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چکیده
هـای   منظور تبیین تفاوت وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دو گروه فرزندان خانواده پژوهش حاضر به

ی اول دبیرسـتان در سـال    ی موردمطالعه دانـش آمـوزان دختـر و پسـر پایـه      طالق و عادی بود. جامعه
هـای   آمـوز از خـانواده   دانش 01ای شامل  مونهبودند؛ بنابراین، برای این منظور گروه ن 11-10تحصیلی 
منظـور   گیری در دسترس انتخاب شـدند. بـه   های عادی به روش نمونه آموز از خانواده دانش 01طالق و 

هـای موردمطالعـه، از پرسشـنامه تنظـیم شـناختی هیجـان        ارزیابی وضعیت تنظیم شناختی هیجان گروه
های مختلف تنظیم شناختی هیجان  منظور مقایسه سبک ه( استفاده گردید. ب2110گارنفسکی و همکاران)

روش پـژوهش حاضـر از نـوع     در دو گروه موردمطالعه از تحلیل کوواریانس چندمتغیره اسـتفاده شـد.  
نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره گویـای آن بـود کـه در متغیـر     رویدادی( بود.  ای )پس مقایسه -علی

 P).=113/1دو گروه دانش آموزان عادی و طالق معنادار اسـت ) ترکیبی تنظیم شناختی هیجان، تفاوت 
های طالق در تنظـیم شـناختی هیجـان خـود، بیشـتر از دانـش        نتایج نشان داد که دانش آموزان خانواده

های پذیرش، مالمت دیگران، نشخوارگری و فاجعه سـازی اسـتفاده    های عادی، از سبک آموزان خانواده
( و مالمـت  P=10/1)(، دیدگاه گیـری  P=10/1یت در مالمت خویش )همچنین برحسب جنس کنند. می

ها نشان داد که دختـران میـانگین بـاالتری در     ( وجود دارد. به عبارتی مقایسه میانگینP=12/1) دیگران
هـای طـالق بـه دلیـل      توان گفت که فرزندان خانواده آمده می دست این متغیرها دارند. بر اساس نتایج به

اند بیشتر امکان دارد که از راهبردهـای منفـی تنظـیم شـناختی هیجـان       که تجربه کرده زایی شرایط تنش
 بین دختران ممکن است بیش از پسران تحت تأثیر قرار گیرند. استفاده کنند و دراین

.های طالق، دانش آموزان تنظیم شناختی هیجان، خانواده واژگان کلیدی:

استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا  0*

دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی دکتری مشاوره 2**

دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز 3***

پژوهش در نظام هاى آموزشى، دوره 8، شماره 25، تابستان 1393 
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 مقدمه

دارد که برای کاهش، نگهـداری و یـا افـزایش هیجـان      تنظیم هیجانی به راهبردهایی اشاره

گیرند. در حقیقت مفهوم تنظیم هیجان خیلـی گسـترده اسـت، طیـف      مورداستفاده قرار می

، 2110، 0گیـرد )گـراس   مـی  وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی را دربر

لـت بـر بـه کـار گماشـتن      ( و دال2116، 2لین، آکرمنت، و زرماسندربه نقل از جرمن، ون

ها تنظـیم   که انسان گذارند. هنگامی های آدمی تأثیر می افکار و رفتارهایی دارد که در هیجان

های خود را هم تحت اختیـار   گیرند، چگونگی تجارب و تظاهر هیجان هیجان را به کار می

 ای از خصوصیات هوش هیجانی اسـت  رود که تنظیم هیجانی خصیصه گیرند. گمان می می

 (.  0311آبادی، دهقانی و خداپناهی،  ؛ به نقل از امین2111، 3)بار آن و پارکر

ها مربوط  ناپذیری به زندگی انسان طور جدایی همچنین، تنظیم هیجانی از طریق شناخت به

کنـد )گارنفسـکی،    زا کمـک مـی   است و به اداره هیجانات بعد از تجربه حـواد  اسـترس  

