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Abstract
Background and Aim: There is little evidence about the relationship between temperamental and
characterological dimensions of personality and emotion regulation (ER), and the nature of these relationships is
not exactly clear. In other words, it is still unclear whether ER strategies have essentially biological basis or are
influenced by learning. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between
temperament and character of personality with ER, and also to determine the predicting role of those in ER.
Methods: This cross-sectional study was carried out from October 2016 to June 2017 in Tehran. The sample
was conveniently selected from patients with emotional disorders who were recruited to psychologlaci and
psychiatricla clinics fo Iran, Tehran and Shahid Beheshti medical sciences universities (n=262, male=52.9 %).
The data were gathered by TCI-R and ERQ questionnaires, and analyzed using correlation and regression analysis.
All calculation done via R version 3.4.0.
Results: Among the temperamental and characterological dimensions of personality, persistence had
significant correlation (P< 0.05) with ER strategies, i.e. reappraisal (r =.14) and suppression (r = -.20). According
to regression analysis, it was found that persistence had a significant role in predicting ER.
Conclusion: There is a relationship between the temperamental traits of personality - the traits that have
genetic and biological basis - and ER strategies. This finding confirmed the biological foundations of ER and
indicates the need to pay attention to biological aspects of emotional disorders in the treatment, especially chronic
emotional disorders.
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نقش ویژگیهای سرشتي و منشي شخصیت در پیش بیني توانایي تنظیم هیجان بیماران مبتلا به
اختلالات هیجاني
مژگان لطفي ،2مهدی امیني
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 7استادیار ،گروه سلامت روان ،دانشکده علوم رفتاري و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 8استادیار ،گروه اعتیاد ،دانشکده علوم رفتاري و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :در خصوص ارتباط میان ابعاد سرشتی و منشی شخصیت با راهبردهاي تنظیم هیجان پژوهشهاي اندکی وجود داشته
و ماهیت این روابط دقیقاً مشخص نیست .به عبارتی دیگر ،هنوز مشخص نیست که آیا راهبردهاي تنظیم هیجان ماهیتی اساساً زیستی داشته
یا متاثر از یادگیري نیز هستند .از این رو ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد سرشتی و منشی شخصیت با تنظیم هیجان و همچنین
بررسی نقش پیشبینیکنندگی این ابعاد در تنظیم هیجان می باشد.
روشها :این مطالعه مقطعی از مهر ماه سال  7931تا تیر سال  7930در شهر تهران انجام شد .نمونه مورد مطالعه با روش نمونهگیري
در دسترس از میان کلیه افراد مبتلا به اختلالهاي هیجانی بودند که به درمانگاههاي روانشناسی و روانپزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی
ایران ،تهران و شهید بهشتی مراجعه کرده بودند ،انتخاب شد ( 18/3 ،n=808درصد مرد) .دادهها با استفاده از پرسشنامههاي سرشت و منش
( )TCIو تنظیم هیجان ( )ERQگردآوري شده و با روش همبستگی و تحلیل رگرسیون آنالیز شدند .تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار
 R versin 3.4.0انجام شدند.
یافتهها :از میان ابعاد سرشتی و منشی شخصیت ،فقط عامل پشتکار با راهبردهاي تنظیم هیجان یعنی ارزیابی مجدد ( )r=8/71و
سرکوبی ( )r=-8/88رابطه معناداري (در سطح  )8/81داشت .طبق نتایج تحلیل رگرسیون نیز مشخص شد که پشتکار پیشبینیکننده
راهبردهاي تنظیم هیجان بود.
نتیجهگیری :بین ویژگیهاي سرشتی شخصیت ـ یعنی ویژگیهایی که پایه ژنتیکی و ارثی دارند ،و راهبردهاي تنظیم هیجان ارتباط
وجود دارد .این یافته به نوعی در تایید زیستی بودن راهبردهاي تنظیم هیجان بوده و بیانگر نیاز به توجه به مبانی زیستی در درمان اختلالات

کلیدواژهها :سرشت ،منش ،تنظیم هیجان ،اختلالات هیجانی.
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هیجانی و به ویژه اختلالات مزمن هیجانی است.
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داشته باشند ( .)3الگوي زیستیـ روانیـ اجتماعی کلونینجر

