
  Quarterly of Educatinal Psychology شناسی تربیتیفصلنامه روان

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 13, No. 44 Summer 2017 84 تا 99، ص 96 تابستان ،چهارم چهل و ارهشم سیزدهم، سال

 

 

بینی راهبردهای در پیش و رشد شناختی شخصیتصفات نقش 
 تنظیم هیجانی
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 کیدهچ
و مراحل رشد  عوامل شخصیتبر اساس  راهبردهای تنظیم هیجانی بینیپژوهش حاضر با هدف پیش

 981 آماری پژوهش حاضر تمام دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری بودند. ۀجامع .گرفت انجامشناختی 
کنندگان عنوان شرکتبه یاخوشهگیری تصادفی ( از دانشجویان با روش نمونهمرد 183 زن، 137نفر )

-NEOفرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو ) (،ERQپژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه تنظیم هیجانی )

FFI) ( و پرسشنامه عقاید اصول اجتماعیSPBI) روش  از هادادهبرای تجزیه و تحلیل  ؛پاسخ دادند
بازارزیابی  نشان داد کهپژوهش  تحلیل همبستگی نتایجاستفاده شد.  همزمانرگرسیون چندگانه  همبستگی و

کار و تفکر محافظه رنجوریطه مثبت معنادار و سرکوب با روانراب ،آمیزی و وجدانگرایی، مردمبا برون
رگرسیون گرایی، گشودگی، وجدان و تفکر دیالکتیکی رابطه منفی معنادار دارد. نتایج رابطه مثبت و با برون

درصد واریانس  17طور معنادار توانستند به ، تفکر جمعی و تفکر قالبیعوامل وجدان نشان داد که چندگانه
 و تفکر دیالکتیکی گشودگی گرایی،و همچنین عوامل برون بینی نمایندنهایی بازارزیابی را تبیین و پیش

 توانیمطور کلی بهکنند. بینی تبیین و پیشصورت معنادار به درصد واریانس نهایی سرکوب را 11توانستند 
توسط  هاجانیهتنظیم  ۀنحودر ها آن یشخصیت یهایژگیورشد شناختی افراد و که  اینگونه نتیجه گرفت

 .دارند افراد نقش مهمی
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 مقدمه
ها را ها که هیجان( ابراز هیجان7002، 1؛ به نقل از ایزارد و آکرمن1361) در نظریه داروین

تکامل  خالل ، الگوهایی حرکتی هستند که به کارکردهای انطباقی درکندیماز هم متمایز 
که به انسان در  اندماندهکارکردهای مفیدی باقی  هاجانیهو از نظر او  نندکیمخدمت 

با  .کنندیمکمک  هاجانیهصورت اجتماعی و چه از طریق تنظیم بهسازگاری با محیط چه 
 هستند؛ زنندهصدمه کننده نیستند؛ گاهی اوقاتهمیشه هم کمک هاجانیه این حال

مناسبی اتفاق ، یا در زمان ناکه از نوع اشتباهی باشند هستند زنندهزمانی صدمه هاجانیه
ای جلوگیری از بروز یا بر .(7008، 7)لوکاس و دینر فتند و یا در سطح اشتباهی رخ دهندبی

 هایمنظور جلوگیری از صدمهدر نوع، زمان یا سطح نامناسب به هاجانیهشدن برانگیخته
جانی به معنای توانایی افراد در اثرگذاری بر تنظیم هی پرداخت. هاجانیهآن باید به تنظیم 

نوع، زمان و چگونگی تجربه و ابراز هیجان و نیز تغییر طول مدت یا شدت فرآیندهای 
کارگیری ور هشیار یا ناهشیار، از طریق بهطری، تجربی و بدنی هیجان است و بهرفتا

با این حال وقتی  (.7002، 9)گراس و تامپسون ردیگیمراهبردهای تنظیم هیجانی، انجام 
تعداد به همین دلیل  ؛شوندیماختالالتی را موجب  شوندیمدچار بدتنظیمی  هاجانیه

تشخیصی مربوط به اختالالت روانی در حال حاضر به صراحت به  یهامالکزیادی از 
اجتناب پایدار از محرک  ". برای مثال، مالک کنندیممشکالت تنظیم هیجانی اشاره 

در اختالل  "عصبی سریع  یهاواکنش"در اختالل استرس پس از سانحه،  "مامرتبط با ترو
 "ترس از چاق شدن "در سوء مصرف مواد،  "مشکل کنترل تکانه "شخصیت پارانوئید، 

در اختالل دو قطبی همگی اشاره  "پذیر خلق باال، نافذ و تحریک "وانی و در بی اشتهایی ر
له اگر با در نظر گرفتن این مسأ (.7010و گراس،  2ربه مشکل در تنظیم هیجانی دارند )ورن

از اختالالت روانی و صدمات  توانیمرا مشخص نمود  هاجانیهبر تنظیم  مؤثربتوان عوامل 
 جلوگیری کرد و بهزیستی روانی را تقویت نمود. هاآنمرتبط با 

                                                 
1. Izard & Ackerman 

2. Lucas & Diener 

3. Gross & Thompson 

4. Werner 
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ستفاده صورت روزمره مورد اای راهبردهای تنظیم هیجانی که بهبر (1338 الفگراس )
-تنظیم هیجانی پیشایند 1که این مدل بین راهبردهای دهدیمیک مدل ارائه  رندیگیمقرار 

متمرکز به راهبردهایی -. راهبردهای پیشایندگذاردیمتفاوت  9متمرکز-و پاسخ 7متمرکز
طور کامل فعال شوند و رفتار فرد و یا های هیجانی بهشاره دارد که پیش از آنکه گرایشا

-. در عوض راهبردهای پاسخشوندیمیولوژیکی جانبی او را تغییر دهند، اجرا پاسخ فیز
متمرکز به کارهایی اشاره دارد که یک فرد زمانی که هیجان در حال حاضر در جریان 

( بر 1338ب گراس ). عنی بعد از اینکه هیجان تولید شدی ؛دهدیماست برای تغییر آن انجام 
است که این دو فرآیند پایه، دو  ی و سرکوب تمرکز کردهارزیاب روی دو فرآیند پایه باز

