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ABSTRACT
Introduction: Every person involved in the life cycle of anxiety, depression ,
anger and disproportionate in the face of lie 's problems .Objective: The purpose
of this study was to ascertain the prediction of phobia and suppressed anger from
emotional self – regulation. Method: The sample size of this study consisted of
400 students from University of Sistan and Baluchestan that were selected by
cluster sampling method. To collect the data fear Questionnaire (FQ) state – Trait
Anger Expression Inventory (STAXI) and self – regulation Questionnaire (SRQ)
were applied. For data analysis Pearson correlation coefficient, Multiple stepwise
Regression, simple Linear Regression were used. Results: Results from the
present study revealed that blood injection and physical injured phobia had
significant positive correlation with searching for options. Blood injection and
physical injured phobia had significant negative correlation with formulation
plans and implementing plans. The overall scores of phobia were positively
correlated with searching for options. Also, results demonstrated that overall
scores of anger had significant positive correlation with searching for options and
assessing the plans effectiveness, but it was negatively correlated with
implementing plans. Result of regression illustrated that blood injection and
physical injured phobia accounted 3.5% of the variance in searching for options
and they explained 1% and 1.7% of the variance for formulation and
implementing plans respectively. The overall scores of anger accounted for 3.2%
of the variance in implementing plans. Anger control accounted 1.8% of the
variance emotional self – regulation.
Conclusion: Results of this study can help people recognize their behavior as well
as educational administrators, students, practitioners and consultants in the field of
treatment.
Key words: phobia, suppressed anger, emotional self – regulation.
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پیشبینی ترس مرضی و خشم سرکوب شده بر اساس خود تنظیمی هیجانی
در دانشجویان
سوفیا خانقاهی ،1بهمن کرد تمینی
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چکیده
مقدمه :هر آدمی در دوره هایی از زندگی گرفتار احساس اضطراب ،افسردگی ،خشم و بی تناسبی در مواجه
با مشکالت زندگی میشود.
هدف :هدف این پژوهش پیشبینی ترس مرضی و خشم سرکوب شده بر اساس خود تنظیمی هیجانی است.
روش  :نمونه مطالعه حاضر را تعداد  844دانشجو دانشگاه سیستان و بلوچستان تشکیل دادند که با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل :پرسشنامه ترس ( ،)FQپرسش نامه اظهار حالت –
صفت خشم ( )STAXIو پرسشنامه خود تنظیمی ( )SRQبود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی
هراس از خون ،تزریق و آسیب بدنی با جست وجو کردن اختیارات همبستگی مثبت و با تدوین کردن و تحقق
یافتن برنامه ها همبستگی معکوس داشت .نمرات کلی هراس نیز با جستجو کردن اختیارات همبستگی مثبت داشت.
همچنین نمرات کلی خشم با جستجو کردن اختیارات و آزمودن تاثیر برنامهها همبستگی مثبت و با تحقق یافتن
برنامه ها همبستگی معکوس داشت .براساس نتایج رگرسیون نیز هراس از خون ،تزریق و آسیب بدنی به میزان %1/5
واریانس را برای جستجو کردن اختیارات و به میزان  %3و ( %3/3به صورت معکوس) برای تدوین کردن و تحقق
برنامهها تبیین کرد .همچنین نمرات کلی خشم به میزان ( %1/2به صورت معکوس) تحقق برنامهها و کنترل خشم به
میزان ( %3/4به صورت معکوس) خود تنطیمی هیجانی را تبیین کردند .با توجه به زیر مقیاسهای این سه متغیر و
ارتباط آنها ،افراد مبتال به ترس مرضی و خشم سرکوب شده هر کدام سبکهای تنظیم هیجان متفاوتی را در
برخورد با موقعیتها به کار می گیرند که این خود حاکی از ارتباط منسجم بین ترس مرضی و خشم سرکوب شده
با خودتنظیمی هیجانی میباشد.
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پیرسون ،رگرسیون گام به گام و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است .نتایج  :نتایج همبستگی نشان داد که

نتیجه گیری  :یافتههای این پژوهش میتواند به افراد در شناخت رفتار خود همچنین  ،اولیای تعلیم و تربیت،
دانشآموزان و درمانگران و مشاوران در زمینه درمان کمک کند.

.
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کلید واژه :ترس مرضی (فوبیا) ،خشم سرکوب شده ،خود تنظیمی هیجانی.