مقدمه
اختلالات هیجانی ،اختلالهاي روانی شایع و عودکنندهاي

( )Cloningerنظریه و ابزار قدرتمندي براي این منظور فراهم کرده

هستند که در درازمدت میتوانند تاثیرات ناتوانکنندهاي براي فرد

است ( .)78از نظر کلونینجر شخصیت داراي دو بُعد یا بخش سرشت

و تبعات اقتصادي زیادي براي جامعه داشته باشند .براي دهههاي

( )temperamentو منش ( )characterاست .سرشت به آمادگی

متمادي اختلالات اضطرابی و افسردگی بعنوان اختلالات هیجانی

زیستی یا بدنی در تعدیل پاسخهاي رفتاري و شرطی شده به

توصیف میشدند .دلیل این امر شاید وجود همابتلایی گستردهاي

محرکها اشاره میکند .به طور خاص  Cloningerچهار ویژگی یا

باشد که در میان اختلالهاي روانی و به خصوص میان اختلالات

مولفه سرشتی مهم که شامل آسیب گریزي (،)harm avoidance

اضطرابی و افسردگی دیده میشود؛ طوري که گاهی این هم ابتلایی

نوجویی ( ،)novelty seekingوابستگی به پاداش

به  08درصد میرسد .دلایل مختلفی براي درک وجود این هم-

 )dependenceو پشتکار ( )persistenceمیباشد را معرفی کرده

ابتلایی در آسیبشناسی روانی مطرح شده است (.)7-1

است .سرشت به عنوان تمایلی ارثی به تهییج پذیري و یادگیري

( reward

یک مفهوم مهم در فهم شکلگیري و ماهیت اختلالات

مفهوم سازي میشود که زیر بناي اکتساب هیجانها ،صفات

هیجانی ،تنظیم هیجانی ( )Emotion regulationاست .منظور از

رفتاري خودکار و عادتهایی هستند که در اوایل زندگی قابل

تنظیم هیجانی راهبردهایی است که افراد از آنها در زمان وقوع

مشاهده بوده و نسبتاً در طول چرخه زندگی ثابت و پایدار میشوند

تجربه ،شدت و نحوه ابراز دامنه گستردهاي از هیجانها استفاده

(.)78 ،77

مهمی در تداوم اختلالات هیجانی بازي کرده و یکی از اهداف مهم

مرکز مفهومی شخصیت اشاره داشته و با سه مولفه خودراهبري

در درمانهاي روانشناختی است .بر اساس شواهد بدست آمده در

(،)self-directedness

و

اختلالات هیجانی تا حد زیادي تلاش براي کنترل هیجانهاي مثبت

خودفراروي ( )self-transcendenceمشخص میشود ( .)79منش

و منفی وجود دارد ( .)0افرادي که در مورد نحوه ابراز و تجربه

معمولاً مبتنی بر یادگیري و تجربه بوده ،در فرایند تحول و طبق

هیجانهاي خود مشکل دارند اغلب از راهبردهاي ناسازگارانه

تجارب روانیـ اجتماعی فرد شکل میگیرد .به دلیل اینکه این ابعاد

تنظیم هیجان مثل سرکوبی ،اجتناب ،پنهان کردن و یا نادیده

به نوعی سازمان دهنده شخصیت هستند ،لذا ردپاي آنها در

گرفتن آنها استفاده میکنند که با پیامدهاي منفی همراه است (.)1

شکلگیري ،تداوم و شدت آسیبهاي روانی قابل مشاهده و

طبق مدل فرایندي تنظیم هیجان ( )1ارزیابی مجدد

پیگیري است ،و در پژوهشهاي متعدد به رابطه میان این ابعاد و

( )reappraisalو سرکوبی ( )suppressionدو روش تنظیم

نشانگان اختلالات روانی اشاره شده است ( .)71 ،71اما علیرغم

هیجانی هستند که در راهبردهاي مجزاي تنظیم هیجانی متمرکز

وجود پژوهشهاي گسترده در زمینه ماهیت اختلالات هیجانی و

بر پیشآیند و متمرکز بر پاسخ دستهبندي میشوند ،و با پیامدهاي

رابطه تنظیم هیجان و این اختلالات ( ،)70و نیز نقش و ارتباط میان

متفاوت از نظر هیجانی همراه هستند .ارزیابی مجدد با تجربه و

ابعاد سرشتی و منشی شخصیت با اختلالات هیجانی ()71،70؛

بیان بیشتر هیجان مثبت؛ و تجربه و بیان کمتر هیجان منفی مرتبط

پژوهشهاي چندانی در خصوص ارتباط میان ابعاد سرشتی و منشی

است .سرکوبی نیز با تجربه و بیان کمتر هیجان مثبت و تجربه

شخصیت و راهبردهاي تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به اختلالات

