجدمی
 قاضی دمیرچی، صدری) گیردمیقرار  980تا  32از  ایدامنهنمرات در 

خارج از کشور  هایپژوهشدر  (.2098محمدی،  گران، شیشه ولوئی،
 22/0 بین نامهپرسشمقیاس این خرده 1برای  ضریب آلفای کرونباخ

در ایران (. 2091کرایج، گارنفسکی و ه است )دشگزارش  80/0تا 
با نمرات کل  یگی نمرهی آزمون از طریق همبستیروا

با ، 28/0تا  10/0از  ایدامنهآزمون بررسی شد که  هایمقیاسخرده
 د.بودن معنادارکه همگی  گرفتبرمیرا در 12/0میانگین 

 21تا  91از  اینمونهروی  نامهپرسشهمچنین برای پایایی 
و برای روایی  هشد گزارش 82/0سال ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

پرسشنامه از طریق همبستگی راهبردهای منفی با نمرات افسردگی و 
 31/0به ترتیب ضرایب برابر با  ،سالمت عمومی یاضطراب پرسشنامه

 یصالحهستند ) که همگی معنادار است هدست آمددرصد به 31/0و 
تا  11/0در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ (. 2091و همکاران، 

زمون آ سؤاالت از اینمونه آمد. دستبه هامقیاسخردهکل  برای 82/0
 نیا اب رمیبگ ادی دیبا ،دانممی مسئله نیرا مقصر ا خودم :از اندعبارت

 .اشدب نیبدتر از ا مراتببه توانستمی طیشرا، میایکنار ب طیشرا

 روند اجرای پژوهش

باال  ردیفبینبرای تقسیم دانشجویان به دو گروه با حساسیت 
رش ب یتعیین نقطه هایروشو پایین، با توجه به اینکه یکی از 

استفاده از میانه  هاگروه مشخص کردنجهت  نامهپرسشی هاداده
 فردیبینی حساسیت هادادهمیانه  ی، از نقطه(2098پور،  امیناست )

  8 یروانی یعنی نمره هاینشانه یشدهیدنظرتجد لیستچکدر 

 هاینامهپرسشدانشجویی که به  391شد. به این صورت که از استفاده 
 فردیبیننفر با حساسیت  931کامل پاسخ داده بودند،  طوربهپژوهش 

نفر با  912( و فردیبینعد حساسیت در بُ 8از  ترپایینپایین )نمرات 
( فردیبین عد حساسیتدر بُ 8از  باالترباال )نمرات  فردیبینحساسیت 

ز ا یکیچهدر  کهآننفر از دانشجویان به دلیل  23 درنتیجهمشخص شد. 
فاده پژوهش با است هایتحلیلجای نگرفتند، از نمونه حذف شدند و  هاگروه

 انجام شد. دانشجو نفر 219از 
 در آماری یبسته افزارنرماز  هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه

در دو سطح آمار توصیفی و  22نسخه  )SPSS( 9اجتماعی علوم
گین توصیفی از میان هایشاخصاستنباطی استفاده شد. جهت بررسی 

 بین دو گروه با توجه دارمعنا هایتفاوتمعیار و جهت بررسی  و انحراف
روهی و ی عضویت گبینپیشبه متغیر وابسته، همچنین تشخیص و 

احتمال تعلق فرد به هر گروه در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل 
 استفاده شد. 3و همبستگی چندگانه 2تشخیصی

 نتایج

رفت. قرار گ یمورد بررس یصیتشخ یلتحل هایفرضپیشابتدا 
داد که  نشان ستوگرامینرمال بودن با استفاده از نمودار ه یبررس جینتا

آزمون  . نتایجهستندنرمال  تقریباً عیتوز یپژوهش دارا متغیرهاینمرات 
 کواریانس نمرات-انسیماتریس وار یهمگن یباکس جهت بررس

(001/11=Mbox ،21/9=F ،011/0=sig) نیهمچن؛ شده است تائید 
 (جانیه میتنظ یشناخت راهبردهایمستقل پژوهش ) متغیرهایدر 

که  بود 90کمتر از  انسیعامل تورم وار ایو  9/0از  شتریب تحمل زانیم
 .هستندمستقل پژوهش  متغیرهای نیب یخطعدم هم یدهندهنشان