سوفیا خانقاهی و همکاران

35

بینجامند اما حتی داغترین هیجانهابرای بقای انسان

مقدمه
هر آدمی در دورههایی از زندگی گرفتار احساس

ضروری هستند (مارشال ریو

:3143 ،1

ص .)138

اضطراب ،افسردگی ،خشم بیتناسب یا بیکفایتی

هراس ،ترس بیمار گونهای است که به شدت مبالغه-

در رو به روشدن با مشکالت زندگی میشود .افراد

آمیز و حتی توهمی بر جنبههای مختلف زندگی فرد
(دوپو،8

از خود نشان میدهند .این واکنشها نیز شامل

بسیار گوناگونی دارد مانند هراس (فوبی) اجتماعی،

واکنشهای هیجانی میباشند ،از شعف و شادمانی

هراس (فوبی) خاص ،بلند هراسی ،گذر هراسی و

گرفته تا هیجانات معمولی اضطراب و خشم و نا

غیره (اتکینسون و همکاران :3145 ،ص .)512

امیدی و ترس .از جمله مفاهیمی که در حوزهی

فوبیا نوعی ترسی غیر منطقی است که به اجتناب

روانشناسی مورد دقت نظر و پژوهش قرار میگیرد،

هشیارانه از شیء فعالیت یا موقعیت منبع ترس منجر

بحث هیجانات است .تیلور )3333( 3در مورد اینکه

میشود و با ناراحتی شدید و واکنش افراطی فرد

فشار روانی و سایر عوامل اجتماعی و روان شناختی

همراه میباشد .بر اساس توافق بسیاری از

و زیستی چگونه دست به دست هم میدهند و

صاحبنظران حوزهی هیجان« ،خشم» یکی از هیجان-

بیماری ایجاد میکنند معتقد است که این موضوع

های اصلی بشر میباشد که بعد از «ترس» بیشترین

در قلمرو پزشکی رفتار و روان شناسی سالمت

مطالعات را به خود اختصاص داده است .خشم یک

بررسی میشود (به نقل از اتکینسون و همکاران،2

حالت روانی – زیستی است که با تنش ماهیچهای و

.)3145

بر انگیختگی سیستم عصبی خودکار همراه می-
باشد.

از موقعیت نیز واکنش نشان میدهد .طبق نظر

بنابراین ضعف و کاستی در مدیریت خشم ،فراتر از

فیلسوفان بزرگ ،انجیل ،سخنرانیهای روزولت،

ناراحتیهای شخصی و تخریب روابط بین فردی به

رب النوع آتش و فلزکاری (رومی) و داالیی الما،

اختالل در سالمت عمومی ،بروز نا سازگاری

هیجانهایی مانند خشم و ترس به ندرت بازدهی

عمومی و پیامدهای زیانبار رفتارهای پر خاشگرانه

دارند .این منابع اعالم میدارند که هیجانها بیشتر

منجر میشود (نویدی و برجعلی .)3141 ،در نتیجه

اوقات به نتایج ویرانگرانه منجر میشوند .در مقابل

از آنجائیکه انسان موجودی کمال گرا است و

پژوهشگران هیجان عموماً معتقدند که همه هیجانها

اهداف خود را در زندگی دنبال میکند ناگزیر باید

پاسخهای مفیدی به تکالیف اساسی زندگی هستند

با استعدادهایی که دارا میباشد در جهت کسب

امکان داردکه خشم و ترس ،بد احساس شوند و

موفقیت در زندگی تالش کند ،بنابراین باید

گاهی به شیوههای رفتار کردن مشکل آفرین

راههایی را جهت کنترل و تنظیم هیجانات خود در
پیشبرد اهدافش جستجو کند.

1- Taylor
2- Atkinson&...
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3- Reeve
4 -Dupeu
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نشان نمیدهد بلکه به تعبیر و تفسیرهای ذهنی خود

افراد معموالً در برابر ناکامی خشمگین میشوند
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در برابر رویدادهای تنشزا واکنشهای گوناگونی را

اثر میگذارد

آدمی صرفاً به ویژگیهای عینی موقعیت واکنش

 .)3332اختالل هراس انواع
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اثربخشی آموزش ادراک زمان از طریق بازی رایانهای در دقت پردازش زمان

پنج رویکرد مهم در برخورد با پدیده خشم ،عبارتند

سطوح پایین اضطراب همراه میباشد .خودکنترلی

از :فرو خوردن خشم ،5ابراز خشم ،خشم جابجا شده

هیجانات در سطح پایین با ترس مرضی (هراس)