بیشتر هیجان منفی همراه است .علاوه بر ابعاد هیجانی اختلالات

هیجانی وجود ندارد .به بیان دیگر ،دقیقاً مشخص نیست که ساختار

روانی ،تحقیقات اخیر نشان داده است که ویژگی هاي شخصیتی

ارتباطی مولفههاي سرشتی و منشی شخصیت و تنظیم هیجانی در

مانند برون گرایی و روان نژندي که منجر به سبکهاي مقابلهاي

افراد مبتلا به اختلالات هیجانی چگونه است؛ و اینکه مشخص نیست

کمتر موثر میشوند ،با سطوح بالاتري از نقصهاي اجتماعی و

کدام دسته از راهبردهاي تنظیم هیجانی با ابعاد سرشتی و زیستی

هیجانی ارتباط دارد ( .)0این امر ممکن است نشان دهنده این نکته

شخصیت ،و کدام دسته با ابعاد منشی و حاصل از محیط و یادگیري

باشد که ویژگیهاي شخصیتی و نشانههاي بیماري از قبیل

در ارتباط هستند .با توجه به این خلأ ،هدف پژوهش حاضر بررسی

دورههاي افسردگی اساسی و اضطراب به واسطه مکانیزمهایی

روابط و نقش پیشبینی کنندگی میان ابعاد سرشتی و منشی

روانیـ فیزیولوژیکی در سطح انتقال دهندههاي عصبی با هم ارتباط

شخصیت و راهبردهاي تنظیم هیجانی بوده ،و میتواند در فهم

مجله طب نظامي

دوره  ،12شماره  ،5آذر و دی 2994

همکاري

()cooperativeness
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میکنند ( .)1تنظیم و بدتنظیمی ( )dysregulationهیجانی نقش

در نظریه زیستیـ روانیـ اجتماعی ،منش به بُعد ذهنی یعنی
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دقیقتر ماهیت اختلالات هیجانی و تلاش در جهت درمان موثرتر

گزارشی است که توسط  Cloningerساخته شده است .این ابزار

آنها کمک کننده باشد .از طرف دیگر نتایج این پژوهش میتواند

داراي  818آیتم است که با یک مقیاس  1درجهاي نمرهگذاري

در زمینههاي خاصی همچون محیطهاي نظامی مورد استفاده قرار

میشود ( .)73،88این پرسشنامه علاوه بر سنجش  1عامل

گیرد .در محیطهاي نظامی افراد با فشار کاري بسیار زیادي رو به

شخصیتی در نظریه کلونینجر ،خرده مقیاسهایی براي هر یک از

رو هستند و توانایی تنظیم هیجان به سازگاري و افزایش عملکرد

این ابعاد دارد که در بهتر روشن شدن ویژگیهاي آن بُعد کمک

و کارایی آنها بسیار کمک میکند.

شایانی میکند .مقیاس نوجویی شامل ( NS1تحریکپذیري

روشها

اکتشافی در برابر خشکی بیاحساس)( NS2 ،تکانشگري در برابر
تعمق)( NS3 ،برونگرایی در برابر محتاط کاري)( NS4 ،بینظمی

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که از مهر ماه سال 7931

در برابر نظم)؛ مقیاس آسیبگریزي شامل ( HA1نگرانی در حال

تا تیر سال  7930در شهر تهران انجام شد .جمعیت مورد مطالعه

انتظار و بدبینی در برابر خوشبینی)( HA2 ،ترس از ابهام)HA3 ،

در این پژوهش ،شامل همه افراد مبتلا به اختلالات هیجانی بودند

(کمرویی)( HA4 ،خستگیپذیري در برابر ضعف و بیحالی)؛

که در شهر تهران زندگی میکردند .این افراد مبتلا به انواع مختلفی

مقیاس وابستگی به پاداش شامل ( RD1احساساتی بودن)،

از اختلالات اضطرابی و افسردگی بر اساس  DSM-5بودند که به

( RD2گشودگی در برابر کنارهگیري)( RD3 ،دلبستگی)،

درمانگاههاي روانشناسی و روانپزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی

(وابستگی)؛ مقیاس پشتکار شامل ( P1تلاش در برابر تنبلی)،

ایران ،تهران و شهید بهشتی مراجعه کرده بودند.