و در  یصیتشخ لیتحل جینتا ،یفیتوص یهایافته 9جدول  در
 و لکزیو یمتعارف و آزمون المبدا یآزمون همبستگ جینتا 2جدول 

ر د جانیه یشناخت میتنظ یهاراهبرد زیتما یبررس یبرا یمجذور کا
 .ده استارائه ش نییباال و پا فردیبین تیبا حساس انیدو گروه دانشجو

 در دو گروه و نتایج تحلیل شخیصی جانیهشناختی  میتنظ راهبردهایی توصیفی هایافته .9 جدول

 متغیر
 المبدای فردی پایینحساسیت بین فردی باالحساسیت بین

 ویلکز

 یآماره

F 

 یدرجه

 9 آزادی

 یدرجه

 2 آزادی

سطح 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین معناداری

 091/0** 281 9 11/1 181/0 92/3 21/90 91/3 11/99 خود سرزنش

 009/0* 281 9 881/99 111/0 8/2 28/92 009/0 01/99 پذیرش

 009/0* 281 9 189/28 191/0 22/3 13/99 12/2 38/93 فکری نشخوار

 01/0** 281 9 319/3 181/0 1/3 8/99 1/3 09/99 تمرکز مجدد مثبت

 003/0** 281 9 922/1 121/0 22/3 13/93 1/3 23/92 ریزیبرنامهتمرکز مجدد بر 

 092/0** 281 9 318/2 111/0 01/1 99/93 09/1 19/99 ارزیابی مجدد مثبت

 810/0 281 9 032/0 000/9 11/3 23/99 21/3 3/99 گیریدیدگاه

 009/0* 281 9 811/11 818/0 13/2 11/1 92/3 33/90 سازیفاجعه

 009/0* 281 9 101/21 111/0 21/2 83/1 29/3 29/1 دیگران سرزنش
 01/0معناداری در سطح **؛ 090/0معناداری در سطح * 

                                                                                                                                                                                                
1 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
2 Discriminant Analaysis 

3 Multiple correlation 
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 21-91 صفحات ،2، شماره 91دوره                9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 تابع مهم اصطالحات از برخی و تشخیصی تابع یخالصه. 2 جدول
 معناداری آزادی یدرجه کای مجذور زویلک المبدای متعارف همبستگی درصد واریانس مقدار ویژه  تعداد تابع

9  33/0 900 10/0 112/0 01/89 1 *009/0 

 009/0ی در سطح معنادار*
 

دو گروه از  ،دهدمینشان  9 جدولدر  انسیوار لیتحلنتایج 
 راهبردهایدر باال و پایین  فردیبینحساسیت دانشجویان با 

(، P<009/0) رشیپذنشخوار فکری،  گران،یسرزنش د ،یسازفاجعه
سرزنش خود و  مجدد مثبت، یابیارز ،ریزیبرنامهتمرکز مجدد بر 

 .دارند معناداریتفاوت  (P<01/0تمرکز مجدد مثبت )
 درصد است 10با  متعارف برابر همبستگی میزان 2 جدولدر 
تنظیم شناختی  راهبردهایدرصد واریانس  10 دهدمیکه نشان 

درصد  10 دیگرعبارتبههیجان مربوط به عضویت گروهی است. 
تنظیم شناختی هیجان به این مربوط است  راهبردهایواریانس نمرات 

 دارباال یا پایین داشته باشند. مق فردیبین یتکه دانشجویان حساس

 که 01/89 و 112/0برابر با  کای به ترتیب و مجذور ویلکز المبدای

 ویلکز، به مقدار کم المبدای توجه با است؛ معنادار 009/0 سطح در

 تابع گرفت نتیجه توانمی معناداریسطح  و کای مجذور زیاد مقدار

تمایز در  تبیین برای خوبی تشخیص قدرت آمدهدستبه تشخیصی
 بر بنابراین، باال و پایین دارد؛ فردیبینگروه دانشجویان با حساسیت 

 فرض و رد را صفر فرض توانمی 2 جدول از حاصل نتایج اساس

 .کرد تائید را پژوهش
 راهبردهایجهت دستیابی به میزان مشارکت  3 جدولدر 

ی عضویت گروهی )حساسیت بینپیشتنظیم شناختی هیجان در 
 تانداردغیراسباال و پایین(، همبستگی ضرایب استاندارد و  فردیبین