ند را بازنمایی اقابل تنظیم هاجانیه هاآناصلی در فرآیند تولید هیجان را که در  ینقطه
ارزیابی پیش از تولید هیجان و سرکوب پس از تولید هیجان در جهت تنظیم  ؛ بازکنندیم

زیابی یکی از اشکال تغییر شناختی است که توجه ار . بازرندیگیمهیجان مورد استفاده قرار 
منظور یت بهخاصی را به خود جلب کرده است و به تغییر ارزیابی یک فرد از یک موقع

ارزیابی بر کاهش  باز ۀنیزم(. مطالعات در 7007، 2و جان تغییر هیجان اشاره دارد )گراس
ارزیابی به  که باز انددادهن (. این مطالعات نشا7008)گراس،  اندکردههیجان منفی تمرکز 

خودکار زیستی منجر  یهاپاسخکاهش تجربه و ابراز هیجان منفی و همچنین کاهش 
 خوبی مورد تحقیق قرار گرفتۀ(. سرکوب یکی از اشکال به1338الف گراس، ) شودیم

تعدیل پاسخ است که به تالش برای کاهش در رفتار ابراز هیجان جاری اشاره دارد 
رفتار قابل مشاهده را کاهش  ،سرکوب رودیم(. همانطور که انتظار 7007)گراس، 

و حتی  دهدینمهیجان منفی را کاهش  ا شایان ذکر است که سرکوب تجربۀام ؛دهدیم
طور به (.1338الف )گراس،  دهدیمعروقی را افزایش -فعالیت سمپاتیک دستگاه قلبی

؛ این کنندیمنفی کمتری را تجربه و ابراز هیجان مثبت بیشتر و هیجان م ،ارزیابان کلی باز
و در  کنندیمتجربه و ابراز  را کنندگان هیجان مثبت کمتریدر حالی است که سرکوب

ارزیابی با کارکرد  . همچنین استفاده از بازکنندیمعین حال هیجان منفی بیشتری نیز تجربه 

                                                 
1. strategy 

2. antecedent-focused 

3. response-focused 

4. John 
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کارکرد بین فردی بدتر به  بین فردی بهتر رابطه داشت در حالی که استفاده از سرکوب با
 (.7009ارزیابی رابطه داشت )گراس و جان،  نسبت استفاده از باز

اشخاص در استفاده از  دهندیمکه نشان  کندیمشواهدی را ارائه  (7008) گراس
 هاجانیهدر تنظیم کردن  هاتفاوت اینکه  کنندیمعمل فرآیندهای تنظیم هیجانی متفاوت 

فردی در فرآیندهای توجهی مرتبط با هیجان، بر روی  یهاتفاوت برای مثال مهم هستند؛
گاهی اوقات خلقی و اضطرابی تمرکز دارند و یهایماریبنقش سوگیری توجه در 

 ریتأثتوسط فرد  هاجانیهتنظیم  ی مانند عزت نفس پایین، در نحوۀمتغیرهای فرد
تماد به نفس پائین، وقایع معلوم شد که در افراد دارای اع یدیگر . در مطالعۀگذارندیم

، و همکاران 1)برون دهدیمشدید زندگی احتمال ابتال به افسردگی را دو برابر افزایش 
در همین  شخصی صفات شخصیت هستند. یهاتفاوتیکی از بارزترین مظاهر  (.1386
ساختاری بین هیجان و شخصیت روی  یهاشباهتدیدگاه ابعادی هیجان به تمرکز بر  راستا
ابعادی یک نگاشت بین بعد  یهادگاهیدطور خاص، (. به1383، 7ه است )میر و شاکآورد

کند. این پیوندها گرایی پیشنهاد میبین هیجان مثبت و برون هیجان منفی و روان رنجوری و
؛ واتسون و 1381، 2؛ تلگن1381و دینر،  9)ایمونز اندشدهدر مطالعات متعددی نشان داده 

(. مطالعات دیگری نیز نشان 1333و تلگن،  6وایز، ویدا واتسون، ؛1337؛ 1382، 1کالرک
با که از عوامل شخصیتی پنج بزرگ هستند رنجوری و روان گراییکه برون دهندیم

بر اساس  .(1331، 8؛ روله7008، 2کرهستند )دهی محیطی مرتبط عاطفی و پاسخ یهاتفاوت
در  این پنج بعد که بل شناسایی است؛ر قالب پنج بعد قاپنج بزرگ شخصیت افراد د ۀینظر

روانشناسی شخصیت را دارد شامل عوامل زیر  ۀحوزحال حاضر بیشترین استفاده در 
روانی در پاسخ منفی و فشار  یهاجانیه(: گرایش به تجربه 3Nرنجوری )روان -1: باشدیم

فعال بودن؛ پذیری مثبت و بودن، هیجان(: میزان اجتماعی10E) ییگرابرون -7به استرس؛ 
                                                 
1. Brown 

2. Meyer & Shack 

3. Emmons 

4. Tellegen 

5. Watson & Clark 

6. Vaidya 

7. Corr 

8. Revelle 

9. neuroticism 

10. extraversion 
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 -2کاربودن؛ (: سطح کنجکاوی، قضاوت مستقل و محافظه1Oگشودگی به تجربه ) -9
(: سطح 9Cوجدان ) -1(: گرایشات نوع دوستی، همدردی و همکاری؛ 7A) یزیآممردم 

نتایج مطالعات  (.7011، 2دهی )روسلینی و برونریزی و سازمانخودکنترلی فرد در برنامه
برای مثال این  یت با راهبردهای تنظیم هیجان است؛عوامل شخص ۀرابطمختلفی حاکی از 

ارزیابی  گرایی، گشودگی به تجربه و وجدان با بازبرونکه میان ابعاد  انددادهمطالعات نشان 
 یهایژگیوارزیابی با  که باز دهدیمدار وجود دارد که این نشان ۀ مثبت معنیرابطشناختی 