(سختکوشی در برابر لوسی)( P3 ،بلندهمتی در برابر بیهمتی)،

RD4
P2

از بین این افراد با روش نمونهگیري در دسترس  808نفر

( P4کمالگرایی در برابر عملگرایی)؛ مقیاس خودراهبردي شامل

انتخاب شدند .در مورد روش نمونهگیري لازم به ذکر است که به

( S1مسئولیتپذیري در برابر سرزنشگري)( S2 ،هدفمندي در

دلیل عدم اطلاع از واریانس p ،و  qجامعه ،در ابتدا در نمونه پایلوت

برابر فقدان هدفمداري)( S3 ،کاردانی)( S4 ،خودپذیري در برابر

 98نفره ،ضریب همبستگی بین زیرمقیاسها محاسبه شده و

خودتلاشی)( S5 ،طبیعت ثانوي هدایتشده)؛ مقیاس همکاري

کمترین ضریب همبستگی که بیشترین حجم نمونه را میدهد برابر

شامل ( C1پذیرش اجتماعی در برابر نابردباري اجتماعی)،

با  8/78به دست آمد .با جایگزین کردن این ضریب در فرمول و

(همدلی در برابر بیعلاقگی اجتماعی)( C3 ،سودمندي در برابر

لحاظ کردن خطاي نوع اول  8/81و توان آزمون  8/08و حجم

غیرسودمندي)( C4 ،دلسوزي در برابر کینهجویی)( C5 ،وجدان)؛

نمونه برابر با  911نفر برآورد شد .اما افراد واجد ملاکهاي ورود در

مقیاس خودفراروي شامل ( ST1خودفراموشی در برابر خودآگاهی)،

این پژوهش  808نفر بودند.

( ST2شناسایی فراشخصی در برابر خودتفکیکی)( ST3 ،مقبولیت

C2

انتخاب نمونه بر اساس ملاکهاي ورود؛ داشتن تشخیص

معنوي در برابر ماديگرایی منطقی) هستند .ضریب پایایی مقدماتی

اختلالات هیجانی مثل اختلال اضطراب فراگیر ،اختلال اضطراب

این پرسشنامه در ایران توسط آیتی و پورشهباز ( )87بررسی شده

اجتماعی ،اختلال گذر هراسی و پانیک ،اختلال افسردگی و اختلال

است .در پژوهش مذکور ضریب پایایی کلی  8/08و در دامنهاي از

افسردهخویی که در پرونده روانشناختی آنها ثبت شده باشد ،دارا

 8/00تا ( 8/31به ترتیب براي نوجویی و آسیبگریزي) بود.

و ملاکهاي خروج؛ وجود عقبماندگی ذهنی ،داشتن هر گونه

 :)Questionnaireپرسشنامه تنظیم هیجانی یا یک پرسشنامه

اختلال ارگانیک از قبیل سابقه ضربه به سر همراه با بیهوشی ،تشنج،

خودگزارشی  78آیتمی است که داراي دو زیرمقیاس سرکوبی و

تومور مغزي که منجر به اختلالات شناختی و روانشناختی شده است

ارزیابی مجدد میباشد .آیتمهاي این پرسشنامه بر اساس یک

ـ به گزارش خود بیمار؛ و همبودي با اختلالات روانپزشکی شدید

مقیاس  1آیتمی درجهبندي میشود Gross .و  )8889( Johnروایی

چون اسکیزوفرنیا و دوقطبی ،عدم رضایت براي شرکت در پژوهش؛

و اعتبار این ابزار را خوب گزارش کردند .ضریب آلفا براي ارزیابی

صورت گرفت.

مجدد  8/13و سرکوبی  8/19و اعتبار بازآزمایی  9ماهه براي هر

شده

ابزار پژوهش :پرسشنامه سرشت و منش -فرم تجدیدنظر

دو زیرمقیاس 8/03به دست آمد ( .)88اعتبار این ابزار براي نمونه

((Temperament and Character Inventory- )TCI-R

ایرانی نیز مطلوب گزارش شده است ( .)89براي پژوهش حاضر،

 :)Revisedپرسشنامه سرشت و منش یا  TCIیک ابزار خود
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ویژگیهاي روانسنجی این ابزار به طور مقدماتی ارزیابی شد .در