 3جدول  جینتا تنظیم شناختی هیجان ارائه شده است. راهبردهای
نشخوار  گران،یهرچه نمرات سرزنش خود، سرزنش د دهدمینشان 

 تیباشد، احتمال حساس تربیش انیدر دانشجو یسازو فاجعه یفکر
 رش،یپذ زانی. در مقابل هر چه میابدمی شیافزا هاآنباال در  یفردنیب
 شد،با تربیشمجدد  یابیو ارز ریزیبرنامهمرکز مجدد مثبت، تمرکز بر ت

 .یابدمی شیافزا هاآندر  نییپا فردیبین تیاحتمال حساس
 یفردبیندانشجو با حساسیت  912دانشجو از  902تعداد بر این،  افزون

 نپایی فردیبیندانشجو با حساسیت  931دانشجو از  13باال و تعداد 

تنظیم شناختی هیجان در گروه دانشجویان با  راهبردهای بر اساس 
 10برابر با  که به ترتیب اندگرفتهباال و پایین قرار  فردیبینحساسیت 

 شناختی میتنظ راهبردهایآزمون  دیگرعبارتبهدرصد است.  21و 
و  تیدرصد حساس 10 یدارا فردیبین تیحساس یبینپیشدر  جانیه

 .است یژگیودرصد  21
ر د جانیه یشناخت میتنظ راهبردهایرخ مین یسهیمقاجهت  9 شکل

ه شده ارائ نییباال و پا فردیبین تیبا حساس انیدو گروه از دانشجو
 یراهبردهادو گروه از دانشجویان به ترتیب در  دهدمیکه نشان  است

تمرکز مجدد  رش،یپذنشخوار فکری،  گران،ید سرزنش ،سازیفاجعه
 سرزنش خود و تمرکز مجدد مثبت مجدد مثبت، یابیارز ،ریزیبرنامهبر 

شان نتفاوتی ندارند. همچنین  گیریدیدگاهراهبرد ولی در  متمایزند
در  یباالترپایین نمرات  فردیبین تیحساسدانشجویان با  دهدمی

 تمرکز مجدد پذیرش،) جانیه یشناخت میتنظ کارآمد یراهبردها

 مثبت( نسبت به مجدد ارزیابی ،ریزیبرنامه بر مجدد تمرکز مثبت،
ویان با دانشج کهدرحالیباال دارند،  فردیبین تیحساسدانشجویان با 

 مینظت ناکارآمد یراهبردهای در باالترباال نمرات  فردیبین تیحساس
ش و سرزن سازیفاجعه ،ینشخوار فکر سرزنش خود،) جانیه یشناخت

 دارند. نییپا فردیبین تیحساسدانشجویان با  دیگران( نسبت به

 گیرینتیجهبحث و 

پژوهش با هدف تعیین نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان این 
د. باال و پایین انجام ش فردیبینجهت تمایز دانشجویان با حساسیت 

، ندیگرا ، سرزنشسازیفاجعه راهبردهایداد که  نتایج پژوهش نشان
 ارزیابی مجدد ،ریزیبرنامه پذیرش، تمرکز مجدد بر، فکری نشخوار
تمرکز مجدد مثبت، به ترتیب دارای باالترین خود و  سرزنش مثبت،

ودند. بباال و پایین  فردینبیدانشجویان با حساسیت توان در تمایز 
تنظیم  ناکارآمد راهبردهایهر چه میزان استفاده از  دیگرعبارتبه

 باشد، احتمال حساسیت  تربیششناختی هیجان در دانشجویان 
 

 ی عضویت گروهیبینپیشدر  غیراستاندارد. برآورد ضرایب استاندارد و 3 جدول

 غیراستانداردضرایب  ضرایب استاندارد بینپیشمتغیرهای 

 091/0 011/0 سرزنش خود
 -012/0 -223/0 پذیرش
 911/0 189/0 فکری نشخوار

 -018/0 -981/0 تمرکز مجدد مثبت
 -911/0 -131/0 ریزیبرنامهتمرکز بر 

 -089/0 -331/0 ارزیابی مجدد مثبت
 -011/0 -91/0 دیدگاه گیری

 912/0 132/0 سازیفاجعه 
 028/0 2/0 سرزنش دیگران
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 نیمرخ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان .9شکل 