 ،و همکاران 1کابلو؛ 7002 گراس و جان،دارد )سالم و سازگار شخصیتی همبستگی 
( که 7017، 6وب بیشتر رابطه مثبت دارد )گروشام و گلونرنجورخویی با سرک(. روان7019

ر مثبت شخصیت رابطه دارد )کابلو و کمت یهایژگیوبیانگر این است که سرکوب بیانی با 
ان بر روی رابطه عوامل که در ایر یامطالعهدر  (.7002 گراس و جان، ؛7019 ،همکاران

ت دشواری در شخصیت با مشکالت تنظیم هیجانی انجام شد، نتایج حاکی از رابطه مثب
، گرایی، مردم آمیزی و وجدان بودرنجوری و رابطه منفی آن با برونتنظیم هیجان با روان

ر تنظیم هیجان توسط درصد دشواری د 2/91رنجوری همچنین نتایج نشان داد که روان
 مهراد صدر، زیر چاپ(. )عبدی، چلبیانلو و کندیمبینی د را پیشافرا

 همزمان هستند برای مثال یامؤلفهۀ چنددیچیپفرآیندهای  هاجانیهباید اشاره کرد که 
 شناسی دارند و هم از لحاظ ساختاری، فرایندهایی اجتماعی هستندزیست یهاهیپاهم 

اهیم در حال رشد تنظیم هیجانی کودکان و روانشناسان رشد مفبرای مثال . (7008)گراس، 
 .(1331، 2)تروگت و استگ اندکردهی تنظیم هیجانی را بررسی گنجایش کودکان برا

شان و همچنین تنظیم هیجانی یهاییتواناتحقیقات روانشناسان رشد بر درک کودکان از 
رل و تنظیم کنند خود را کنت یهاجانیهکه باید در بسیاری موارد  مسألهاز این  هاآنفهم 

؛ 1338، 10؛ کوپ1383، 3؛ هریس1332، 8واکسلر و اسمیت-)کول، زاهن اندکردهتمرکز 
                                                 
1. openness to experience 

2. agreeableness 

3. conscientiousness 

4. Rosellini & Brown 

5. Cabello, Salguero, Fernández-Berrocal & Gross 

6. Gresham  & Gullone 

7. Terwogt & Stegge 

8. Cole, Zahn-Waxler & Smith 

9. Harris 

10. Copp 
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؛ به نقل از 1320که پری ) ابدییم. رشد شناختی اما در بزرگسالی نیز ادامه (1333، 1سامی
ویلیام پری ( در مدل خود آن را در قالب تفکر فراصوری ارائه کرده است. 1332، 7جانسون

که در دانشگاه هاروارد  1320کالسیک سال  ۀمطالعدر ( 1332؛ به نقل از جانسون، 1320)
انجام داد یک طرحواره برای رشد شناختی بزرگساالن معرفی کرد که در آن پیشنهاد کرد 

 تقلیل یابد؛ 9به سه موضع معرفت شناختی تواندیموضعیت است که  3شناختی شامل  رشد
 کندیممشخص  هادهیپدید افراد را در مورد مسائل و این سه موضع که نگرش و عقا

 ، است.6نسبیت گرایی -9و  1کثرت گرایی -7 2دوگانه انگاری -1شامل:
بر اساس کار پری مدل خود را توسعه دادند. سه  (1337) 2کالبو و گولدستونکرامر و 

 شامل: الف( آگاهی از طبیعت نسبی دانش ب( پذیرش (1389) موضوع مد نظر کرامر
است. بر همین اساس کرامر و  3سازی در یک کل دیالکتیکیو ج( یکپارچه 8تضادها

 -7 10تفکر مطلق -1که شامل:  کنندیمسه نوع سبک تفکر را تعریف  (1337همکاران )
تفکر دیالکتیکی است که در آن رشد شناختی بزرگساالن از تفکر  -9و  تفکر نسبیت گرا

در تفکر مطلق تضادها نادرست و  .کندیمت مطلق به سمت تفکر دیالکتیکی پیشرف
که منجر به مفاهیم مطلق و دوگانه از درست و غلط، حقیقت و  شوندیمناخوشایند دیده 

است و مردم در  11شدت خودمحور؛ بنابراین تفکر بهشودیمدروغ، ضعیف و قوی و غیره 
گرا تمام دانش ابل تغییر نیستند. در تفکر نسبیتکه ق شوندیمصفات مشخصی گنجانده 

، پیش بینی غیر کنندیمطور مستمر تغییر به هانهیزمو  شودیماش دیده 17از زمینه متأثر
نامنظم  یهاراهطور مستمر و از م و رخدادها منحصر به فردند و بهممکن است زیرا تمام مرد

. در تفکر ناپذیر ویژگی مرکزی ادراک استدر نتیجه تضاد آشتی کنندیمتغییر 

                                                 
1. Saami 

2. Johnson 

3. Epistemological Stands 

4. dualism 

5. multiplism 

6. relativism 

7. Kramer, Kahlbaugh & Goldston, 

8. contradictions 

9. dialectical 

10. absolute thinking 

11. egocentric 

12. context 
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عنوان رکت مستمر هستند و تضاد بهها در یک حگرایی، تمام پدیدهکتیکی مانند نسبیتدیال
اما در یک سیستم دیالکتیکی تمام عناصر به  ؛شودیمدیده  هادانشیک ویژگی ذاتی تمام 

)کرامر و صورت درونی با هم مرتبطند و بازتاب یک یکپارچگی زیربنایی هستند 
 .(1337همکاران، 

شناسی دیالکتیکی بیشتر احتمال دارد تا که اشخاص با معرفت دهندیمن نشا هاپژوهش
؛ انگلیش و 7007)ویلیام و آکر، را قبول کنند شانیجانیهتضادها در تجربیات 

دیگر معلوم  یامطالعه(. در 7008، 1راجرز و پنگ-به نقل از گوتز، اسپنسر ؛7002همکاران،
فرآیند مختلط ) یهاجانیهبیشتر  ۀتجرببه  ندکنیمشد که کسانی که غیر دیالکتیکی فکر 