دیگـر، راهبردهـای تنظـیم شـناختی      عبـارت  (. بـه 2113، 3ریف، جلسما، تروگت و کـرایج 

ای تعریف شود که افراد برای سـازگاری   عنوان راهبردهای روانی آگاهانه تواند به هیجان می

کننـد )گارنفسـکی، کـرایج و     کننـده اسـتفاده مـی    با ورود اطالعات ازنظر هیجانی تحریک

(. گارنفسـکی  2111، 3و تن کیت ، کرایج،6، به نقل از گارنفسکی،کوپمان2110، 0اسپینهاون

هـای   دهنـده راه  ( بر این باورند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نشـان 2116و کرایج )

( 2113) 2ی گـراس و جـان  زا و اتفاقات ناگوار اسـت. مطالعـه   کنار آمدن با  وضعیت تنش

م هـای مثبـت تنظـی    رویـی بـا حـواد  زنـدگی از سـبک     بهدهد افرادی که در رو نشان می
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کننـد نسـبت بـه افـرادی کـه بیشـتر        شناختی هیجان نظیر ارزیابی مجدد مثبت استفاده مـی 

 گیرند دارای بهزیستی باالتری هستند.   های منفی را به کار می سبک

ی مراحـل زنـدگی بـا طیـف      به هر شکل، مردم مجبورند برای سازگاری بـا دنیـا در همـه   

هـای سـاده و    شند. حتی نوزادان بـا روش ها سروکار داشته با ها و چالش وسیعی از استرس

ــاران،    ــد )گارنفســکی و همک ــر محیطشــان دارن ــدایی ســعی در تغیی ــه (. 2113ابت ازجمل

رو  تری بـا آن روبـه   صورت گسترده روز به های مهمی که مردم جوامع امروزی روزبه چالش

از طورکلی طالق والدین بـه میـزان زیـادی ادراک کـودک      شوند، پدیده طالق است. به می

ازجملـه حـوادثی اسـت کـه یکسـری      ( و 0112، 0کند )گینـدز  امنیت و ثبات را تعیین می

آورد. البته بـرای   تغییرات را در زندگی فرد، روابط خانوادگی و عملکرد فردی به وجود می

توانـد شـدیداً پریشـان     فرزندان که مستقیماً در تصمیم طالق درگیر نیستند این تغییرات می

کنند از منـابع   های طالق را درک کنند و تالش می ها قادر نیستند پیچیدگی کننده باشد. بچه

دهـد،   تحقیقـات نشـان مـی    (.2111، 2محدودشان برای فهم این اتفاق استفاده کننـد )ونتـر  

انـد،   افرادی که رویدادهای با اضطراب باال همچون طالق را در طول زندگی تجربـه کـرده  

( 0321مطالعه یونسی، معین و شـمیری نیـا )   وند.ش در نوجوانی دچار مشکالت زیادی می

نفس و سـالمت روان بـا    پذیری، عزت های طالق ازنظر مسئولیت نشان داد دختران خانواده

های عادی تفاوت معناداری دارند که این امر ناشی از عوارض ناخوشـایند   دختران خانواده

بـر روی دانـش آمـوزان    ( 0320طالق والدین بر فرزندان است. همچنین مطالعه یوسـفی ) 

مراکز راهنمایی نشان داد استفاده از راهبردهای شناختی مقصـر دانسـتن خـود، تمرکـز بـر      

هـای   بـین  بار تلقی کردن، و مقصر دانستن دیگران پیش تفکر، ارزیابی مجدد مثبت، مصیبت

 افسردگی و اضطراب در دانش آموزان هستند.