 پژوهش همسو با ی. نتیجهیابدمیافزایش  هاآندر  فردیبین
فردی بین حساسیت: ازجمله، در این زمینه است شدهانجامتحقیقات 

و  بیرامی) گیردمیقرار نیز  تنظیم هیجانتأثیر مشکالت  تحت
 ناکارآمد راهبردهای(، 2099صالحی و همکاران، ؛ 2091همکاران، 

و  و)دآوانزات فردیبینمشکالت مختلف تنظیم شناختی هیجان با 
اضطراب و  اختالل( و 2099ساکسنا و همکاران، ؛ 2093، همکاران

 ( ارتباط دارد.2091شفر و همکاران، ؛ 2098اشنل، هرپتز، افسردگی )
 توانیم بستگیدلدر تبیین این نتیجه بر مبنای دیدگاه 

ی نناایم بستگیدلباال از  فردیبینگفت، افراد دارای حساسیت 
شدن،  طرد ترس از انتقاد وهیجانی و  ازنظررا  هاآنبرخوردارند که 

نی از ذه بازنمایی. در حقیقت این گروه از افراد در سازدمی پذیرآسیب
 دچار مشکالتی بستگیدل یریگشکلخود در هنگام  بستگیدل

 رنتیجهدشده و  پذیرآسیب هاآنو بنابراین الگوی فعال درونی  اندشده
ر این . ددهندمینشان  یطردشدگ هاینشانهبه  ازحدییشبحساسیت 

از  اینشانهرفتاری که اندک  یالگوهامواجهه با  محضبهراستا 
و انتقاد دارد، الگوی فعال درونی منفی این افراد فعال  طردشدگی

خواهد شد و فرد تمام تالش خود را برای مورد پذیرش دیگران 
از وابستگی  ایچرخهرا وارد  هاآن. این الگو دهدمیشدن انجام واقع
و پذیرش نظر دیگران موضوعیت زیادی  تائیدکه  یبه صورت، کندمی

تن نظر داش رغمعلیموافقت با دیگران  ،درنتیجه کندمیبرای فرد پیدا 
 اهآندیگران و از دست ندادن پذیرش  ئیدتأ منظوربهمخالف تنها 

 اعتمادیبی. دهدمیوابستگی قرار  ینسبت به خود، فرد را در چرخه
 به دلیل هاآنشدن از جانب  دو نگرانی از طر طرفازیکبه اطرافیان 

د که وار کندمیالگوی فعال درونی منفی، از طرف دیگر فرد را وادار 
دیگری یعنی اجتناب شود. این چرخه، برای به حداقل رساندن  یچرخه

 .گیردمیناکامی شکل 
 رمنظوبهاجتناب، فرد را از نزدیک شدن به اطرافیان  یچرخه

پیشگیری از عواقب سخت ناکامی دچار بازداری ارتباطی و فاصله 
 جتنابیا رفتارهایبنابراین این افراد ؛ کندمیگرفتن از روابط اجتماعی 

 موماً عو انتظارات پایینی از دریافت حمایت عاطفی از اطرافیان دارند و 
، هو و همکاران، 2091اوتانی و همکاران، ) گیرندمیفاصله  هاآناز 

حساسیت  (.2091ماسیلو و همکاران، ؛ 2098یو و همکاران، ، 2091
نسبت به انتقاد و طرد شدن که بر اساس الگوی فعال درونی منفی رخ 

 ، به دلیلنمایدمیفرد را مستعد ارتباطات اجتماعی ضعیف  دهدمی
ش دستخو روزروزبهفرد  نفسعزتاز جانب دیگران  تائیدترس از عدم 

. فرد برای درخواست حمایت عاطفی از شودمی فردیبینمشکالت 
و  نفسعزتن نیز دچار مشکل خواهد شد، بنابراین طرف دیگرا

و عدم پذیرش،  یرهاشدگو ترس از  دهندمیاستقالل خود را از دست 
 .دهدمیاز وابستگی قرار  تریقویدر چرخه  او را