یک رخداد( در یک رویداد مثبت  صورت همزمان در نتیجۀی بیشتر از یک هیجان بهبهتجر
 کنندیمبه نسبت یک رویداد منفی تمایل دارند در حالی که کسانی که دیالکتیکی فکر 

)هو، فوک  کنندمی منفی و مثبت تجربه یرخدادهاهیجانات مختلط یکسانی را در هر دو 
با وجود تحقیقات زیادی که بر روی رابطه رشد شناختی در کودکان با . (7003، 7و باند

رشد شناختی  ۀرابططور خاص به به یامطالعههیچ انجام شده است اما  هاآنتنظیم هیجانی 
که رشد  یامطالعهخصوص در ایران تنظیم هیجانی نپرداخته است و به ن بابزرگساال

 ختی فراصوری را مورد مطالعه قرار داده باشد پیدا نشد.شنا
 رودیمبا توجه به اینکه با افزایش سن و در نتیجه افزایش تجربیات زندگی افراد انتظار 

ا توجه به خرد کسب تعامل با دیگران ب ۀنحوکه رشد شناختی نیز افزایش یابد و در نتیجه 
سازگارانه با رشد شناختی همسو باشد دور از  تر گردد، اینکه تنظیم هیجانیشده سازگارانه

زندگی و خرد و توجه  ۀتجربکه افزایش  اندکردهعنوان  (7007) ذهن نیست. گراس و جان
ات همراه با سن را تغییر تواندیممختلف تنظیم هیجانی  یهاشکلنسبی  ۀدیفابه هزینه و 

راهبردی  ،گارنه و سرکوبراهبردی ساز ،ارزیابی با توجه به اینکه باز بینی کند.پیش
که بیشتر  یشناختیافتن عوامل شخصیتی و مراحل رشد  هاستجانیهناسازگارانه در تنظیم 

در نتیجه این  هدف این تحقیق است؛ شوندیمارزیابی و کمتر منجر به سرکوب  منجر به باز
بعد مثبت  . یکی اینکه مراحل باالتر رشد شناختی وپردازدیممطالعه به بررسی دو فرضیه 
. و دیگری اینکه مراحل کنندیمبینی رزیابی را پیشا گرایی بازصفات شخصیت مانند برون

                                                 
1. Goetz, Spencer-Rodgers & Peng 

2. Hui, Fok & Bond 
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، سرکوب را نجوریربعد منفی صفات شخصیت مانند روان رشد شناختی و ترنییپا
 .کنندیمبینی پیش

  روش
نامه از پرسش هادادهو برای گردآوری  باشدیماین مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی 

پژوهش  ۀیفرضمنظور بررسی آماری به یهالیتحل هادادهآوری پس از جمع .استفاده شد
رگرسیون از ضریب همبستگی پیرسون و  .شده انجام شدغربالگری یهادادهبر روی 

بر اساس جدول مورگان  ۀ پژوهشنمون .بهره گرفته شد هادادهمنظور تحلیل چندگانه به
نفری دانشجویان  2200از میان جامعه  یاخوشهصورت تصادفی نفر بود که به 981شامل 

ادبیات و  ۀدانشکدابتدا به صورت تصادفی سه دانشگاه حکیم سبزواری انتخاب شدند. 
های مورد بررسی عنوان خوشهبه جغرافیا و علوم محیطی علوم انسانی، فنی و مهندسی،

صورت تصادفی ی تعدادی کالس بهمۀ کالسبرنابر اساس  هادانشکدهانتخاب شدند. در این 
الزم برای توزیع پرسشنامه میان  یهایهماهنگانتخاب شدند و با مراجعه به استاد مربوطه 

مورد برگشت داده  169پرسشنامه توزیع شد که  800تعداد دانشجویان کالس انجام شد. 
 981اد به این تعد هادادهناقص و غربالگری  یهاپرسشنامهشد که در نهایت پس از حذف 

( زن بودند که 2306)% 183( مرد و %1002) 137پرسشنامه کاهش یافت. از میان این تعداد 
 782بودند و در مقاطع کارشناسی ) متأهل( %1001) 20مجرد و  هاآن( نفر از 8301%) 921
( در حال تحصیل %1نفر،  2( و دکتری )%7202نفر،  39(، کارشناسی ارشد )%2201نفر، 

 ار های پژوهش شامل موارد ذیل بود:ابز بودند.
 توسط گراس و جانآیتمی  10 ۀپرسشناماین  :(1ERQپرسشنامه تنظیم هیجانی )

ارزیابی شناختی و سرکوب بیانی  مقیاس بازساخته شده است که شامل دو خرده (7009)
 2ها روی یک مقیاس لیکرت . آیتمشوندیمسنجیده  سؤال 2و  6ترتیب با که به است
شوند. این پرسشنامه موافق( اندازه گیری می )کامالً 2مخالف( تا  )کامالً 1از  یاهدرج

 (7009)دهد، آلفای کرونباخی که توسط گراس و جان پایایی بسیار خوبی را نشان می
ترتیب عبارت از از عوامل بازارزیابی و سرکوب به گیری شد برای هرکدامبرای آن اندازه

بیگی و پور، ایلپرسشنامه تنظیم هیجانی توسط قاسمفارسی  ۀخنسبودند.  22/0و  23/0

                                                 
1. Emotion Regulation Questionnaire 
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ر مطلوب و همگنی ها بیانگر اعتباآن ۀمطالعیابی شد که نتایج در ارهنج (1931) زادهحسن
ارزیابی و  های آن بود، ضرایب کرونباخ برای دو عامل بازمقیاسپرسشنامه و خرده

 بودند. 60/0و  28/0ترتیب عبارت از سرکوب به

پنج عاملی نئو  ۀپرسشنامبه نام  R-NEO PIفرم کوتاه  :(1FFI-NEOپرسشنامه نئو )
 60شامل  FFI-NEOساخته شده است.  (1337)7که توسط کاستا و مک کری باشدیم

رنجوری آمیزی، وجدان، روانگرایی، مردمعامل برون 1آیتم یکی از  17ه هر آیتم است ک
اندازه گیری  1تا  1ر آیتم روی یک مقیاس لیکرت ه سنجد وو گشودگی به تجربه را می