شـناختی در پاسـخ    دهد درماندگی روان شواهد در حال افزایشی وجود دارد که نشان می

زاهای زندگی، ممکن است به راهبردهای تنظـیم شـناختی هیجـانی کـه فـرد       به استرس
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کنـد، مربـوط باشـد )مثـل گارنفسـکی و       زاها انتخاب مـی  منظور کنار آمدن با استرس به

ی اخیر مطالعات متعددی درزمینۀ تنظـیم شـناختی هیجـان     (. طی یک دهه2116کرایج، 

هایی مثـل مالمـت    که پاسخ اند درحالی ت گرفته است. تحقیقات مختلف نشان دادهصور

زا به گزارش مشـکالت هیجـانی    خود، نشخوارگری و فاجعه سازی، به حواد  استرس

هایی نظیر ارزیابی مجدد مثبت، به مشکالت کمتر در کودکان  بیشتر مربوط هستند، پاسخ

، جرمن و همکـاران،  2113؛ 2111همکاران،  باشند )گارنفسکی و و نوجوانان مربوط می

توانـد موجـب    زا مـی  ی آسـیب (. به عبارتی، تالش برای کنار آمدن بهتر با حادثـه 2116

، کرایج، لگرسـتی  0ی گارنفسکی، تیردس مشکالت روانی کمتری برای فرد شود. مطالعه

ــاالی گــزارش مالمــت خــود،   ( نشــان مــی2113) 2و ون دن کــومر ــزان ب دهــد کــه می

وارگری و یا فاجعه سازی ازجمله راهبردهایی هستند که رابطه قـوی بـا افسـردگی    نشخ

تـر مربـوط    که میزان ارزیابی مجدد مثبت مورداستفاده به افسـردگی پـایین   دارند، درحالی

هـا یـا    گیرند هیجاناتشان را توسط شناخت ها یاد می سالگی بچه تا نه است. در سن هشت

تشان یا دیگران تنظیم کننـد )گارنفسـکی و همکـاران،    عقاید در مورد خودشان، احساسا

رغم شباهت در مشکالت سـالمتی، برخـی نوجوانـان ممکـن     (. در این میان، علی2113

تـری شـوند )سـند اسـتورم و      شناختی بیش است نسبت به دیگران دچار مشکالت روان

که ممکـن  (. ازجمله افرادی 2111، به نقل از گارنفسکی و همکاران، 2113، 3اسچانبرگ

است به سبب مشکالت موجود در تنظیم شناختی هیجاناتشـان نسـبت بـه دیگـر افـراد      

متفاوت باشند فرزندان طالق هستند. این دسته از نوجوانان بعد از طـالق ممکـن اسـت    

دچار مشـکالتی ماننـد افـت تحصـیلی، مشـکالت سازشـی مـزمن ماننـد افسـردگی و          

با همساالن شوند )بانکی، امیری و اسـعدی،  ویژه  نفس پایین و مشکالت تعاملی به عزت
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هـای تنظـیم شـناختی هیجـان      رو، پژوهش حاضر، تفاوت در کاربرد سبک (. ازاین0322

 دهد.   دانش آموزان دارای والدین طالق گرفته و عادی را موردمطالعه قرار می

 روش

 رویدادی( است. جامعـه آمـاری ایـن    ای )پس مقایسه -روش پژوهش حاضر از نوع علی

ای بودنـد کـه والدینشـان طـالق      سـاله  02-02پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسـر  

کردنـد.   ، در مـدارس شـهر شـیراز تحصـیل مـی     0311-10گرفته و در سـال تحصـیلی   

ای بود که  ساله 02-02همچنین جامعه افراد عادی شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر 

بـه تحصـیل اشـتغال داشـتند.      0311-10در مدارس شـهر شـیراز ، در سـال تحصـیلی     

آوری شدند عبارت بودند از: صـنف   مدارسی که هر دو نمونه طالق و عادی از آن جمع

 پوشاک، دستغیب، رشد، معارف، ابوذر و سید جمال.