که  انداننگرباال دائم  فردیبینبنابراین افراد دارای حساسیت 
 تیدرنهارا از دست بدهند و  اندآورده دستبهمبادا حداقل ارتباطی که 

ایر س ترتیباینبهشد.  خواهد محدودتر روزروزبه هاآنارتباطی  یدایره
باال(، از روابط  فردیبینافراد در مواجهه با این افراد )با حساسیت 

 دلیل شکنندگی سیستم روانی و حساسیت افراطی به هاآنبا  فردیبین
طی این ارتبا یبنابراین دایره؛ نمایندمیاین گروه اجتناب  ازحدبیشو 

ویلهلم و ؛ 2091اوتسوکا و همکاران، ) .گرددمی محدودتر بازهمافراد 
 (.2091وجودی و همکاران، ؛ 2001همکاران، 

لق منفی افراد دارای دیگر هیجانات و خُ بحثقابل ینکته
و همکاران،  انگیج ؛2091آنلی، باال است ) فردیبینحساسیت 

هیجانات منفی و مشکالت تنظیم هیجان،  یاثرات عمده(، 2091
، دوسوگرایی، (2092، آلدو و همکارانلق پایین )اضطراب جدایی، خُ

با خود  نامهربانیو  (2091، ولوتی و همکاران)پایین  نفسعزت
که در این افراد قابل مشاهده است.  است (2091ر و همکاران، ترومپت)

انات و هیج تنهانهباال  فردیبینافراد دارای حساسیت  دیگرعبارتبه
یابی ، بلکه توانایی کافی در ارزکنندمیرا تجربه  تریبیشلق منفی خُ

هیجانی را هم ندارند، به این دلیل در پاسخ به عوامل  رویدادهای
باتلر و همکاران، ؛ 2091، ولوتی و همکاران. )پذیرترندآسیب زااسترس
2001.) 
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ایسه با باال در مقفردی  حساسیت بین دانشجویان بابنابراین 
 ناکارآمد راهبردهایبیشتر از  فردی پایین دانشجویان با حساسیت بین
خود  فکری، سرزنش ، نشخوارسازیفاجعهتنظیم شناختی هیجان مانند 

. این افراد به دلیل مشکالت تنظیم هیجان کنندمیو دیگران استفاده 
راین نیستند، بناب رخدادهاقادر به درک واقعیت اتفاقات و تعیین حدود 

رآورد و بو یا در ذهنشان بیش کنندمیرا یا انکار  کنندهناراحتوقایع 
، افکار منفی باالیی دارند، این افکار را مدام در ذهنشان نمایندمیبزرگ 
ا و خود ی کنندمیرا دائم مرور  ، خاطرات مرتبط با آنکنندمیتکرار 

 هایدیدگاه ازنظرهم بنابراین ؛ نمایندمیدیگران را سرزنش 
ظیم نقص در تن ازنظرشدن و تداعی( و هم  ، رفتاری )شرطیبستگیدل

که نتایج این پژوهش  هیجان، مشکالت این افراد قابل توجیه است
 نیز گویای آن است.

اده چه میزان استف یکی دیگر از نتایج پژوهش این بود که هر
 تربیشکارآمد تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان  راهبردهایاز 

ین . در تبییابدمیکاهش  هاآندر  فردیبینباشد، احتمال حساسیت 
از ه دانشجویانی کبیان نمود، با توجه به اینکه  توانمیاین نتیجه 
 ستگیبدل، کنندمیکارآمد تنظیم شناختی هیجان استفاده  راهبردهای

باالیی  نفسعزت(، سالمت روان و 2001 ساداوا و همکاران،ایمن )
(، هیجانات مثبت 2091گودال، ؛ 2091کای و همکاران، دارند )

 فردیبینروابط  ( و2091اودو و برینکر، ) کنندمیرا تجربه  تریبیش
نشان دادند سبک  هاپژوهش کهطوریبه(. 2092تمیر، )مناسبی دارند 

روابط  یکنندهیبینپیشایمن و تنظیم هیجان کارآمد  بستگیدل
مرت، ؛ 2098و همکاران،  آکونسازگارانه با همگنان بود ) فردیبین