 دارد و پایایی درونی خوبی نشان داده است 68/0شود. فرم کوتاه با فرم بلند همبستگی می
بروی  (7008) 9. در تحقیقی که توسط مانگا، راموس و موران(1383)مک کری و کاستا، 

ی هرکدام از عوامل ام شد نیز آلفای کرونباخ براآزمودنی اسپانیایی انج 1196
ترتیب عبارت آمیزی به ، مردموجدان به تجربه، یگشودگ گرایی،، برونیرنجورروان

نتایج  باشند.می که مقادیر خوبی برای پایایی 81/0، 26/0،21/0، 81/0، 87/0 بودند از
از پایایی و  NEO-FFIهای اصفهانی انجام شد نشان داد که وی زوجر که بر یامطالعه

 گرایی،، برونیرنجوراست و آلفای کرونباخ عوامل روان قابل قبولی برخوردارروایی 
، 28/0، 91/0، 69/0، 26/0ترتیب عبارت از و مردم آمیزی به وجدان به تجربه، یگشودگ

 .(1930، )نیلفروشان و همکاران بودند 81/0
مر و کرا آیتمی توسط 72این پرسشنامه  :(4SPBI) یاجتماعپرسشنامه عقاید اصول 

دارد  نهیگزبرای سنجش رشد شناختی ساخته شد که در آن هر آیتم سه ( 1337)همکاران 
تفکر مطلق، تفکر نسبیت گرا و تفکر  یهااسیمقو هر گزینه مربوط به یکی از خرده 

تفکر مطلق، تفکر نسبیت گرا و  یهااسیمقآلفای کرونباخ برای خرده  دیالکتیکی است.
به  عبارت است 81که در مجموع  یانهیگزآیتمی سه  72 ینسخهتفکر دیالکتیکی در این 

باز آزمون برابر -دست آمد. همچنین ضریب پایایی آزمونهب 82/0و  89/0، 69/0ترتیب 
بخش است و شواهد روایی ۀ پایایی ثبات درونی رضایتدهنددست آمد که نشانهب 22/0

نسبیت گرا و دیالکتیکی را  که تفکر ییهامصاحبههمگرا و افتراقی در رابطه با 

                                                 
1. NEO Five Factor Inventory 

2. Costa & McCrae 

3. Manga, Ramos & Morán 

4. Social Paradigm Belief Inventory 
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با حذف  (1337). کرامر و همکاران (1337)کرامر و همکاران، ، قابل قبول بود دندیسنجیم
آیتمی  16دیگر  خۀنسیک  ،اولیه یانهیگزعبارت موجود در پرسشنامه سه  81تعدادی از 

افقت از مخالفت زیاد تا مو) کرتیل یادرجهوی یک مقیاس شش ر از آن بر سؤالهر  که
قبلی دارد و در آن  ۀنسخکه تغییراتی نسبت به  اندداده، نیز ارائه شودیمگذاری زیاد( نمره

را  یاجداگانهتفکر مطلق به دو شکل تفکر قالبی و مکانیکی تقسیم شده است و عوامل 
خرده مقیاس  2. این پرسشنامه شامل باشندیماما هر دو از نوع تفکر مطلق  ؛دهندیمتشکیل 

 12قالبی، تفکر مکانیکی، تفکر نسبیت گرا و تفکر دیالکتیکی است که هر کدام با  تفکر
 .شوندیمسنجیده  سؤال

عامل را نشان داد که شامل چهار  6ایران  ۀجامعفارسی در  ۀنسخنتایج تحلیل عاملی 
گرا و تفکر دیالکتیکی قالبی، تفکر مکانیکی، تفکر نسبیتاصلی با نام تفکر  ۀپرسشنامعامل 

کار . تفکر محافظهاستتفکر جمعی  کار وهتفکر محافظ و دو عامل وابسته به فرهنگ با نام
مطلق است. تفکر  یهاارزششامل اعتقاد به ثبات افراد، عدم وجود ناهماهنگی در افراد و 

جمعی را نمایان  یاهیروحها است که با توجه به محتوای آن ییهاتمیآجمعی شامل 
ترجیح منفعت جمعی به منفعت فردی است.  ۀدهندبا فردگرایی، نشان و در تقابل سازدیم

برای هر کدام از ضریب پایایی  است و 2/00آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر 
ر نسبیت کار، تفکر قالبی، تفکر جمعی، تفکر مکانیکی، تفکتفکر محافظه یهااسیمقخرده

)مهراد  باشدیم 12/0، 12/0، 13/0 ،16/0، 11/0، 21/0ترتیب گرا و تفکر دیالکتیکی به
 .(1932صدر، 

 نتایج
 توصیفی متغیرهای پژوهش یهاآماره. 1جدول 

 دختر پسر 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 39/6 62/72 91/2 99/72 بازارزیابی
 29/1 81/17 16/1 61/12 سرکوب

 61/6 06/73 22/6 16/90 تفکر محافظه کار
 29/2 91/72 88/2 10/72 یتفکر جمع

 33/1 98/72 16/1 36/71 تفکر قالبی
 23/2 12/13 38/2 27/13 تفکر مکانیکی
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 دختر پسر 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 10/2 12/13 10/1 61/13 تفکر نسبیت گرا
 62/2 93/12 17/2 12/16 تفکر دیالکتیکی
 30/2 02/71 20/2 12/72 روان رنجوری
 82/6 60/72 23/6 12/72 برون گرایی
 32/2 90/76 10/1 18/76 گشودگی

 60/2 12/72 73/1 21/76 مردم آمیزی
 38/6 13/97 11/2 98/91 وجدان

 28/2 62/72 22/2 98/76 پاسخ گری
 11/7 28/2 03/9 29/8 غفلت

 22/1 29/19 01/7 26/19 درخواست گری

ی با شخصیت و مراحل رشد شناخت یهایژگیوبین  الگوی ارتباطیبرای بررسی 
و  7همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول  انی از ضریبراهبردهای تنظیم هیج