(کنترل) ،نشت/درز دادن خشم (مثل متلک و کنایه

ارتباط مثبت دارد (کینگ و امونس.)3333،

زدن) و بیان سالم خشم به معنای استفاده از چرخه

همچنین مسعودنیا ( )3143در تحقیق خود نشان داد

آگاهی برای بیان سالم خشم (آیزنک .)3332 ،خشم

که بین سطح خودکار آمدی و فوبی اجتماعی

به عنوان یک هیجان با یک واکنش منحصر به فرد

همبستگی معکوس معناداری وجود دارد .در همین

جهت تمایل به سوی رفتارهای بر انگیزاننده با هدف

حوزه ،موریس و همکاران (2443a؛ )2443 b؛ و

حذف موانع یا بدست آوردن کنترل در ارتباط می-

پیرل ( )3331نیز طبق پژوهشهای انجام شده ،نشان

باشد (فریجدا .)3341 ،سرکوب هیجانات نیز به

دادند که خودکار آمدی با فوبی اجتماعی رابطه

نوبهی خود ،یک روش رایج برای مخفی کردن،

معناداری دارد.

تنظیم و کنترل هیجانات اضطراب و خشم میباشد

در پژوهشهای بسیاری رابطه باورهای فراشناختی

(گراس و جان )2441 ،1در مطالب روان شناسی

(مؤلفه خود تنظیمی) و ترس مرضی به اثبات رسیده

نظرات پراکندهای وجود دارد مبنی بر اینکه هیجانها

است و نشان داده شده که میزان باورهای منفی

اکتسابی هستند و یا الاقل از راه کسب تجربه تعدیل

فراشناختی با هراس در دانشجویان رابطه مثبت و

میشوند (پالچیک :3115 ،ص .)334

معناداری دارد (ولزودیویس3338 ،؛ ولز،3338 ،

محیط بیرونی و درونی است (لموس)3333 ،

هیجان ،نوع و چگونگی برخورد آدمی با هیجان

همچنین خود تنظیمی شامل توانایی فرد در

ایجاد شده در هر موقعیت مهمترین عنصر مشترک

ساماندهی و خود مدیریتی رفتار جهت رسیدن به

پژوهشها است.

اهداف گوناگون یادگیری میباشد ( به نقل از

بر اساس ادبیات نظری و تجربی ،همواره بررسی

خرازی و کار شکی.)3144 ،

روابط بین هیجانات و چگونگی سبکهای تنظیم

پژوهشهای بسیاری به نقش خود تنظیمی هیجانی،

آنها مد نظر صاحب نظران و محققان بوده است.

نوع و چگونگی راهبردهای به کار برده شدهی آن

بدین ترتیب با توجه به اهمیت نقش آگاهی از

در اختالالت روان شناختی و هیجانات پرداختهاند

هیجانات و مدیریت و تنظیم آنها متناسب با موقعیت

(پالکینن .)3331 ،3335 ، 3نتایج پژوهش مو و زیس

و واقعیت در فرایند کوشش شخص جهت حل و

( )3342نشان داد افرادی که انتظارات خودکار

فصل شرایط تنشزا در قشر تحصیلکرده جامعه

آمدی باالیی دارند ،سطوح پائینتری از هراس را در

«دانشجویان» ،میتوان نوع راهبردهای مقابلهای آنها

مقایسه با افراد دارای انتظارات خودکار آمدی پایین

را برخورد با هیجانات اولیه مهمی از قبیل ترس و

تجربه میکنند .و در پژوهش دیگری میروسکی و

خشم پیشبینی نمود و در درصدد کشف رابطهای

راس ( )2441به این نتیجه دست یافتند که احساس

بین هیجانات ذکر شده با چگونگی تنظیم هیجان

کنترل بر زندگی خود افراد مورد مطالعه آنها با

توسط این افراد بر آمد.

5- Suppressed Anger
6- Gross & John
7- Pulkkinen

روش
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رفتار یا هیجانات ،متناسب با شرایط و تغییرات

نیک.)3143 ،
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خود تنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل

2444،2445 ،3333 ،3335؛ ولز و وزیری و موسوی

سوفیا خانقاهی و همکاران

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی پیش-
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صفت خشم ،حالت خشم ،کنترل خشم ،خشم

بینی است.