منظور بررسی تفاوت تنظـیم شـناختی هیجـان در دو گـروه دانـش آمـوزان عـادی و         به

هـای طـالق و    آموز از خـانواده  دانش 01دند آموزانی که والدینشان طالق گرفته بو دانش

های عادی بـا اسـتفاده از روش در دسـترس انتخـاب شـدند و       آموز از خانواده دانش 01

 ( را تکمیل نمودند. CERQپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان )

 

 ابزار پژوهش    

 (CERQتنظیم شناختی هیجان )

( 2110مقیاس خودگزارشی تنظـیم شـناختی هیجـان توسـط گارنفسـکی و همکـاران )      

مـاده دارد و   36شده اسـت. ایـن مقیـاس     منظور ارزیابی ابعاد شناختی هیجان طراحی به

 وسیله مقیاس لیکرت است.   ها به گذاری تمام ماده نمره

پراسـترس  رویـی بـا حـواد      مقیاس مذکور نه راهبرد شناختی هیجان که در پـی روبـه  

 اند از:  کند. این ابعاد عبارت شوند را ارزیابی می زندگی به کار گرفته می
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 )داشتن افکاری در موردپذیرش و تسلیم در برابر آنچه اتفاق افتاده است( 0پذیرش .0

آور و  جـای افکـار تـرس    )داشتن افکار مثبت، شاد و خوشایند به 2تمرکز مجدد مثبت .2

 زا در مورد حواد ( استرس

تـوان انجـام داد و    کـاری مـی   )تفکر در مورد اینکـه چـه   3ریزی مجدد بر برنامهتمرکز  .3

 چگونه با موقعیت برخورد کرد(

توان بـه رویـداد منفـی معـانی      )تفکر در مورد اینکه چگونه می 3ارزیابی مجدد مثبت .3

 مثبت داد و رشد شخصی پیدا کرد(

رویـدادهای دیگـر    )افکاری در مورد رویـداد منفـی و مقایسـه آن بـا     0دیدگاه گیری .0

توانست از این هم بدتر باشـد(. بـه عبـارتی افـرادی کـه از ایـن        اینکه اوضاع می مثل

ترتیـب از   ایـن  کنند و به کنند اهمیت وقایع را برای خودشان کم می دیدگاه استفاده می

ی تفکـر وقتـی روی    هیجانات منفی وقایع مختلف به دور هستند. این دیدگاه یا نحوه

سری عوامل باهم همراه شوند یا نقش یکسـری عوامـل ضـعیف شـود     دهد که یک می

؛ بـه نقـل از   2112، 3؛ گارنفسـکی،کارایج و اسـپینهاون  2116، 6)گارنفسکی و کارایج

 (.0311آبادی و همکاران،  امین

ها فرد خود یا آنچه را که تجربه کـرده اسـت    )داشتن افکاری که در آن 2مالمت خود .6

ی این  واسطه دانند و به آمده می ود را مسئول اتفاقات پیشکند(. این افراد خ مالمت می

 شوند. احساس مسئولیت در برابر حادثه، ازنظر هیجانی درگیر می
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)داشتن افکاری که فرد دیگـران را بـرای آنچـه تجربـه کـرده اسـت        0مالمت دیگران .3

 داند( مقصر می

هسـتند(. ایـن    )داشتن افکار یا احساساتی که به رویداد منفـی مربـوط   2نشخوارگری .2

 داده افکار نشخوار گونه دارند.  ی رخ طور مداوم در رابطه با حادثه افراد به

)داشتن افکاری که بـر حالـت منفـی رویـداد تأکیـد دارد(. ایـن افـراد         3فاجعه سازی .1

 کنند.     پیامدهای واقعه را بیش ازآنچه هست برای خود بزرگ  می

مقیـاس   ب آلفای کرونباخ غیر از خـرده ( ضری2111در پژوهش گارنفسکی و همکاران )

برای ارزیابی مجـدد مثبـت    63/1ها بین  مقیاس (، برای سایر خرده32/1مالمت دیگران )

( 2113دست آمد. همچنین، گارنفسکی و همکـاران )  برای توجه مثبت مجدد به 21/1تا 

و  دسـت آوردنـد. جـرمن    بـه  31/1ها را باالی  مقیاس ضریب آلفای کرونباخ اغلب خرده

 62/1های این پرسشـنامه را از   مقیاس ( نیز ضریب آلفای کرونباخ خرده2116همکاران )