 نشان داده شده است. 9جدول 

 با راهبردهای تنظیم هیجانی مراحل رشد شناختیماتریس ضرایب همبستگی بین . 2جدول 

 متغیر
بازارزیا

 بی
 سرکوب

محافظه 
 کار

 مکانیکی قالبی جمعی
نسبیت 

 گرا
 دیالکتیکی

        1 بازارزیابی

       1 12/0** سرکوب

      1 19/0* 09/0 محافظه کار

     1 77/0** 07/0 13/0** جمعی

    1 7/0** 26/0** 01/0 -02/0 قالبی

   1 71/0** 7/0** 99/0** 01/0 1/0* مکانیکی

  1 -17/0* -92/0** -79/0** -99/0 -06/0 -06/0 نسبیت گرا

 1 92/0** -17/0* -92/0** -71/0** -76/0** -18/0** -01/0 دیالکتیکی
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ارزیابی با تفکر جمعی و تفکر مکانیکی رابطه  که باز دهدیمنشان  7نتایج جدول 
مثبت و معنادار و با  یرابطهکار رد. همچنین سرکوب با تفکر محافظهمثبت و معنادار دا

 تفکر دیالکتیکی رابطه منفی معنادار نشان داد.

 با راهبردهای تنظیم هیجانی عوامل شخصیتین . ماتریس ضرایب همبستگی ب3جدول 

 وجدان مردم آمیزی گشودگی برون گرایی روان رنجوری سرکوب بازارزیابی 

       1 بازارزیابی

      1 12/0** سرکوب

     1 19/0* -01/0 روان رنجوری

    1 -26/0** -79/0** 18/0** برون گرایی

   1 02/0 06/0 -12/0** 03/0 گشودگی

  1 07/0 93/0** -92/0** -03/0 19/0* دم آمیزیمر

 1 78/0** 01/0 98/0** -72/0** -11/0* 77/0** وجدان

گرایی، مردم آمیزی و وجدان رابطه ارزیابی با برون که باز دهدیمنشان  9نتایج جدول 
گرایی، گشودگی ۀ منفی سرکوب با برونرابطمثبت معنادار دارد. نتایج همچنین حاکی از 

شخصیتی و مراحل رشد  یهایژگیوبینی کنندگی پیش نقش برای بررسیوجدان است. و 
استفاده  همزمان شناختی در ارتباط با راهبردهای تنظیم هیجانی از روش رگرسیون چندگانه

 .نشان داده شده است 1و  2شد. نتایج مربوط به تحلیل در جداول شماره 

شخصیت و مراحل  یهایژگیو از طریقبرد بازارزیابی برای پیش بینی راه تحلیل رگرسیون. 4جدول 
 رشد شناختی

 تعدیل شده R 2R 2R مدل
F  Sig 

1 91/0 17/0 03/0 12/2  01/0 >p 

  پیش بین یرهایمتغبرای  tضرایب بتا و آزمون معناداری 
 B STE Beta T Sig متغیرهای پیش بین متغیر مالک

 بازارزیابی

 p>01/0 31/0 01/0 06/0 06/0 محافظه کار
 p< 01/0 62/7 12/0 08/0 71/0 جمعی
 p< 01/0 -17/7 -12/0 02/0 -18/0 قالبی

 p>01/0 31/0 02/0 08/0 02/0 مکانیکی
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 p>01/0 3/0 -01/0 08/0 -02/0 نسبیت گرا

 p>01/0 -28/1 -08/0 03/0 19/0 دیالکتیکی

 p>01/0 69/0 09/0 01/0 09/0 روان رنجوری

 p>01/0 61/1 03/0 06/0 1/0 برون گرایی

 p>01/0 62/1 08/0 02/0 11/0 گشودگی

 p>01/0 63/0 09/0 08/0 06/0 مردم آمیزی

 p< 01/0 06/9 16/0 01/0 12/0 وجدان

شخصیت و مراحل رشد شناختی حدود  یهایژگیوکه  دهدیمنشان  2نتایج جدول 
. در این میان ندینمایم بینیارزیابی را پیش ازدرصد از واریانس استفاده از راهبرد ب 17

( p ،06/9=t<01/0) 16/0با بتای  و عامل وجدان( p ،62/7=t< 01/0) 12/0با بتای  تفکر جمعی

طور توانستند به ؛طور منفیبه( p ،62/7-=t< 01/0) -12/0با بتای  طور مثبت و تفکر قالبیبه
 پیش بینی کنند. معنادار استفاده از راهبرد بازارزیابی را

شخصیت و مراحل  یهایژگیوتحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد سرکوب از روی . 5جدول 
 رشد شناختی

 F  Sig  تعدیل شدهR R2 R2 مدل
1 92/0  11/0  03/0  72/2   01/0> p 

tضرایب بتا و آزمون معناداری  پیش بین یرهایمتغبرای     
نمتغیرهای پیش بی متغیر مالک  B STE Beta T Sig 

 سرکوب

02/0 محافظه کار  01/0  03/0  21/1  01/0  <p 

00/0 جمعی  06/0  00/0  07/0  01/0  <p 

-02/0 قالبی  06/0  02/0-  70/1-  01/0  <p 

06/0 مکانیکی  06/0  01/0  32/0  01/0  <p 

07/0 نسبیت گرا  06/0  07/0  29/0  01/0  <p 

-18/0 دیالکتیکی  02/0  11/0-  62/7-  01/0> p 
رنجوری روان  09/0  02/0  09/0  60/0  01/0  <p 

-18/0 برون گرایی  01/0  71/0-  13/9-  01/0> p 

-12/0 گشودگی  01/0  19/0-  60/7-  01/0> p 

09/0 مردم آمیزی  06/0  09/0  17/0  01/0  <p 
00/0 وجدان  02/0  00/0  06/0  01/0  <p 

تی حدود شخصیت و مراحل رشد شناخ یهایژگیوکه  دهدیمنشان  1نتایج جدول 
. در این میان تفکر ندینمایم بینیرا پیش سرکوبدرصد از واریانس استفاده از راهبرد  11
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، p< 01/0)-71/0گرایی با بتای برونعامل  (،p ،62/7-=t< 01/0) -11/0دیالکتیکی با بتای 