بیرونی و خشم درونی را میسنجد .برای هر کدام از

نمونه

سواالت مقیاس  4-8درجهای لیکرت (از اصالً تا

شرکتکنندگان پژوهش را تعداد  844دانشجو

همیشه) در نظر گرفته شده است .در بررسی اعتبار

(235دختر و  345پسر) دانشگاه سیستان و بلوچستان

پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس

در سال تحصیلی  3134-33تشکیل دادهاند که بر

صفت خشم  ،4/42برای حالت خشم  ،4/44برای

اساس نمونهگیری خوشهای انتخاب شدهاند.

کنترل خشم  ،4/85برای خشم بیرونی  ،4/31برای

ابزار پژوهش

خشم درونی  4/23و برای کل مقیاس  4/45بدست

پرسشنامه ترس

برای سنجش ترس مرضی (هراس) ،از پرسشنامه
ترس استفاده شد .این پرسشنامه توسط مارکس و
ماتیوس ( )3333طراحی شد و دارای  21ماده است،
سوالهای یکم تا پانزدهم میزان اجتناب فرد را از
موقعیتها مشخص میسازدکه مقیاس  4-4درجهای
لیکرت (از اجتناب نمیکنم تا همیشه اجتناب می-
کنم) را شامل میشود .همچنین سوالهای شانزدهم
مواجه با موقعیت آشکار میسازد که این نیز به نوبه
خود مقیاس  4-4درجهای لیکرت (از اصال مشکلی
ندارم تا همیشه و بسیار از آن رنج میبرم) را شامل
میشود .پرسشنامه ترس بیشتر اجتناب هراسی را
میسنجد و عالوه بر یک نمره کلی ترس ،سه نوع
ترس گذر هراسانه ،ترس از خون /تزریق /آسیب
بدنی و هراس اجتماعی را میسنجد .در پژوهش
حاضر برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد؛ بر این اساس میزان
آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس گذر هراسی ،4/82
برای ترس از خون و تزریق /آسیب بدنی  4/82برای
هراس اجتماعی  4/83و برای کل مقیاس 4/33
پرسشنامه اظهار حالت – صفت خشم

اسپیلبرگر ( )3344پرسشنامه اظهار حالت  -صفت
خشم را جهت فراهم آوردن خودگزارشی از میزان
تجارب و اظهار خشم در افراد تهیه نمود .این

پرسشنامه خود تنظیمی نیز براساس تالشهای بنیادی
کانفر ( )3334توسط براون ،میلر والوندوسکی در
سال  3333براساس خود گزارشیها ساخته شد .این
پرسشنامه هفت زیر مقیاس را شامل میشود که
عبارتند از :دریافت اطالعات مربوط ،ارزیابی
اطالعات و مقایسه آنها با نرمها و استانداردها،
شروع (کاربرد) تغییرات ،کنجکاوی و جستجو برای
اختیارات ،تدوین یک برنامه ،تحقق برنامه و
آزمودن تاثیرات برنامهها که این به نوبه خود قابل
برگشت به دریافت و ارزیابی اطالعات میباشد .این
پرسشنامه براساس مقیاس  3 -5لیکرت (از خیلی
موافقم تا خیلی مخالفم) در  11ماده تنظیم شده
است که مؤلفان آن با توجه به نمرهای که افراد در
پرسشنامه کسب خواهند کرد آنان را دارای ظرفیت
خود تنظیمی ( ≥ 213باال)( ،متوسط  )238-214و
(<231پایین) تقسیمبندی میکنند.
دادهها از طریق روشهای آماری همبستگی پیرسون،
رگرسیون گام به گام ،رگرسیون خطی ساده مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جهت بررسی اعتبار
پرسشنامه ،میزان آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
 4/33بدست آمد.

یافتهها

پرسشنامه شامل  88ماده میباشد که پنج زیر مقیاس
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پرسشنامه خودتنظیمی
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آمد.
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گردیده است.

