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چكيده

زمینه و هدف :در سالهای اخیر ،مشکالت مربوط به ناتوانی در نظمجویی هیجان باعث شده است که محققان زیادی به مطالعه متغیرهای تعیین کننده و مرتبط با آن بپردازند .از
جمله این عوامل میتوان به کارکردهای تحولی خانواده اشاره نمود .هدف از انجام پژوهش حاضر ،پیشبینی مشکالت نظمجویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده بود.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی بود و در آن  201نفر از بین تمامی والدین دانشآموزان دوره ابتدایی شهر تهران به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدند و مقیاس کارکردهای تحولی خانواده ( Developmental family function assessment questionnaireیا  )DFFAQو پرسشنامه دشواری در نظمجویی هیجان
( Difficulties emotion regulation scaleیا  )DERS-16را تکمیل نمودند .دادههای حاصل با استفاده از ضریب همبستگی  Pearsonو تحلیل رگرسیون چندگانه در نرمافزار
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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یافتهها :ابعاد کارکردهای تحولی خانواده با برخی از مؤلفههای دشواری در نظمجویی هیجانی رابطه معنیداری داشت .همچنین ،از بین این ابعاد ،سه بعد تفکر منطقی ،ارتباط متقابل

sio

و بازنمایی ایدهها توانست مؤلفههای عدم وضوح هیجانی و عدم پذیرش هیجانی ،کنترل تکانه را پیشبینی نماید .در مجموع ،از بین سایر متغیرهای پیشبین ،بعد تفکر منطقی با تبیین
 0/10درصد از واریانس نمرات مؤلفه عدم وضوح هیجانی ،باالترین ضریب تبیین را برای دشواری در نظمجویی هیجان به خود اختصاص داد.
نتیجهگیري :ابعاد کارکردهای تحولی خانواده پیشبین مهم دشواری در نظمجویی هیجان است و توجه به آنها توسط روانشناسان و پژوهشگران در جلسات آموزشی و مشاوره
برای خانوادهها و درمانهای مبتنی بر نظمجویی هیجانی میتواند به کاهش مشکالت نظمجویی هیجان بینجامد و پیامدهای مؤثرتری را رقم بزند.
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نظمجویي هیجان مفهوم وسیعي است که طیف گستردهای از حالتهای زیستي،
اجتماعي ،رفتاری و همچنین ،فرایندهای رواني هشیار و ناهشیار را در برميگیررد
( .)1این توانایي شکل خاصي از خودکنترلي است که اجرازه عملکررد مر رر را در
هنگام مواجهه با تجربیاتي که پاسخهای هیجاني شدید را فرا ميخوانند ،ميدهرد
( .)2همچنین ،با عملکرد مناسب در تکالیف شناختي و رفتاری که منجر به بهبود
سازگاری و بهزیستي افراد در زندگي روزمره ميباشد ،ارتباط دارد .بر خالف ایرن
که نظم جویي هیجان بخش مهمري از زنردگي هرر فررد را بره خرود اخت را
ميدهد ،دشواری در هیجان و نظمجویي آن ميتواند موجرب مشرکالت فراوانري
گردد ( .)3نتایج تحقیقات مختلف نشان ميدهد که مشکالت نظمجویي هیجران
به عنوان یک جنبه مرکزی در بسریاری از اخرتال ت روانشرناختي و رفتارهرای
ناسازگار مطرح است ( )4 ،5و این مشکالت در مدلهرای آسریبشناسري روانري
مانند اختالل افسردگي عمده ،اختالل دوقطبي ،اخرتال ت اطرطرابي ،اخرتال ت

دشواری در نظمجویي هیجاني به معني اسرتفاده از رو هرا و راهبردهرای
مشکلزایي است که افراد در پاسخ به حالتهای هیجراني تجربره شرده اسرتفاده
ميکنند .استفاده از این رو های ناکارامرد ،باعرب بره وجرود آمردن مشرکالت
فراواني در افراد و جوامع ميگردد ( .)7پاسخهرای هیجراني کره افرراد در هنگرام
مواجه با رویدادهای هیجاني ارایه ميدهنرد ،شرامل مروارد شکسرت در در یرا
پذیر تجربیات هیجاني ،کنترل رفتارها در زمان تجربه هیجانات منفي ،کراربرد
انعطاف پذیر راهبردهای متناسرب برا موقعیرت بررای تعردیل شردت و یرا مردت
پاسخگویي هیجاني و تمایل بره تجربره هیجانرات منفري بره عنروان بخشري از
پیگیری فعالیتهای معنيدار زندگي است ( .)4 ،8هدف ایرن راهبردهرا ،تیییرر در
شخ ي است که هیجان را تجربه مي کنرد (درونري) یرا تیییرری در فررد دیگرر
(بیروني) است؛ مانند زماني که والدین بره کودکران خرود کمرک مريکننرد کره
هیجاناتشان را تنظیم کنند (.)9
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واژههاي کلیدي :هیجان ،نظمجویی ،خانواده