13/9-=t)  19/0عامل گشودگی با بتای و- (01/0>p ،6/7-=t )طورتوانستند به ؛طور منفیبه 
 را پیش بینی کنند. سرکوبمعنادار استفاده از راهبرد 

 گیریو نتیجه بحث
بینی راهبردهای عوامل شخصیت و رشد شناختی در پیشهدف این مطالعه بررسی نقش 

ارزیابی با  نتایج حاکی از رابطه مثبت باز ارزیابی و سرکوب بود. تنظیم هیجانی باز
گراس و است )با نتایج مطالعات قبلی هماهنگ و وجدان بود که  مردم آمیزیگرایی، برون
ارزیابی با  باز دهدیم( که مشابه این مطالعات نشان 7019 ،و همکاران 1؛ کابلو7002 جان،

بر اساس نتایج، سرکوب نیز با سالم و سازگار شخصیتی همبستگی دارد.  یهایژگیو
است )گروشام و  رنجوری رابطه منفی دارد که با نتایج مطالعات قبلی هماهنگروان

کمتر مثبت شخصیت  یهایژگیو( که بیانگر این است که سرکوب بیانی با 7017، 7گلون
 ۀجینت(. همچنین هماهنگ با 7002 گراس و جان، ؛7019 ،دارد )کابلو و همکارانرابطه 
رنجوری با عدم دسترسی به یانلو و مهراد صدر )زیرچاپ( روانعبدی، چلب ۀمطالع

ذهنی عدم دسترسی  ۀجینتعبارتی استفاده از سرکوب ؛ بهنه رابطه داردراهبردهای سازگارا
گرایی، ارزیابی است. سرکوب با برون تر جایگزین مانند بازفرد به راهبردهای سازگارانه

عات قبلی هماهنگ است گشودگی و وجدان نیز رابطه منفی نشان داد که با نتایج مطال
 (.7002 گراس و جان، ؛7019 ،)کابلو و همکاران

ارزیابی را  طور معنادار استفاده از بازبه وجدان توانستنشان داد که  همچنین نتایج
منظور هیجانی را به یهاواکنش. تنظیم هیجانی شامل فرآیندهایی است که ی کندبینپیش

از فرآیند هیجان شامل  یانقطهدر هر  تواندیمکه  کنندیمرسیدن به یک هدف اصالح 
فیزیولوژیکی و  یهاواکنشمنظور تعدیل ارزیابی به تغییر وضعیت و باز انتخاب وضعیت،

 ،هیجان توسط یک فرد ۀتجربتنظیم هیجانی زمانی که  ؛(1338)گراس،  رفتاری اتفاق بیفتد
و یا  کندیمآزاردهنده است مانند زمانی که با کارایی یک فرد در حین آزمون تداخل 

مانند زمانی که فکر کردن در مورد مسافرت  شوندیمپرتی هیجان مثبتی که باعث حواس

                                                 
1. Cabello 

2. Gresham  & Gullone 
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، که (7012، 1)ایچویچ و براکتالزم است  شودیمآخر هفته مانع تمرکز کردن در کالس 
ارضا، پیروی از هنجار و  ریتأخاین موارد با تعریف وجدان مبنی بر تفکر قبل از عمل، 

 (1333، 7و سریواستاوا )جانبندی وظایف دهی و اولویتریزی، سازمانمهقوانین، برنا
 .هماهنگ است

ارزیابی توسط تفکر  ینی مثبت معنادار راهبرد تنظیم هیجانی بازبنتایج حاکی از پیش
ارزیابی توسط تفکر قالبی است. با وجود اینکه متغیر  بینی منفی معنادار بازجمعی و پیش

د رشد شناختی در عنوان یکی از مواربه (1932) مهراد صدر ۀلعمطا تفکر جمعی تنها در
آن مبنی بر حس مسئولیت  یهاتمیآجامعه نمونه نمایان شده است اما با توجه به محتوای 

جمعی و امید به تغییر از طریق همکاری به دیگران، ارتباط آن با بازارزیابی دور از ذهن 
کنندگی دارد که س پذیرش دیگران و حس کمکجمعی نیاز به احسا ۀیروحزیرا  ؛نبود

 توانندیمکه  ییهاتیوضععنوان به هاتیوضعارزیابی دوباره  نیاز به باز یاهیروحچنین 
. در رابطه با شودیماین عامل مشاهده  یهاتمیآدر  یاهیروحتغییر کنند دارد و چنین 

از آنجا که تفکر قالبی شامل ارزیابی توسط تفکر قالبی باید عنوان کرد  بینی منفی بازپیش
ذهنی به رخدادها و  یهافرضها بر اساس پیشهق رخدادها و پدیدگذاری مطلارزش
ناپذیر در فرد مانع تفکر دوباره های درست و غلط است؛ در نتیجه این تفکر انعطافهپدید

عبارتی این نوع تفکر و به شودیمدر مورد موقعیت برای رسیدن به نتیجه یا تفسیری دیگر 
 .کندیمبینی پیشرزیابی کمتر در این افراد را ا باز

معنادار استفاده از سرکوب را طور گرایی و گشودگی توانستند بهبا توجه به نتایج، برون
گرایی و ایج تحلیل همبستگی و تعاریف برونبینی کنند که این نتیجه با توجه به نتپیش

برون  بینی منفی سرکوب توسط. پیشگشودگی و همچنین ادبیات تحقیق قابل درک است
 شانیهاجانیهگرایان بیشتر احتمال دارد به نسبت برون گرایانی با این مطلب که درونگرای

ی گراینمرات پایین در برون هماهنگ است. (1383، 9)راجر و نجاریانرا بازداری کنند 
مدت باعث کاهش که حداقل در کوتاه کندیمبینی استفاده بیشتر از سرکوب را پیش

مدت و ال احیای یک تفکر منفی در طوالنیبا توجه به احتم اگرچه ؛شودیمبرانگیختگی 
که نمرات باالتر در سرکوب نمرات  رودیمدر پی آن افزایش شدت هیجانی، انتظار 