یافتههای پژوهش با توجه به سه متغیر مطرح شده و
ارتباط آنها در حیطه زیر مقیاسها در جداول زیر ارائه

جدول  :1نتایج ضریب همبستگی بین ترس مرضی و خودتنظیمی هیجانی ()n=400
متغییر
هراس از مکان های

دریافت

ارزیابی

شروع(

جستجو

تدوین

تحقق

کردن

کردن

کاربرد)

کردن

کردن

یافتن

41438

41433

-41418

41413

-41484

-41412

نمرات کلی

آزمودن

خودتنظیمی
-41421

-41451

باز(گذرهراسی)
هراس از خون،تزریق و

-41453

41431

41455

-41344

41343

-41312

41428

41443

آسیب بدنی
هراس هیجانی

41434

-41433

41415

41411

-41411

-41414

41422

41442

نمرات کلی هراس

-41421

41424

41445

41333

-41443

-41433

41434

-41442

**p<.01, *p<.05

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که هراس

) p<.05و تحقق یافتن ) (r=-.132, p<.01رابطه

از خون ،تزریق و آسیب بدنی با جستجو

منفی و معنیداری داشت .همچنین نتایج نشان داد

کردن ) (r=.187, p<.01رابطه مثبت و معنیداری

که بین نمرات کلی هراس و جستجو کردن رابطه

(r=-100,

جدول  :2نتایج ضریب همبستگی بین خشم سرکوب شده و خودتنظیمی هیجانی ()n=400
متغییر

دریافت

ارزیابی

شروع(

جستجو

تدوین

تحقق

کردن

کردن

کاربرد)

کردن

کردن

یافتن

آزمودن

نمرات کلی
خودتنظیمی

صفت خشم

-41483

41433

-41432

41335

-41433

-41318

41438

-41438

حالت خشم

-41441

41435

-41414

41211

-41413

-41351

41334

41443

کنترل خشم

41412

-41434

-41434

-41231

41441

41424

-41238

-41318

خشم بیرونی

-41483

41454

-41423

41223

-41484

-41323

41334

41482

خشم درونی

-41443

-41443

-41414

41331

-41432

-41384

41433

-41431

نمرات کلی خشم

-41412

41481

-41418

41231

-41431

-41334

41344

41443

**p<.01, *p<.05
(r=.175,

مقیاسهای جستجو کردن )،(r=-.237, p<.01

) p<.01همبستگی مثبت و معنیداری دارد .اما

آزمودن ) (r=-.274, p<.01و نمرات کلی

)(r=-.134, p<.01

خودتنظیمی هیجانی ) (r=-.134, p<.01همبستگی

همبستگی منفی و معنیداری دارد .حالت خشم با

منفی و معنیداری داشت .زیر مقیاس خشم بیرونی با

جستجو کردن ) (r=.263, p<.01و با زیر مقیاس

جستجو کردن ) (r=.221, p<.01و آزمودن

آزمودن ) (r=.178, p<.01همبستگی مثبت و معنی-

) (r=.118, p<.05همبستگی مثبت و معنیداری

مقیاس صفت خشم با جستجو کردن
صفت خشم با تحقق یافتن

داری داشت .اما حالت خشم با تحقق یافتن

(r=-

) .153, p<.01همبستگی منفی و معنیداری داشت.

داشت اما با تحقق یافتن

)(r=-.129, p<.01

همبستگی منفی و معنیداری داشت .زیر مقیاس
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که زیر

نتایج خاطر نشان ساخت که کنترل خشم با زیر
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داشت .اما هراس از خون با تدوین کردن

مثبت و معنیداری ) )r=.111, p<.05وجود دارد.

سوفیا خانقاهی و همکاران

خشم درونی با جستجو کردن

) (r=.216, p<.01و آزمودن

)(r=.116, p<.05
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)(r=.100, p<.05

همبستگی مثبت و معنیداری داشت اما با تحقق

همبستگی مثبت و معنیداری داشت اما با تحقق

یافتن ) (r=-.148, p<.01همبستگی منفی و معنی-

یافتن ) (r=-.178, p<.01همبستگی منفی و معنی-

داری داشت .نهایتاً نتایج خاطر نشان ساخت که

داری داشت.

نمرات کلی خشم سرکوب شده با جستجو کردن
جدول  :3نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام جستجوکردن (زیرمقیاس خودتنظیمی هیجانی) از روی هراس
ازخون ،تزریق و آسیب بدنی
متغییر
هراس ازخون ،تزریق و
آسیب بدنی

R

R square

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معنی داری

.187

.035

.169

.044

.187

3.804

41443

2

)**p<.01(R =.187, p=.001

نتایج نشان داد که فقط ترس از خون ،تزریق و

زیر مقیاس جستجو کردن داشت

آسیب بدنی وارد معادله رگرسیون گردید و به میزان

) p=.001و پیشبینیکننده مثبت و معنیداری برای

 %1/5واریانس را برای جستجو کردن تبیین کرد.

آن بود.