شده است .کلیه شرکت کنندگان قبل از شرکت در پژوهش رضایت

پژوهش مقدماتی که بر روي  17نفر دانشجو با میانگین سنی

نامه شرکت در پژوهش را مطالعه و امضا کردهاند .به شرکت

(انحراف استاندارد) ( 88/11 )8/98اجرا شد همسانی درونی براي

کنندگان اطمینان داده شد که تمام اطلاعات آنان محرمانه خواهد

ارزیابی مجدد  8/10و سرکوبی  8/17به دست آمد .همچنین اعتبار

ماند و هر زمان که تمایل داشته باشند میتوانند از شرکت در

بازآزمایی براي نسخه ایرانی بعد از  7ماه ( )N=98همبستگی8/01

پژوهش انصراف دهند.

را براي ارزیابی مجدد و  8/01براي سرکوبی به دست داد (.)81 ،81
روش کار :پس از اخذ مجوز پژوهش از معاونت تحقیقات و

نتایج

فناوري دانشگاه علوم پزشکی ایران ،نمونهگیري و اجرا شروع شد.

از بین  808پرسشنامه تکمیل شده فقط  701پرسشنامه کامل

به منظور اجرا ،همکاران پژوهش که سه فارغالتحصیل مقطع

شده و معتبر بودند (و مابقی به دلیل مخدوش بودن از پژوهش

کارشناسی روانشناسی بالینی بودند؛ پس از مطالعه پرونده و ارزیابی

خارج شدند)؛ لذا نمونه نهایی پژوهش حاضر  701نفر بود .از نظر

و مصاحبه اولیه با بیماران ،هدف پژوهش را براي آنها توضیح

ویژگیهاي جمعیتشناختی  01زن ( 11/7درصد) و  31مرد (18/3

میدادند.

درصد) در این مطالعه شرکت داشتند .میانگین سنی (انحراف

پس از آنکه بیمار براي مشارکت در پژوهش اعلام آمادگی می-

استاندارد) افراد شرکت کننده  )0/89( 81/80در دامنهاي از  70تا

کرد ،از وي درخواست میشد تا رضایتنامه کتبی را کامل کرده و

 11سال بود .از نظر وضعیت تأهل  780نفر مجرد ( 11/01درصد)

پس از آن پرسشنامههاي  ERQو  TCI-Rرا تکمیل نماید .از بین

و  10نفر متاهل ( 18/70درصد) بودند .از نظر تحصیلات 13 ،نفر

افراد مشارکت کننده در پژوهش 11 ،نفر در حین پر کردن

داراي تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم ( 18/1درصد) 93 ،نفر لیسانس

پرسشنامه و به علت زیاد بودن سوالات از ادامه شرکت در طرح

( 87درصد) و  17نفر فوقلیسانس ( 88/70درصد) و  80نفر

پژوهشی انصراف دادند و در مجموع  701پرسشنامه تکمیل شد.

(71درصد) نیز تحصیلات دکتري داشتند.

آنالیز آماری دادهها :از آمار توصیفی براي خلاصهسازي و طبقه-

به منظور انجام یک تحلیل رگرسیونی براي بررسی نقش پیش

بندي دادهها ،از همبستگی براي تعیین رابطه میان متغیرها ،و

بین ویژگیهاي منشی و سرشتی شخصیت در ابعاد تنطیم هیجانی،

همچنین از رگرسیون براي پیشبینی نقش متغیرهاي شخصیتی در

ابتدا همبستگی موجود بین هر یک از متغیرهاي مرتبط با ابعاد

راهبردهاي تنظیم هیجانی استفاده شد .تمامی محاسبات آماري با

هیجانی و ویژگیهاي سرشتی و منشی شخصیت محاسبه شد ،تا

نرمافزار  R versin 3.4.0انجام شد.

از این طریق متغیرهاي پیشبین (مستقل /توضیحی) مناسب

ملاحظات اخلاقي :این پژوهش با تائید کمیته اخلاق در پژوهش
دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد  31-89-701-80191انجام

انتخاب شوند .میانگین و انحراف استاندارد ابعاد تنظیم هیجان و
ویژگیهاي سرشتی و منشی شخصیت و همچنین میزان همبستگی
میان آنها در (جدول )7-ارایه شده است.