پیشبینی دشواری در نظمجویی هیجان بر اساس کارکردهای تحولی خانواده

 -1پرسششششنامشششن سشششنجش کشششارکرد تحشششولی خشششانواده
(Developmental family functionassessment questionnaire
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یا  :)DFFAQاین پرسش نامه بره منظرور سرنجش کرارکرد تحرولي خرانواده
طراحي گردید ( .)17پرسشنامه مذکور دارای  43گویه است که کرارکرد خرانواده
را در  7جنبه شامل «توجه و تنظیم ،صمیمیت ،ارتباط متقابل دوسویه ،حل مسأله
مشتر  ،ایجاد بازنمایي های ایده ،تفکر منطقي و انضباط» مرورد سرنجش قررار
ميدهد .تمام پاسخها از صفر (هیچ وقت) تا ( 3همیشه) نمررهگرذاری مريشرود.
نمره هر خرده مقیا( ،حاصل جمع مواد مربوط به هر مقیا( و تقسیم آن بر تعرداد
مواد ميباشد .نمره با در هر خرده مقیا( بیانگر طرعف کرارکردی خرانواده در آن
حیطه ميباشد .برای تعیین روایي مال این پرسشنامه برا ابرزار سرنجش کرارکرد
خررانواده  McMaster Family Assessment Device( McMasterیررا
 )FADمورد محاسبه قرار گرفت و طریب  -0/75به دست آمد .تحلیرل عراملي
م لفه های اصلي با دوران واریماکس مورد بررسي قرار گرفت و با در نظر گررفتن
یک مدل  7عراملي ،قرادر بره تبیرین  67/25درصرد از کرل واریرانس اسرت .در
خ و پایایي نیز ،طریب بازآزمایي پرسشنامه کارکرد تحولي خرانواده  0/93و
میزان طریب  Cronbach’s alphaکلري پرسرشنامره 0/92 ،و بررای خررده
مقیا(های این پرسش نامه از  0/53تا  0/72به دسرت آمرد کره بیرانگر پایرایي
مطلوخ این مقیا( به طور کلي است (.)18
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جامعه آماری این پژوهش توصیفي– همبستگي را تمامي والردین دانرشآمروزان
دوره ابتدایي شهر تهرران در سرال تح ریلي  1394-95تشرکیل داد کره تعرداد
 201نفر (با میانگین سني  31/08سال) به رو نمونرهگیرری در دسرتر( (بره
دلیل استفاده از نمونه والدین و دشواری پیدا کردن تعداد مختلفري از ایرن افرراد)
انتخاخ شدند .در ابتدا از میان مدار( ابتدایي شهر تهران ،دو مدرسه بره عنروان
مدار( هدف انتخاخ گردید و پس از هماهنگيهای زم ،والدین دانرشآمروزان
از طری دعوت نامه به مدرسه دعوت شدند تا طمن شرکت در کارگاه آموزشي با
موطوع تربیت فرزند ،به پرسش نامههای پرژوهش نیرز پاسرخ دهنرد .برا حضرور
 300نفر از والدین (مادر یا پدر) در دو مدرسه ،پرسشنامهها بین آنان توزیع شد و
یکي از پژوهشگران از طری سخنراني نحوه تکمیل پرسش نامههرا را توطریو و
برره س ر ا ت آنهررا پاسررخ داد .برخرري از آزمررودنيهررا خواسررتار تکمیررل کررردن
پرسشنامهها در منرزل شردند کره پرسرشنامرههرا تحویرل و طري یرک هفتره
پرسشنامهها عودت گردید .سایر شرکت کنندگان در سالن اجتماعات مدار( بره