(Beta=.187,

نمرات هراس از خون رابطه مثبت و معنیداری با

(زیر مقیاس خودتنظیمی هیجانی)
R Square
.010

R
.100

B
-.081

خطای استاندارد

Beta
-.100

.040

سطح معنی داری

t
-2.004

.046

)(R2=.100, p=.046

بر اساس یافته این جدول بین ترس از خون و تدوین
کردن رابطه منفی و معنیداری

(Beta=-.100,

پیشبینیکننده منفی و معنیداری برای تدوین
کردن بود.

) p=.046وجود داشت .زیر مقیاس ترس از خون
جدول  :5نتایج رگرسیون خطی ساده بین هراس ازخون ،تزریق وآسیب بدنی و تحقق یافتن

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

جدول  :4نتایج رگرسیون خطی ساده بین هراس ازخون ،تزرق و آسیب بدنی و تدوین کردن

( زیر مقیاس خودتنظیمی هیجانی)
R

R Square

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معنی داری

.132

.017

-.105

.039

-.132

-2.662

.008

)(R =.132, p=.008

نتایج رگرسیون خطی ساده نشان میدهد بین ترس

مقیاس ترس از خون پیشبینیکننده منفی و معنی-

از خون و تحقق یافتن رابطه منفی و معنی-

داری برای تحقق یافتن بود.

داری ) (Beta=-.132, p=.008وجود داشت .زیر
جدول  :6نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام جستجوکردن (زیر مقیاس خودتنظیمی هیجانی)
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از روی خشم و زیر مقیاسهای خشم
سطح معنی

مدل

R

R square

R Square
Change

B

خطای استاندارد

Beta

t

حالت خشم

.263

.069

.069

.121

.033

.185

3.631

0.001

کنترل خشم

.314

.099

.030

-.235

.058

-.206

-4.069

0.001

خشم درونی

.333

.111

.012

.175

.075

.115

2.324

.021

داری

)(R2=.263, p=.001), (R2=.314, p=.001), (R2=.333, p=.001

جدول  1نشان داد حالت خشم
) p=.001و خشم درونی

کردن داشتند ،اما کنترل خشم رابطه

(Beta=.185,

(Beta=-.206,

) p=.001منفی و معنیداری با زیر مقیاس جستجو

)(Beta=.115, p=.001

کردن داشت و پیشبینیکننده منفی برای آن بود.

رابطه مثبت و معنیداری با زیر مقیاس جستجو

جدول  :7نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام تحقق یافتن (زیر مقیاس خودتنظیمی هیجانی)
متغییر

R

نمرات کلی

.178

از روی خشم و زیر مقیاسهای خشم
Beta
B
خطای استاندارد
R square
-.178
.012
-.042
.032

t

سطح معنی داری

-3.607

0.001

خشم

برای پیشبینی زیر مقیاس تحقق یافتن از روی خشم

) .178, p=.001رابطه منفی و معنیداری با زیر

و زیر مقیاسهای آن از رگرسیون گام به گام استفاده

مقیاس تحقق یافتن برنامهها داشت و پیشبینیکننده

شد و نتایج نشان داد نمرات کلی خشم

منفی برای آن بود.

(Beta=-

جدول  :8نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام آزمودن تاثیرات برنامهها (زیر مقیاس خودتنظیمی هیجانی) از روی
خشم و زیر مقیاسهای خشم
خطای

مدل

R

R Square

R Square
Change

B

 .3کنترل خشم

.274

.075

.075

-.236

.048

 .2حالت خشم

.294

.086

.012

.062

.028

استاندارد

سطح معنی

Beta

t

-.243

-4.872

.001

.112

2.248

.025

داری

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

)(R2=.178, p=.001

)(R2=.274, p=.001), (R2=.294, p=.025

زیر مقیاس کنترل خشم وارد معادله رگرسیون شد و

رگرسیون را نداشتند و از معادله حذف گردیدند.

به میزان  %315واریانس را برای زیر مقیاس ازمودن

کنترل خشم ) (Beta=-.243, p=.001رابطه منفی و

تبیین کرد و در گام دوم نمرات حالت خشم وارد

معنیداری با زیر مقیاس ازمودن داشت و پیشبینی-

معادله رگرسیون شد و  %312واریانس را برای زیر

کننده منفی برای آن بود ،اما حالت خشم

مقیاس آزمودن تبیین کرد ،در صورتی که بقیه زیر

) (Beta=.112, p=.025رابطه مثبت و معنیداری با
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نتایج این جدول نشان داد که در گام اول نمرات

مقیاسهای خشم و نمرات کلی آن شرایط ورود به

سوفیا خانقاهی و همکاران

زیر مقیاس ازمودن داشت و پیش بینیکننده مثبتی
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برای آن بود.