جدول .2-میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی میان ابعاد تنظیم هیجان و ویژگیهاي سرشتی و منشی شخصیت
SDD
PS
RD
HA
NS
Sup
Reap
SD
M
7
1/18
73/30
Reap
**
7
8/97
1/19
70/81
Sup
7
-8/88
8/89
78/08
11/0
NS
**
7
8/18
-8/81
8/80
3/81
01/13
HA
**
**
7
8/07
8/19
-8/78
8/81
0/11
01/03
RD
**
**
**
**
*
7
8/01
8/10
8/01
-8/88
8/71
79/31
13/01
PS
**
**
**
**
7
8/11
8/11
8/01
8/00
8/87
8/89
79/11
01
SD
**
**
**
**
**
7
8/00
8/17
8/09
8/00
8/18
-8/80
8/813/09
10/9
CO
**
**
**
**
**
**
7
8/08
8/08
8/19
8/18
8/08
8/08
-8/77
8/83
3/80
11/71
ST
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بر اساس نتایج جدول فوق ،از میان تمام ابعاد مختلف

شخصیت تنها خصیصه پشتکار ارتباط معناداري با ابعاد تنظیم

ویژگیهاي منشی و سرشتی شخصیت ،فقط عامل پشتکار با ابعاد

هیجان ـ یعنی ارزیابی مجدد و سرکوبی دارند ،و میان  0خصیصه

تنظیم هیجانی رابطه معناداري داشت .پشتکار با ارزیابی مجدد

دیگر و ابعاد تنظیم هیجان ارتباطی دیده نشد .این یافته موید این

رابطه مثبت و با سرکوبی رابطه منفی معنادار (در سطح خطاي 8/81

موضوع است که ظاهراً تنظیم هیجان یک پایه زیستی دارد .چرا

و  )8/87دارد .بنابراین تحلیل رابطه رگرسیونی بین عامل پشتکار

که ابعاد تنظیم هیجان فقط با خصیصه پشتکار که بخشی از ابعاد

و ابعاد مختلف تنطیم هیجانی شامل ارزیابی مجدد و سرکوبی انجام

سرشتی شخصیت است ارتباط داشت.

شده است (جدول.)8-

در خصوص رابطه میان پشتکار و ابعاد سرشتی و منشی

قبل از انجام تحلیل رگرسیونی ،براي داشتن دید بهتر نسبت

شخصیت باید به این نکته نیز توجه کرد که بر اساس یافتهها

به رابطه خطی موجود بین دو متغیر ،ابتدا نمودار  scatter plotاین

پشتکار با ارزیابی مجدد رابطه مثبت معنادار و با سرکوبی رابطه

دو متغیر ترسیم شد .در جدول 8-به نتایج حاصل از مدل رگرسیون

منفی معنادار داشت .رابطه منفی بدست آمده میان پشتکار و

اشاره شده است .همانگونه که در جدول مشاهده میشود عامل

سرکوبی حتی بیشتر از ارتباط آن با ارزیابی مجدد است .این یافتهها

پشتکار به صورت معناداري تنظیم هیجان را پیشبینی میکند.

میتواند به نوعی بیانگر این موضوع باشد که تنظیم هیجان و

جدول .1-نتایج حاصل از مدل رگرسیون
EstimateStd. Errort-value
p-value
*** 𝟔𝟏Intercept 15.772 1.781 8.858 𝟕. 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎−
PS
0.054 0.022 2.452
* 0.015

راهبردهاي آن مبتنی بر بُعد سرشتی یا زیستی شخصیت هستند.
یعنی هیجان و تنظیم هیجان یک ریشه سرشتی هم داشته و فرد
با آمادگیهاي هیجانی اولیه متولد میشود (.)81-83
در همین رابطه پژوهش ابوالقاسمی و همکاران نشان داد که
افراد مبتلا به افسردگی نسبت به گروه بهنجار ،در بعد سرشت به
طور معنی داري از نوجویی ،پرهیز از آسیب و پشتکار کمتر برخوردار
هستند و در بعد منش از خود فرآوري بیشتر ،همکاري و خودراهبري
کم تر برخواردار هستند (.)98
رابطه منفی دیده شده میان پشتکار و سرکوبی نشان دهنده
این موضوع است که هر چه فرد از پشتکار بالایی برخوردار باشد،
میزان سرکوبی او کمتر خواهد بود و بالعکس .نکته جالب توجه این
است که سرکوبی بر اساس یافتههاي پژوهشگران دیگري جز
راهبردهایی است که بیشتر با تجربه خلقی و هیجان منفی مثل

نمودار .2-رابطه خطی بین پشتکار ( )PSو ابعاد تنظیم هیجان.