مقیا( توسط  Bjurebergو همکاران برای سنجش میرزان دشرواری در ابعراد
مختلف نظمجویي هیجاني طراحي شد ( .)7این نسخه  16س ال را در برميگیررد
که  5بعد «عردم پرذیر هیجانرات منفري ( 3آیرتم) ،نراتواني در درگیرر شردن
رفتارهای هدفمند در زمان پریشاني ( 3آیتم) ،مشکالت کنترل رفتار تکانشري در
زمان پریشاني ( 3آیتم) ،دسترسي محدود به راهبردهای نظمجویي هیجاني مر رر
( 5آیتم) ،فقدان وطوح هیجاني ( 2آیتم)» را ميسنجد .مانند نسرخه اصرلي ایرن
مقیا( ،پاسخها برای هر آیتم در مقیا( پنج درجهای لیکرت از ( 1تقریباً هرگرز)
تا ( 5تقریباً همیشه) درجهبندی ميشود .میرانگین نمرره کرل افرراد مريتوانرد از
 16-80باشد و نمرات با تر نشان دهنرده سرطوح برا تر نارسرایي نظرمجرویي
هیجاني است .پایایي و روایي این مقیا( بر روی نمونههای برالیني ( 96نفرر) و
دو گروه نمونه بزرگ عادی ( 482و  102نفر) بررسي شد .نتایج حاکي از آن برود
که  DERS-16همساني دروني عالي ،پایایي خوخ بازآزمایي و روایي افتراقي و
همگرای خوبي دارد ( .)7در مطالعه حاطر ،بره منظرور بررسري روایري محتروایي
پرسشنامره  ،DERS-16فررم اولیره آن پرس از ترجمره در اختیرار تعردادی از
استادان و دانشجویان مقطع دکتری روانشناسري قررار گرفرت و بررای بررسري
مناسب بودن گویهها ،دو گزینه مناسب و نامناسب برای هر س ال در نظر گرفتره
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مواد و روشها

 -2فرم کوتاه مقیشا دششواری هشای نظشمجشویی هیجشانی
( Difficulties emotion regulation scaleیشا  :)DERS-16ایرن
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بنا بر انبوه شواهد مختلف برر اهمیرت نظرمجرویي هیجراني ،روانشناسران
تحولي به دنبال فرایندهای زیربنایي این سازه مهم هستند .توانرایي نظرمجرویي
هیجان از ابتدای زندگي پدیدار ميشود و بنا به یافتههای متعدد ،عوامرل زیرادی
بر تحول آن تأریر دارد .از جمله این عوامل ميتوان بره خلر و خروی کودکران،
رشد شناختي و ع ب فیزیولوژیکي ،جنسیت ،مذهب ،خانواده و فرهنگ نرام بررد
( ،)10 ،11اما از بین این عوامل ،عملکرد خانواده با نظرمجرویي هیجراني ممکرن
است ارتباط قابل توجهي داشته باشد ( .)12عملکررد خرانواده بره توانرایي آن در
هماهنگي با تیییرات ،حل تضادها و تعارطات ،همبستگي بین اعضا و موفقیت در
اعمال الگوهای انضباطي ،اجرای مقررات و اصول حاکم بر ایرن نهراد برا هردف
حفاظت از کل سیستم خانواده مربوط است .شواهد زیادی حاکي از آن اسرت کره
بین عملکرد طعیف خرانواده و ابرتالی فرزنردان بره اطرطراخ ،اخرتالل خرواخ،
افسررردگي و اخررتالل عملکرررد اجتمرراعي رابطرره معنرريداری وجررود دارد (.)13
همچنین ،عملکرد طرعیف خرانواده برر تجربیرات هیجراني درون خرانواده ترأریر
ميگذارد و باعب مشکالتي در نظمجویي هیجان ميگردد .پژوهشهرای زیرادی
نیز این امر را تأیید کردهاند که بافت خرانواده ترأریر زیرادی برر رشرد هیجراني و
اجتماعي افراد دارد و از نقش گسترده عوامل خانوادگي با نظمجویي هیجان خبرر
دادند ( .)14 ،15خانواده های مختلف ،کودکان را برای نظمجویي هیجاناتشان بره
روشي که فرهنگ آن خانواده است ،اجتماعي مريکننرد .بررای مثرال ،ارتباطرات
والد -فرزندی گرم و حمایتگر ،با سالمت کفایرت هیجراني و نظرمجرویي آن در
کودکان ارتباط دارد؛ در حالي که سبکهای والدگری منفي کره برا تضراد برا و
خ ومت ارتباط دارد ،ميتواند مشکالت نظمجویي هیجاني را نشران دهرد (.)13
همچنین ،در پژوهشي از تأریر والدگری مقتدرانه با نظمجرویي هیجران ،هیجران
خ ی های و خوشبختي کلي خبر داده شد (.)16
با توجه به مطالب بیان شده ،بر خالف تأریر خانواده بر نظمجرویي هیجران،
هنوز مطالعه کاملي که نقش این کارکردهای خانواده را در دشواری در نظمجویي
هیجاني مورد بررسي قرار دهد ،صورت نگرفته است .از اینرو ،پژوهش حاطر برا
این هدف و به منظرور پریش بینري مشرکالت نظرمجرویي هیجراني برر مبنرای
کارکردهای تحولي خانواده صورت گرفت.