جدول  :9نتایج رگرسیون خ طی ساده بین نمرات کلی خودتنظیمی وزیرمقیاس کنترل خشم
R

R Square

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معنی داری

.134

.018

-.545

.203

-.134

-2.685

.008

2

)(R =.134, p=.008

این جدول نشان داد بین کنترل خشم و نمرات کلی

سریع و تکانشی نسبت به محیط میباشد و اینکه

خود تنظیمی رابطه منفی و معنیداری (Beta=-.134,

ممکن است این ترس ریشه در گذشته وی داشته

) p=.008وجود داشت .زیر مقیاس کنترل خشم

باشد ،واکنش فرد واکنشی با شدت هر چه بیشتر

پیشبینیکننده منفی و معنیداری برای نمرات کلی

میباشد زیرا فرد قادر به کنترل ترس خود نمیباشد.

خود تنظیمی بود.

شدت عالئم اضطرابی و باورهای فراشناختی منفی و
فرانگرانی (مولفه خودتنظیمی ناسازگارانه) نیز فرد را

یافتههای این پژوهش نشان داد که ترس مرضی (فوبیا) با

2445؛ به نقل از وزیری و موسوی نیک.)3143 ،

خودتنظیمی هیجانی ارتباط دارد بدین صورت که افراد
مبتال به هراس با الگوهای نسبتاً پایدار سازش نایافته
در تنظیم هیجان شناخته میشوند (آیزنگ.)3332 ،
با توجه به آنکه افراد مبتال به هراس به خصوص
هراس خاص دائماً در محیط اطراف خود به
جستجوی محرک تهدیدآور ،معلوم و خارجی می-
پردازند (هالجین و ویتبورن :3143 ،ص  )218همیشه
منتظر آسیب دیدن هستند و از تصور و پیشبینی
روبه رو شدن با موقعیتهای تهدیدآور اجتناب می-
کنند (سادوک :3141 ،ص .)235گوش به زنگی
افراطی(یا به تعبیری جستجو کردن) توجه انتخابی
فرد و جستجوی موقعیت هراسزا را به دنبال دارد
هراس در هنگام تجربه هیجانی خود احساس کفایت
نکرده و خودکارآمدی سطح پایینی را دارا باشند؛
بنابراین احساس عدم کنترل را بر محیط خود دارند
و با اجتناب از رویارویی با موقعیتها در تدوین،
برنامهریزی و به عمل در آوردن اهداف خود ناکام
میمانند .با توجه به آنکه پاسخ هیجانی فرد ،پاسخی

تحقیقات خود نشان دادند که افراد مضطرب دارای
هراس به خصوص هراس اجتماعی مهارتهای
اجتماعی سطح پایینتر و خود اسناد دهی ضعیف-
تری نسبت به استانداردهای پیشبینی شده دارند.
افراد مبتال به فوبیک قادر به جستجو ،پیشبینی و
تغییر موقعیت تا حد امکان میباشند (راهبردهای
سطح افراطی هیجان در پیش از حادثه) همچنین در
این تالشند که برنامههایی را برای کنترل موقعیتها
وکتنرل ترس خود به کار برند اما در هنگام مواجهه
با محرک تهدیدکننده و تحمیل دوباره ترس شدید،
آنها به شدت احساس نگرانی میکنند از اینکه نمی-
توانند بر محیط خود تسلط داشته و برنامههای خود
را پیش برند و سطح پایین تنظیم هیجان را تجربه
میکنند (فرا نگرانی).
مطابق با یافتههای این پژوهش روشن گردید که
خشم سرکوب شده با خود تنظیمی هیجانی نیز
ارتباط دارد.
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که این خود منجر به این میشود تا افراد مبتال به

والنس و آلدن ( )3333و ویلیچ و هاپ ( )3333در
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بحث

از پیشروی به سوی اهدافش باز میدارد (ولز،
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نور ستروم و پاپ .)2434 ،خود نظم دهی یا خود

نفس از رویارویی با شرایط خودداری میکنند و به

کنترلی خشم از مهارتهای درونی مدیریت خشم

تبع آن امکان رسیدن به اهداف شان برای آنان به

است که میتواند فرد را قادر به مقاومت در برابر

حداقل میرسد.