اسیت افراد با حس بستگیدلبنابراین تنظیم هیجان و سبک ؛ (2020
فرد  و گرددمیمناسبی  فردیبینپایین منجر به روابط  فردیبین

 .آوردمی به دستتوانایی مقبولیت اجتماعی 
این افراد بدون احساس نگرانی، اضطراب و دغدغه  ،درنتیجه

ند به دیگران اعتماد کنند، روابط توانمیذهنی از انتقاد و طرد شدن، 
ه عوامل در پاسخ بداشته باشند و  هاآنبا  یباثباتصمیمی و  فردیبین

 مندبهره هاآناجتماعی از جانب  هایحمایتاز  زندگی زایاسترس
 زادانشجویانی که در  فردیبیناحتمال حساسیت بنابراین ؛ شوند

 .یابدمی، کاهش کنندمیکارآمد تنظیم شناختی استفاده  راهبردهای
راهبرد نتایج پژوهش نشان داد که تمایز همچنین 

اال و ب فردیبیناز دانشجویان با حساسیت  دو گروهدر  گیریدیدگاه
 گفت، راهبرد توانمینبود. در تبیین این نتیجه  معنادارپایین 
 یهیجانی داشته باشد جنبه یجنبه ازآنچه تربیش گیریدیدگاه

شناختی تنظیم هیجان  راهبردهایشناختی دارد و آنچه باعث تمایز 
عد یت بُ، اهمشودمیباال و پایین  فردیبیندانشجویان با حساسیت در 

، دیگرعبارتبه(. 2091بیرامی و همکاران، است ) راهبردهاهیجانی این 
عد بُ ظرازنند توانمیباال و پایین  فردیبیندانشجویان با حساسیت 

 عد هیجانی متفاوت باشند. همچنینبُ ازنظرشناختی شبیه به هم ولی 
ر سای کهدرصورتیدر ارتباط با دیگران است،  تربیشاین راهبرد 

تنظیم شناختی هیجان در ارتباط با خود است. این نتایج  راهبردهای
 یژهوبهعد هیجانی و تنظیم آن در افراد و که توجه به بُ دهدمینشان 

باال دارای اهمیت است و با  فردیبیندانشجویان دارای حساسیت 
به نتایج مطلوبی در افراد دارای حساسیت  توانمیمداخله در این بُعد 

 یافت. باالدست فردیبین

 یگیرشکلبرای  را ییهادادهبنیادین،  هایپژوهش ازآنجاکه
برای الگوی  توانمی، از نتایج این پژوهش آورندمیمداخالت فراهم 

پیشگیری اولیه و ثانویه استفاده نمود. با توجه به ارتباط حساسیت 
تنظیم شناختی هیجان، در سطح پیشگیری  هبردهایراو  فردیبین

تنظیم هیجان در سطوح  هایمهارتکه آموزش  گرددمیاولیه پیشنهاد 
 ترباالآن در سطوح  اثربخشیتحولی، بررسی و  ازنظری ترپایین

 ایهآموزشتحولی، مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان از نتایج آن در 
نمود. در سطح پیشگیری ثانویه، نظر به ارتباط  استفاده فراگیر

، یفردبینتنظیم شناختی هیجان و حساسیت  ناکارآمد راهبردهای
تنظیم هیجان برای جلوگیری از اختالالت بالینی  هایمهارتآموزش 

روان در افراد  و مشکالت هیجانی، همچنین افزایش سطح سالمت
 یپژوهش این است که جامعه هایمحدودیتاز . گرددمیپیشنهاد 

تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان بود و به دلیل 
شدن جامعه به  دانشجویی، محدود یخاص جامعه هایویژگی

 دهد. ارقر یرتأث نتایج را تحت پذیریتعمیمدانشجویان ممکن است 

 
 .کنیم قدردانی صمیمانه کردند مشارکت پژوهش این انجام در که از تمام دانشجویان عزیز و مسئوالن محترم دانشگاه اصفهان دانیممیالزم  بر خود قدردانی:

 .نشده استنویسندگان گزارش سوی از  منافع تعارض گونهیچهدر این مقاله  مدارک، برحسب منافع: تعارض

 اول مقاله است. یدکتری نویسنده رسالهاین مقاله برگرفته از  :حامی مالی
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