تکمیررل پرسررشنامررههررا پرداختنررد .در نهایررت ،پررس از جمررعآوری و حررذف
پرسشنامههای ناقص 201 ،پرسشنامه قابل استفاده از والردین بره دسرت آمرد.
پس از اجرا و جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها برا اسرتفاده از طرریب همبسرتگي
 Pearsonو تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگرام در نررمافرزار SPSS
نسخه  )version 19, SPSS Inc., Chicago, IL( 19مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
جمعآوری دادههای مطالعه با استفاده از ابزارهای زیر انجام شد:

مهرنسا شهابی و همکاران

شد .نتایج حاصل از توصیف دادهها نشان داد که  80درصد گویهها مناسرب برود.
همچنررین ،جهررت بررسرري پایررایي فرررم فارسرري ایررن مقیررا( از رو طررریب
 Cronbach’s alphaاستفاده گردید .میزان طریب برای نمرره کلري مقیرا(،
 0/91به دست آمد که نشان دهنده همساني درونري بسریار برا ی پرسرشنامره
است (.)19

یافتهها
ویژگيهای جمعیرتشرناختي نمونرههرای پرژوهش همچرون جنسریت و مقطرع
تح یلي در جدول  1ارایه شده است.
جدول  .1خصوصیات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان
آزمودنیها
جنسیت
تح یالت

sio

n

متغیرها
زن
مرد
دیپلم
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکتری

تعداد (درصد)
(137 )68/10
(64 )31/80
(83 )41/20
(80 )39/80
(33 )16/40
(5 )0/02

er

fV

oo

جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی دشواریهای نظمجویی هیجانی و ابعاد کارکردهای تحولی خانواده ( 201نفر)

-0/020
-0/030
-0/138
-0/054
0/037
-0/092
-0/019

-0/109
-0/044
-0/045
-0/096
-0/061
-0/124
-0/077

-0/26
**
-0/18
**
-0/24
*
-0/28
*
-0/14
**
0/26
*
-0/15

12/340 ± 3/719
11/660 ± 3/473
13/495 ± 4/658
14/200 ± 3/456
11/381 ± 3/077
8/939 ± 2/207
10/390 ± 2/408
3/370 ± 3/310
6/070 ± 2/650
7/690 ± 2/710
6/350 ± 2/280
4/460 ± 3/360

**

-0/22
-0/23
**
-0/29
**
-0/21
**
-0/21
**
-0/30
**
-0/28
**

**

*

0/150
-0/040
-0/137
-0/106
*
-0/180
*
-0/150
-0/109

*P < 0/010** ،P < 0/050
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توجه و تنظیم
صمیمیت و جذخ انسانها
ارتباط متقابل
حل مسأله اجتماعي مشتر
بازنمایي ایدهها
تفکر منطقي
انضباط
عدم وطوح هیجاني
عدم پذیر پاسخ هیجاني
دشواری در رفتار هدفمند
کنترل تکانه
دسترسي محدود به راهبردهای نظمجویي

انحراف معیار

هیجانی

پاسخ هیجانی

هدفمند

تکانن

راهبردهای نظمجویی

Pr

متغیر

میانگین ±

عدم وضوح

عدم پذیرش

دشواری در رفتار

کنترل

دسترسی محدود بن
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بر اسا( اطالعات منردر در جردول ،بیشرترین فراوانري از نظرر جنسریت
مربوط به گروه زنان ( 137نفر) و از لحرا مقطرع تح ریلي ،بیشرترین فراوانري
مربوط به مقطع دیپلم ( 83نفر) برود .شراخصهرای میرانگین ،انحرراف معیرار و
طرایب همبستگي  Pearsonمتییرهای کارکردهای تحولي خرانواده بره عنروان
متییرهای پیشبین و دشواری در نظمجویي هیجان به عنوان متییرهرای مرال
بررسي شد که دادههای آن در جدول  2آمده است.
دادههای جدول  2نشان ميدهد که برین همره ابعراد کارکردهرای تحرولي
خانواده و برخي م لفههای دشواری در نظرمجرویي هیجراني ،همبسرتگي منفري