خشم و رفتار تکانشی سازد (دیوال و همکاران،

اسمیت و همکاران ( )2443در تحقیقات انجام شده

.)2443

خود نشان دادند که خود آگاهی با ابراز کالمی

افرادی که خشم خود را انکار میکنند و یا آن

خشم و پر خاشگری رابطه معکوس دارد ،همچنین

راسرکوب میکنند این افراد از سبک افراطی تنظیم

در این مورد بر نبام و همکاران ( )3331بر طبق

هیجان در تعامالت خود استفاده میکنند و با کاهش

گزارشهای خود بیان کردند که «ناگویی خلقی» با

کیفیت ارتباطات بین فردی ،امکان تحقق یافتن

تنظیم هیجانی رابطه منفی دارد و این مسأله به

برنامهها و اهداف شان را از دست میدهند؛ همانطور

خودی خود نشانگر این مطلب است که افراد مبتال

که در نتیجه این پژوهش نشان داده شد که نمرات

به این اختالل بیشتر خشم خود را به صورت غیر

کلی خشم سرکوب شده ،خشم درونی ،حالت خشم

کالمی ابراز کرده و شیوههای خشنتری را جهت

و صفت خشم با تحقق یافتن برنامهها ارتباط منفی

ابراز بر میگزینند ( به نقل از گهم.)2441 ،

دارد .خشم درونی با احساسات منفی فرد در مورد

بر اساس پژوهش سالووی و مایر ( )3334روشن

خود مرتبط است (دهلن و همکاران.)3334 ،آنان

گردید افرادی که در احساس ،ادارک و ارزیابی

همیشه در حال نظارت بر رفتار خود میباشند که

هیجانی دچار مشکل هستند معموالً قادر نیستند تا

این نیازمند صرف انرژی بسیاری است و کنترل و

احساسات خود را به صورت کالمی یا عملی بیان

سرکوب خشم را سرلوحه خود قرار میدهند.

نمایند به خصوص در هیجان خشم و این موضوع به

سرکوبی ،منابع شناختی را کاهش میدهد و در

علت مشکل در شناسایی عواطف میباشد که اولین

مقابل تنظیم هیجان از طریق احساس خودکارآمدی

شاخه در مدیریت و تنظیم هیجانات است .بنابراین

و ارزیابی پیش از حادثه میتواند از کاهش منابع

کنترل خشم در سطح باال به نوعی با خودتنظیمی

شناختی پیشگیری نماید .پس خودتنظیمی هیجانی با

هیجانی در تناقض است بدین دلیل که افراد در زمان

کنترل خشم رابطه معکوس و منفی دارد

مناسب اجازه بروز خشم را به خود نمیدهند و بدین

همانطورکه در نتایج این مورد به دست آمده است.

ترتیب نمیتوانند خواستههای خود را مطرح و به

افرادی که خشم شان را سرکوب میکنند در پیش

عمل رسانند.

از بروز حادثه از برنامههای رفتاری تنظیم سطح

نقش تنظیم هیجانات میتواند در پیشروی شخص

افراطی هیجان مثل اجتناب و تغییر موقعیت استفاده

به سوی اهدافش نقشی برجسته را ایفا نماید .شناخت

میکنند و در هنگام بروز حادثه آن را به شکل

ویژگیهای رفتار بهنجار و تالش برای زندگی

سرکوب خشم شان به کار میبرند و از سبک تنظیم

مطلوب مستلزم آشنایی با علم روانشناسی و کسب

هیجان ناسازگارانه سود میجویند و هیجان خود را

مهارتها میباشد .از آنجایی که درمانجو و درمانگر

در زمان مناسب خود ابراز نمیکنند .آنان دائماً به

به ندرت یکدیگر را مالقات میکنند بنابراین

این فکر میکنند که دیگران از آنان چه تلقیای

درمانجو باید بیاموزد که خودش راه و روش کنترل

دارند ،پس به جستجو و آزمودن برنامهها و اهداف

یا تنظیم رفتارش را یاد بگیرد.
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اجتماعی و ذخیره انرژی منفی وکمبود اعتماد به

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1393.1.2.1.8

تنظیم هیجان ناسازگارانه با رفتار پرخاشگرانه در

خود میپردازند .اما به دلیل کاهش کیفیت روابط

سوفیا خانقاهی و همکاران
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