از پشتکار کمتري برخوردار هستند ،بیشتر از راهبرد سرکوبی استفاده
میکنند (.)98 ،97

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه میان ویژگیهاي سرشتی

طبق مدل تنظیم هیجان  Grossسرکوبی یک راهبرد منفی

و منشی شخصیت با ابعاد تنظیم هیجان ،و نیز تعیین نقش

بوده و عمدتاً باعث تداوم آشفتگیهاي هیجانی و از جمله افسردگی

پیشبینی کنندگی این ویژگیها در پیشبینی ابعاد تنظیم هیجان

میشود ( .)99از اینرو ،فعالسازي رفتاري یکی از مهمترین و

بود .بدین منظور نمونهاي از بیماران مبتلا به اختلالات هیجانی

موثرترین مداخلات مبتنی بر رویکرد شناختی و رفتاري در درمان

انتخاب شدند .نتایج نشان داد که میان ویژگیهاي سرشتی و منشی

اختلال افسردگی اساسی محسوب میشود ( ،)91و شاید دلیل

شخصیت با یکدیگر ارتباط معناداري وجود دارد .این امر نشان

اثربخشی مطلوب آن نیز ارتباط قوي خصیصه پشتکار (به عنوان

دهنده وجود سازه قوي شخصیت بر اساس نظام نظري

یک خصیصه زیستی و ریشهاي شخصیت) با راهبردهاي تنظیم

 )80( Cloningerدر مورد شخصیت است .همچنین در این

هیجان باشد.

پژوهش مشخص شد که از میان ویژگیهاي سرشتی و منشی

نکته دیگري که بر اساس یافته باید به آن توجه کرد ،رابطه
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مثبت میان راهبرد ارزیابی مجدد و پشتکار است .در نظریه روانی

این پژوهش میتوان در مداخلات درمانی بر روي طیفی از اختلالات

زیستی  Cloningerپشتکار یک بُعد شخصیتی مثبت و سازنده

هیجانی استفاده کرد.

محسوب میشود .طوري که این عامل با بسیاري از اختلالات روانی
رابطه معکوس دارد.

وجود اطلاعاتی در این زمینه میتواند در درجه اول به فهم
جدیدي از ماهیت تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلالات هیجانی

طبق نظریه  Cloningerاگر افراد از پشتکار بالاتري برخوردار

کمک کرده و در درجه دوم مشخص نماید که کدامیک از

باشند ،میزان آسیبپذیري آنها نیز پایینتر خواهد بود ( .)91در این

راهبردهاي تنظیم هیجانی احتمالاً مبناي زیستی بیشتري داشته و

مطالعه ارتباط مثبت مشاهده شده میان پشتکار و ارزیابی مجدد

کدام راهبردها بر اساس یادگیري شکل گرفتهاند .این یافتهها

نشانگر این است که ارزیابی مجدد نیز یک راهبرد و خصیصه

میتوانند در کار بالینی با افراد مبتلا به اختلالات هیجانی کاربرد

هیجانی مثبت بوده و میتواند از شدت خلق منفی و هیجانهاي

گستردهاي داشته باشند .به بیان دقیقتر ،بر اساس یافتههاي این

ناخوشایند بکاهد .ازاین رو ،در درمان اختلالات هیجانی میتوان

پژوهش و طبق نیمرخ تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به اختلالات

همزمان به ارتقاي مهارتهاي مبتنی بر خصیصه پشتکار و ارزیابی

هیجانی؛ در درمان افرادي که درگیر راهبردهاي اساساً زیستی و یا

مجدد مبادرت نمود .این امر میتواند به تسریع بهبودي در جلسات

مبتنی بر یادگیري هستند ملاحظات درمانی مختلفی را میتوان

درمانی براي اختلالات هیجانی منجر شود.

مدنظر قرار داد.

از جمله مطالعات همسو میتوان به پژوهش محمد خانی و

علی رغم اینکه این پژوهش نتایج خوبی را در زمینه اختلالات

همکاران در سال  8870اشاره کرد .در این پژوهش نقش تنظیم

هیجانی به ارمغان آورد ،با محدودیتهایی نیز همراه بود .از جمله

هیجان و ویژگیهاي شخصیتی در ارتباط با اختلالات هیجانی از

این محدودیتها میتوان به محدود مطالعه بر روي بیماران مبتلا

جمله افسردگی و اضطراب مورد بررسی قرار گرفت.