معنيداری وجود داشت .این روابط منفي معنيدار عبرارت از رابطره بعرد توجره و
تنظیم با م لفه هرای عردم وطروح هیجراني ،دسترسري محردود بره راهبردهرای
نظمجویي هیجان و کنترل تکانه ،رابطره بعرد صرمیمیت و جرذخ انسرانهرا برا
م لفه های عدم وطوح هیجاني و کنتررل تکانره ،رابطره بعرد ارتبراط متقابرل برا
م لفه های عدم وطوح هیجاني و کنترل تکانه ،بعد حل مسأله اجتماعي مشرتر
با م لفههای عدم وطوح هیجاني و کنترل تکانه ،رابطه بعد بازنمایي و ایدههرا برا
م لفههای عدم وطوح هیجاني ،کنترل تکانه و دسترسي محدود بره راهبردهرای
نظمجویي هیجاني ،رابطه بعد تفکر منطقي با م لفههای عردم وطروح هیجراني،
کنترل تکانه و دسترسي محدود به راهبردهای نظمجرویي هیجراني ،رابطره بعرد
انضباط با م لفه های عدم وطوح هیجاني و کنترل تکانه برود .سرایر روابرط برین
ابعاد کارکردهای تحولي و م لفههای دشواری در نظرمجرویي هیجراني از لحرا
آماری معنيدار نبود.
جهت بررسي نقش ابعاد کارکردهای تحولي خانواده در م لفههای دشرواری
در نظمجویي هیجاني از رو تحلیل رگرسیون چندگانره بره شریوه گرامبرهگرام
استفاده شد .بدین منظور ،در تمام معاد ت ابتدا پیشفرضهای اسرتفاده از مردل
رگرسیون از طری  Durbin-Watsonبرای بررسي استقالل خطاهرا و آزمرون
همخطي ( )Collinearityبا دو شاخص طریب تحمل و عامل ترورم واریرانس
( Variance inflation factorیا  )VIFمرورد بررسري قررار گرفرت .مقرادیر
عددی آزمونهای  Durbin-Watsonبرای متییرهای مورد بررسري در فاصرله
 1/80-1/22و شاخصهای هرمخطري طررایب تحمرل و  VIFنیرز در فاصرله
 1/00-1/00قرار داشت؛ به طوری که بین متییرهای پیشبین ،همخطري وجرود
نداشت و نتایج حاصل از مدل رگرسیونها قابل اتکا بود.
با توجه به دادههای جدول  ،3بعد تفکر منطقي ،م لفه عدم وطوح هیجراني
را با تبیین  0/10درصد واریانس آن مورد پیشبیني قرار داد .بعد ارتبراط متقابرل،
م لفه عدم پذیر هیجاني را با تبیین  0/02درصد واریانس آن پیشبیني نمرود.
در نهایت ،بعد تفکر منطقي ،م لفه کنترل تکانه را با تبیین  0/08درصد واریرانس
آن مورد پیشبیني قرار داد.

پیشبینی دشواری در نظمجویی هیجان بر اساس کارکردهای تحولی خانواده

جدول  .3مشخصنهای آماری رگرسیون گامبنگام ابعاد کارکردهای تحولی خانواده بر دشواریهای نظمجویی هیجانی ( 201نفر)
متغیر مالک

گام

متغیر پیشبین

R

R2

درجن آزادی

F

عدم وطوح هیجاني
عدم پذیر پاسخهای هیجاني
کنترل تکانه

اول
اول
اول

تفکر منطقي
ارتباط متقابل
تفکر منطقي

317/000
0/162
0/283

0/101
0/026
0/080

()186 ،1
()186 ،1
()186 ،1

20/69
*
4/98
*
16/06

*

B

Beta

T

-0/170
-0/089
-0/289

-0/310
-0/162
-0/283

-4/54
**
-2/23
***
-4/00

***

*P < 0/001*** ،P < 0/010** ،P < 0/050

sio

n

نتایج جدول  4نیز نشان داد که از بین ابعراد کارکردهرای تحرولي خرانواده،
برای گروه مردان ،بعد انضباط برای عدم وطوح هیجاني ،بعد تعامل متقابل برای
مشکل عدم کنترل تکانه و دسترسي محدود به راهبردهای نظمجرویي هیجراني،
پیشبیني کنندههای معنيداری بود .برای گروه زنان نیز ،بعد توجه و تنظیم برای
مشکالت عدم وطوح هیجاني ،عدم پذیر هیجاني و مشکل کنترل تکانه ،حل
مسأله اجتماعي مشتر برای عدم وطوح هیجاني ،بعد بازنمایي و ایدههرا بررای
مشکل کنتررل تکانره و بعرد انضرباط بررای دسترسري محردود بره راهبردهرای
نظمجویي هیجاني ،به عنوان پیشبیني کنندههای معنيدار به دست آمد.

بحث و نتیجهگیری

er

fV

oo

Pr

جدول  .4مشخصنهای آماری رگرسیون گامبنگام ابعاد کارکردهای تحولی بر دشواریهای نظمجویی هیجان بن تفکیک زنان و مردان

مردان

عدم وطوح هیجاني
کنترل تکانه
دسترسي محدود به راهبردهای نظمجویي هیجاني
عدم وطوح هیجاني

اول
اول
اول
اول
دوم

عدم پذیر پاسخهای هیجاني
مشکل کنترل تکانه

اول
اول
دوم

دسترسي محدود به راهبردهای نظمجویي هیجاني

اول

زنان

0/31
0/24
0/22
0/43
0/54
00/29
0/48
0/55
0/28

0/10
0/06
0/05
0/18
0/29
0/08
0/23
0/30
0/08

متغیر پیشبین
انضباط
تعامل متقابل
تعامل متقابل
توجه و تنظیم
توجه و تنظیم
حل مسأله اجتماعي مشتر
توجه و تنظیم
توجه و تنظیم
توجه و تنظیم
بازنمایي و ایدهها
انضباط