                                                 
1. Ivcevic & Brackett 

2. Srivastava 

3. Roger & Najarian 
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 ؛(7006، 1)دونوههبینی کند نمرات باالتر در خلق منفی را پیشدر بهزیستی و  ترنییپا
ابراین بن ؛ای سرکوب استفاده کنندگرایان کمتر احتمال دارد که از راهبردههمچنین برون

ثیرات مخربی که در استفاده از این راهبردها وجود دارد صدمه کمتر احتمال دارد که از تأ
بینی منفی سرکوب توسط ۀ پیشدهند. نتایج این مطالعه نشان(7006، 7)شولمن ببینند

منفی  بینیکه شواهدی تجربی برای پیش کندیمعنوان  (7019)گشودگی است. گراس 
برای مثال اشخاص گشوده هر دوی واقعیت ) اندافتهیسرکوب توسط گشودگی 

(. نتایج مطالعه با توجه به مطالعات نهندیمرا ارج  شانیرفتارو خودمختاری  شانیهاجانیه
که افراد با نمرات باال در گشودگی به جای سرکوب هیجان و  دهدیممشابه نشان 
 .درنیپذیمرا  هاآناحساساتشان 

منفی معنادار تفکر دیالکتیکی با سرکوب با این مطلب هماهنگ است که  یرابطه
که  ردیگیمنو یاد  یهادهیاشخص با بلوغ ذهنی و کسب تجربه در زندگی و مواجهه با 

)جان و گراس،  کمتر از راهبردهای تنظیم هیجانی کمتر سالم مانند سرکوب استفاده کند
نکه تفکر دیالکتیکی در سنین باالتر بزرگسالی در فرد نمایان همچنین با توجه به ای .(7002

منفی آن با سرکوب با توجه  ۀرابطمتنوع است  یهادهیاو حاصل تجربه و پذیرش  شودیم
مبنی بر احساس نیاز کمتر به سرکوب در اواخر بزرگسالی  (7002)گراس و  جانبه نظر 

به نسبت  ترمسنکه افراد  مسألهاین  نسبت به اوایل بزرگسالی قابل توجیه است. همچنین
با توجه به  (1332، و همکاران 9گراسدارند )تجربه هیجان منفی کمتری  ترجوانافراد 

، توجیه (7009)گراس و جان،  کنندگان هیجانتوسط سرکوب ترشیبتجربه هیجان منفی 
اس و همچنین گر ؛میان سرکوب و تفکر دیالکتیکی استارتباط منفی  دییتأدیگری در 

 که افزایش تجربه و خرد در افراد منجر به استفاده از باز اندکرده( عنوان 7007جان )
است که  یامطالعه یهاافتهینتایج همچین هماهنگ با  .شودیمارزیابی به جای سرکوب 

 رندیپذیمرا  شانیجانیهتضاد در تجربیات  ترشیباشخاص با تفکر دیالکتیکی  دهدیمنشان 

به  .(7008، به نقل از گوتز و همکاران ؛7002 ؛ انگلیش و همکاران،7007 کر،)ویلیام و آ
این شکل که افراد با پذیرش تضادهای هیجانی چون وجود هیجان خاصی را خطرناک و 

. همچنین کنندیمدر نتیجه کمتر اقدام به سرکوب هیجان به نظر نامطلوب  دانندینمناموجه 

                                                 
1. Donohue 

2. Shulman 

3. Carstensen 
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انجام دادند معلوم شد افراد با تفکر غیر  (7003ن )همکارادیگری که هو و  ۀمطالعدر 
طور مثبت متنوعی دارند که به یهاجانیهدیالکتیکی در هنگام رخداد یک رویداد مثبت 

اما در مورد رخدادهای منفی چنین چیزی کمتر وجود  ؛کنندیمرا احساس  هاآنهمزمان 
و زمان منفی و مثبت در هر ددارد در حالی که در افراد با تفکر دیالکتیکی هیجانات هم

به عبارتی افراد با تفکر  ؛شوندیمصورت یکسان تجربه رخداد منفی و مثبت به ترتیب به
غیردیالکتیکی برخی از هیجانات منفی خود را هنگام تجربه یک رخداد منفی سرکوب 

که  نتیجه گرفت توانیمطور کلی به حاضر هماهنگ است. ۀمطالع ۀجینتکه این با  کنندیم
جدید، با وجدان باالتر، دارای تفکر جمعی و  یهاتجربهبه  ترگشودهافراد برون گراتر، 

اختالالت هیجانی کمتری را  احتماالًتفکر دیالتیکی به دلیل استفاده بهتر از راهبردها  دارای
شناسی بر اساس صفات این نتایج، تلویحاتی برای سبب لعکس.اشاهد خواهند بود و ب

رشد شناختی بر تنظیم هیجانی  ریتأثبا توجه به  شودیمو همچنین پیشنهاد  شخصیت دارد
از همان سال  هادانشگاه، آموزش جهت تسریع رشد شناختی فراصوری در دستور کار مؤثر

پیش از  تواندیمورود به دانشگاه قرار گیرد، کمک به تسریع رشد شناختی فراصوری حتی 
ش و پرورش قرار گیرد. با این حال به دلیل دانشگاه در مدارس مورد توجه آموز

و استفاده از  گرفتیمدانشجویان را در بر  صرفاًمطالعه که  ۀنموناز جمله  ییهاتیمحدود
 شودیمپرسشنامه و روش همبستگی باید نسبت به تعمیم نتایج احتیاط کرد. پیشنهاد 

از  یترمتنوعف صورت مقطعی یا طولی، به روش مصاحبه و با طیمطالعات آینده به
 انجام گیرد. هایآزمودن

 منابع
. الگوی ارتباطی ابعاد )زیرچاپ( .محمد ،مهراد صدر و غالمرضا ،چلبیانلو ؛رضا ،عبدی

-روانشناسی بالینی و شخصیت .بهنجار شخصیت با مشکالت و بدتنظیمی هیجانی
 .دانشور رفتار سابق
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