به اختلالات هیجانی ،طولانی بودن آیتمهاي پرسشنامه  TCI-Rو

نتایج این پژوهش نشان داد که نقص در تنظیم هیجان با

نمونهگیري در دسترس اشاره کرد .این محدودیتها ممکن است

ویژگی هاي شخصیتی در ارتباط بوده و هر دو پیش بینی کنندههاي

قابلیت تعمیم مطالعه را تحتالشعاع قرار دهند .از این رو ،بهتر است

قوي اختلالات هیجانی هستند ( .)91پژوهشهاي  Greshamو

در مطالعات آتی تلاش شود تا نمونهگیري به صورت تصادفی

 Gulloneنشان داد که عامل وظیفه گرایی با راهبرد تنظیم هیجان

صورت گرفته ،و گروههاي غیربالینی نیز مورد مطالعه قرار گیرند.

ارزیابی مجدد همبستگی مثبت معنادار و با راهبرد تنظیم هیجانی

همچنین به منظور افزایش میزان همکاري مشارکتکنندگان

سرکوبی همبستگی منفی معنادار دارد (.)90

میتوان از ابزارهاي مشابه و کوتاهتر استفاده کرد.

مطالعه  Vaterنیز نشان داد که این دو عامل پیش بینی کننده
راهبردهاي موثر تنظیم هیجان هستند ( .)91مطالعه  Wingenدر

نتیجهگیری

مهمی دارد .به عنوان مثال هورمون پروژسترون در زنان منجر به

ویژگیهاي سرشتی شخصیت؛ یعنی ویژگیهایی که پایه ژنتیکی

اختلالات خلقی میشود ،اما هورمون تستوسترون در اختلالات خلقی

و ارثی دارند و راهبردهاي تنظیم هیجان ارتباط وجود دارد .این

بی تاثیر میباشد (.)90

ارتباط اگرچه معنادار بود اما مربوط به تمامی متغیرهاي زیستی

یافتهها نشان داد که فقط خصیصه پشتکار به عنوان یک

شخصیت نبوده و فقط بین عامل پشتکار و راهبردهاي تنظیم

خصیصه زیستی ارتباط معناداري با ابعاد تنظیم هیجان دارد و میان

هیجانی رابطه معنادار مشاهده شد .این یافته به نوعی در تایید

دیگر خصیصهها و این ابعاد ارتباطی مشاهده نشد .این یافته به

زیستی بودن راهبردهاي تنظیم هیجان بوده و بیانگر نیاز به توجه

نوعی موید این نکته است که تنظیم هیجان پایههاي زیستی نیز

به مبانی زیستی در درمان اختلالات هیجانی و به ویژه اختلالات

دارد و صرفا نمیتواند اکتسابی باشد .زیستی بودن راهبردهاي

مزمن هیجانی است.

تنظیم هیجان بیانگر نیاز به توجه به مبانی زیستی مشکلات هیجانی
( )80و تاکید بر ارتقاي راهبردهاي تنظیم هیجانی خاص به ویژه
راهبردهاي هیجانی مثبت؛ در درمان این مشکلات است .از نتایج
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بر اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان چنین ادعا کرد که بین
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 این مطالعه منتج از یک طرح پژوهشی:تشکر و قدرداني
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 در معاونت تحقیقات و فناوي31-89-701-80191 مصوب با کد

• خصیصه پشتکار عاملی مهم در پیشگیري از اختلالات هیجانی

 نویسندگان بر خود لازم، از این رو.دانشگاه علوم پزشکی ایران بود

 در زمان استخدام پرسنل نظامی به این خصیصه باید توجه.است

میدانند از معاونت محترم تحقیقات و فناوي دانشگاه علوم پزشکی

.ویژهاي شود

ایران و همچنین از کلیه بیماران مشارکت کننده در این پژوهش

• فعالسازي رفتاري هدفمند میتواند تاثیر مطلوبی در ارتقا روحیه

.سپاسگزاري نمایند

.و خلق پرسنل نظامی داشته باشد
 به ویژه مشکلاتی که،• در درمان مشکلات هیجانی پرسنل نظامی
.مزمن شدهاند؛ باید به یک درمان جامع زیستی ـ روانی اقدام شود

 نویسندگان اذعان میدارند در خصوص این:تضاد منافع
.پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد
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