***

14/71
8/53
**
7/00
***
12/10
***
10/82
***
4/76
*
4/99
***
16/53
***
11/36
*
4/65
**

-0/170
-0/160
-0/230
-0/170
-0/440
0/280
-2/240
-0/360
-0/540
0/260
-0/380

-0/31
-0/24
-0/22
-0/43
-1/12
0/76
-0/29
-0/48
-0/73
0/35
-0/28

-3/83
-2/92
**
-2/64
***
-3/47
***
-4/13
**
2/82
*
-2/23
***
-4/06
***
-4/58
*
2/22
*
-2/15

***
**

*P < 0/001*** ،P < 0/010** ،P < 0/050
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گروه

متغیر مالک

گام

R

R2

درجن
آزادی
()1 ،130
()1 ،130
()1 ،129
()1 ،53
()2 ،52
()1 ،53
()1 ،53
()2 ،52
()1 ،53

F

B

Beta

T
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با توجه به اهمیت کارکردهای تحولي خانواده بر مشکالت نظرمجرویي هیجراني،
پژوهش حاطر با هدف پریش بینري مشرکالت نظرمجرویي هیجراني برر مبنرای
کارکردهای تحولي خانواده صورت گرفت .نتایج نشان داد کره برین کارکردهرای
تحولي خانواده با برخي از م لفرههرای دشرواری در نظرمجرویي هیجراني رابطره
معنيداری وجود دارد.
نخستین یافته های پژوهش نشان داد که سطوح تحرولي تفکرر منطقري برا
عدم وطروح هیجراني رابطره معنريدار منفري و برا کنتررل تکانره رابطره مثبرت
معني داری داشت؛ به این صورت که با افزایش فعالیت سطو تفکر منطقي ،عردم
وطوح هیجاني کاهش و کنترل تکانه افزایش خواهد یافت و م لفه تفکر منطقي،
پیش بیني کننده منفي عدم وطوح هیجاني و پیش بیني کننده مثبت کنترل تکانه
است .این یافتهها با نتایج تحقی  McLaughlinو همکاران ( )20همسو است.
آنها نشان دادند افراد زماني که نتواننرد از راهبردهرای مناسرب و مسرأله محرور
برای مقابله با هیجانهای آزار دهنده خود اسرتفاده نماینرد و یرا در درسرتي از

هیجانهای خود نداشته باشند ،به ناچار به رفتارها و اعمرالي برا نترایج نرامطلوخ
متوسل ميشوند تا آنها را تعدیل و تیییر دهند و این امر به نوبه خود منجرر بره
مشکالتي در استفاده از راهبردهای نظمجویي آنان خواهد شرد ( .)20بره عبرارت
دیگر ،نقص در تعامالت در دوران کودکي ميتواند پیشبین مشکالت ارتبراطي و
شناسایي هیجانها در بزرگسالي گردد ( .)21یافتههرای  Freedو همکراران نیرز
نشان مي دهد که کارکردهای کلي خرانواده برا میرزان در و برچسرب زدن بره
تجربیات هیجاني نوجوانان مرتبط است و با سطوح نشانههای افسردگي پایینترر
ارتباط دارد ( .)22آنان این مطلب را اینگونه مفهومسازی ميکنند کره نقرص در
وطوح هیجاني ،از بدکارکردی فرزندپروری یرا دیگرر موطروعات درون خرانواده
مانند تعامالت طعیف تیذیه ميشود ( .)22عالي و کدیور در پرژوهشهرای خرود
مطرح مي کنند که در مدل تحول یکپارچه انسان ،خانواده سالم ،خانوادهای اسرت
که در رویارویي با مشکالت ،منطقي و واقعبینانره عمرل مريکنرد و اعضرای آن
متفکران واقعبین مي باشند کره در مواجهره برا مسرایل بیشرتر منطقري و کمترر
هیجاني هستند ( .)23زماني که رویکرد خانواده ،مواجهره هیجراني برا مشرکالت
باشد و فضای ابراز عاطفي و هیجاني نگرانيها و آشفتگيها وجود نداشته باشرد،
این مسایل منجر به مشکالتي در کنترل هیجانات در زمان مواجهه برا هیجانرات
منفي خواهد شد (.)24
یافته سوم به دستآمده از پرژوهش ،حراکي از ارتبراط برین سرطوح ارتبراط
متقابل در خانواده با عدم پذیر پاسخهای هیجاني است؛ به این معني که عردم
پذیر پاسخهای هیجاني از روی سطو ارتباط متقابل در خانواده قابل پیشبیني
ميباشد .همسرو برا یافتره حاصرل ،پژوهشرگران متعرددی چنردین عامرل را در
اجتماعي شدن هیجانات کودکان شامل پاسخ های والدیني بره عاطفره کودکران،
فضای هیجاني خانواده و کارکرد بین فردی در خانواده دخیل ميدانند (.)15 ،25

مهرنسا شهابی و همکاران

n
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سپاسگزاری

از والدین محترم و همه عزیزاني که در انجام پژوهش حاطرر همکراری نمودنرد،
تشکر و قدرداني به عمل ميآید.

Pr

References

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 15شماره 1396 / 1

39
www.mui.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1396.15.1.6.5

1. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Pers Individ
Dif 2001; 30(8): 1311-27.
2. Calkins SD. Origins and outcomes of individual differences in emotion regulation. Monogr Soc Res Child Dev 1994; 59(2-3):
53-72.
3. Amstadter A. Emotion regulation and anxiety disorders. J Anxiety Disord 2008; 22(2): 211-21.
4. Gratz KL, Tull MT. Emotion regulation as a mechanism of change in acceptance-and mindfulness-based treatments. In: Baer
RA, Editor. Assessing mindfulness & acceptance processes in clients: illuminating the theory & practice of change. Oakland,
CA: New Harbinger Publications; 2010. p. 107-33.
5. Sheppes G, Suri G, Gross JJ. Emotion regulation and psychopathology. Annu Rev Clin Psychol 2015; 11: 379-405.
6. Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review.
Clin Psychol Rev 2010; 30(2): 217-37.
7. Bjureberg J, Ljotsson B, Tull MT, Hedman E, Sahlin H, Lundh LG, et al. Development and Validation of a Brief Version of
the Difficulties in Emotion Regulation Scale: The DERS-16. J Psychopathol Behav Assess 2016; 38(2): 284-96.
8. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure,
and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. J Psychopathol Behav Assess 2004; 26(1): 41-54.
9. Sippel LM, Roy AM, Southwick SM, Fichtenholtz HM. An examination of the roles of trauma exposure and posttraumatic

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-20

آن ها عنوان نمودند والدیني که حسا( ،حمایتگر و پاسرخگو بره تجربیرات
هیجاني کودکان خود هستند ،بافت رشد دهندهای را برای پررور مهرارتهرای
هیجاني کودکان ایجاد مي کنند ،روابط خانواده مثبت و محیط خانوادگي منسجم،
آهنگ پذیر را برای کودکان جهت تجربه و یادگیری درباره تجربیات هیجراني
به ارمیان مي آورد؛ در حالي که روابط خانوادگي منفي ،انتقادگر و خ رومتآمیرز،
ميتواند کودکان را برای نیازهرای هیجراني خرود دلسررد کنرد ( .)15 ،25یافتره
حاصل را مي توان چنین تبیین کرد کره در خرانوادههرای برخروردار از توانمنردی
برقراری ارتباط متقابل عمی و گسترده ،همه اعضای خانواده به گونه هدفمنرد و
متناسبي با توانمندیهای خود با هم تعامل ميکنند .در این سطو تحرولي ،اعضرای
خانواده قادر به مبادله احساسات ،نیتها و افکار خود با دیگران هستند (.)26
نتایج پرژوهش  Highو  Scharpنشران داد کره در خرانوادههرایي کره در
جهتگیری گفت و شنود نمره با تری ميگیرند ،ارتباطات خودانگیخته و آزادانره
بیشتری وجود دارد ( .)27والدین این خانوادهها بیشتر دربراره افکرار و احساسرات
خود با فرزندانشان صحبت کرده ،آنها را به ابراز هیجران تشروی مرينماینرد و
توجه آنها را به انگیزه ها و احساسات دیگران جلب ميکنند ،در نتیجه ،فرزنردان
این خانوادهها ميآموزند که هیجانهای خود را چه مثبت و چه منفري بپذیرنرد و
قادر به در هیجانات خود و دیگران نیز باشند Freed .و همکاران نیرز اععران
ميکنند که محیط خانواده ميتواند از طری شکل دادن باورهایي درباره پرذیر
و ابراز هیجانات اررگذار باشد ( .)22برای مثال ،کودکاني کره در محریطهرایي برا
ابرازگری هیجاني پایین رشد ميکننرد و تعرامالت آنهرا ،نحروه تفسریر درسرت
هیجانات و پاسخگویي به آنها را فراهم نميکند ،ممکن است ترا کودکران را در
نشان دادن و یا تجربیات هیجانيشان دلسرد کند .بره عبرارت دیگرر ،بچرههرای
خانوادههایي با ابرازگری هیجاني با و تعامل ،ميتوانند در کالميسرازی و ابرراز
احساسات خود احسا( راحتي کنند و این پیام را دریافرت نماینرد کره هیجانرات
قابل پذیر است (.)28
نقش پیشبیني کنندگي کارکردهای تحولي خانواده به تفکیک جنسیت نیرز
بیانگر آن بود که از بین م لفههای کارکردی تحولي خرانواده بررای مرردان ،بعرد
انضباط قادر به پیشبیني عدم وطروح هیجراني و بعرد تعامرل متقابرل قرادر بره
پیش بیني عدم کنترل تکانه و دسترسي محدود به راهبردهای نظمجویي هیجاني

بود .این یافته با نتایج برخي مطالعات ( )29 ،30همخواني دارد .برای گروه زنران
نیز ،بعد توجه و تنظیم قادر به پیشبینري عردم وطروح هیجراني ،عردم پرذیر
هیجاني و مشکل کنترل تکانره ،بعرد حرل مسرأله اجتمراعي مشرتر قرادر بره
پیش بیني عدم وطوح هیجاني ،بعد بازنمایي و ایدهها قادر به پریشبینري مشرکل
کنترل تکانه و بعد انضباط برای دسترسري محردود بره راهبردهرای نظرمجرویي
هیجاني ،پیشبیني کنندههای معنيداری بود که با یافتههای پرژوهش Morris
و همکاران ( )31مطابقت دارد .نتایج مطالعات حاکي از آن برود کره در مرردان و
زنان سطو با تر بازنمایي ،ایدهها و تفکر منطقي ،دشواری هیجاني پایینترری را
به دنبال دارد Fitzpatrick .معتقرد اسرت ،خرانوادههرایي کره برا جهرتگیرری
همنوایي در تعامالت خود بر همگوني عقاید ،نگر هرا و اجتنراخ از تعرارض برا
یکدیگر تأکید دارند ،فرزندان بهتر ميتوانند احساسات خود را بروز داده ،کمترر در
معرض مسایل چالشانگیز و اختالف برانگیز قررار مريگیرنرد و اعضرا بره جرای
کنترل احساسات یکدیگر ،خودشان را به تجربههای احساسي همدیگر هماهنرگ
و تنظیم ميکنند ( .)32افراد خانواده درباره دامنه گستردهای از احسا(هرا ماننرد
دوسررت داشررتن ،صررمیمیت ،پرخاشررگری ،کنجکرراوی و حسررادت ،برره گفتگررو
ميپردازند .اعضا به ایدههای هم سعه صدر نشان ميدهند ،آنهرا را برا هرم بره
اشترا ميگذارند ،درباره آنها گفتگو مي کنند و در خالل این گفتگو ،احساسات
یکدیگر را غنا مي بخشرند و مشرکالت کمترری در نظرمجرویي هیجران تجربره
ميکنند (.)33
در مجموع ،نتایج پرژوهش حاطرر نشران داد کره کرارکرد تحرولي خرانواده
ميتواند نقش پیشبیني کنندگي مهمي در مشکالت نظمجرویي هیجران داشرته
باشد .از آنجایي که نمونههای پژوهش از والدین دانشآموزان به صورت هدفمند
انتخاخ شد و شامل همه افراد جامعه نیسرت ،بایرد جوانرب احتیراط را در تعمریم
نتایج رعایت نمود .بنابراین ،پیشنهاد مي گردد که مطالعات مشابه آینرده برر روی
سایر افراد و گروههای بالیني گوناگوني انجام گیرد.

پیشبینی دشواری در نظمجویی هیجان بر اساس کارکردهای تحولی خانواده
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Aim and Background: In recent years, a problem related to Inability to emotion regulation has led many researchers
to study and determine variables associated with it. These variables can include family functions. Therefore, the aim
of the present study was to Predicting Difficulties in Emotion Regulation based on Developmental Family Function.
Methods and Materials: The study was descriptive correlational. The sample group included 201 parents of
elementary school students in the academic year 2014-2015 in Tehran city who were selected by purposive sampling.
The participants completed the Developmental Family Function Assessment Questionnaire (DFFAQ) and
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS-16). Data analysis was performed using spss-19 software and
Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
Findings: The results showed that Dimension of Developmental Family have significant relationship With some
components of Difficulties in Emotion. Also among the Seven Dimension of Developmental Family Function, Three
Dimension (logical thinking, two-way interaction, make representations and ideas) had predictive power for some
components of Difficulties in Emotion Regulation (Lack of emotional clarity, Rejection emotional, impulse control
and repression) and logical thinking with explanation of 10% of variance in Lack of emotional clarity had the highest
coefficient For Difficulties in Emotion Regulation.
Conclusions: From the findings of this study, it can be inferred that Dimension of Developmental Family Function were
important predictors of Difficulties in Emotion Regulation. Therefore, attention them in Emotion Regulation therapy and
programs of family education can lead to Decrease emotion regulation problems and more effective outcomes.
Keywords: Emotion, Family, Regulation
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