دسـت آوردنـد. در ایـران صـالحی،      برای ارزیابی مجدد مثبـت بـه   23/1برای پذیرش تا 

هـای ایـن    مقیـاس  ( ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده0311)باغبان، بهرامی، و احمدی 

دسـت   ( بـه 26/1( تا ارزیـابی مجـدد مثبـت )   61/1یرش )مقیاس پذ پرسشنامه را از خرده

هـا در گـروه    مقیاس ی خرده آوردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای همه

 دست آمد.   به 31/1طالق و عادی باالی 

 ها یافته

هـای عـادی و طـالق     نفر از دانش آموزان دبیرستانی از خانواده 011در پژوهش حاضر 

 0شـناختی در جـدول    هـای جمعیـت   موردبررسی قرار گرفتند. شـاخ  عنوان نمونه  به

 آورده شده است.

                                                                                                                             
1. other-blame 
2. Rumination 
3. Catastrophizing  
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 شناختی نمونه پژوهش های جمعیت . شاخص3جدول 

 گروه
 سن جنسیت

 انحراف استاندارد میانگین پسر دختر

 33/0 21/03 ٪31 ٪60 طالق

 26/1 23/00 ٪3/30 ٪3/62 عادی

 33/0 16/00 ٪3/30 ٪6/63 کل

درصد پسـر هسـتند.    3/30درصد دختر و  6/63دهد در کل نمونه  جدول فوق نشان می

 بود.  33/0با انحراف استاندارد  16/00میانگین سن نیز در کل نمونه 

هـای طـالق و عـادی در     در پژوهش حاضر جهت بررسی تفاوت دانش آموزان خانواده

فاده شـد. نتـایج آزمـون    تنظیم شناختی هیجان، از تحلیـل کوواریـانس چنـدمتغیره اسـت    

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها و نتایج آزمـون لـوین   -کالموگروف

طـور کـه نتـایج نشـان      آمده است. همـان  2ها در جدول  جهت بررسی همگنی واریانس

ها محقق شده اسـت.   دهد، توزیع تمامی متغیرها نرمال بوده و فرض همگنی واریانس می

موردبررسـی   0ضات، همگنی ماتریس کوواریانس نیز با آزمون ام باکسبراین مفرو عالوه

، P ،02/0=F=00/1قرار گرفت. نتایج نشـان از همگنـی مـاتریس کوواریـانس داشـت )     

02/06=Box `s M.) 

 ها . بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها و همگنی واریانس2جدول 

 متغیرها
 آزمون لوین اسمیرنوف -آزمون کالموگروف

 سطح معناداری F سطح معناداری آماره

 13/1 30/3 23/1 13/0 ماللت خویش

 16/1 112/1 01/1 22/0 پذیرش

 66/1 21/1 33/1 13/1 نشخوارگری

 30/1 03/1 30/1 26/1 تمرکز مجدد مثبت

 11/1 32/3 36/1 20/1 ریزی تمرکز مجدد بر برنامه

 12/1 10/1 30/1 31/1 ارزیابی مجدد مثبت

 32/1 03/1 22/1 10/0 گیریدیدگاه 

                                                                                                                             
1 . Box's Test of Equality of Covariance Matrices 
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 06/1 12/2 30/1 26/1 فاجعه سازی

 06/1 10/2 03/1 20/1 ماللت دیگران

های طـالق پـذیرش    دهد در بین فرزندان خانواده نشان می 3طور که جدول شماره  همان

( کمترین میانگین، و مالمـت خـویش   20/1( دارای بیشترین و  مالمت خویش )66/00)

معیـار را   ( کمتـرین انحـراف  01/3معیار و دیدگاه گیری ) بیشترین انحراف( دارای 31/0)

ریزی دارای  های عادی، تمرکز مجدد بر برنامه داراست. همچنین در بین فرزندان خانواده

(  دارای کمتــرین میــانگین، و 33/01( و  مالمــت خــویش )00/00بیشــترین میــانگین )

(  16/2معیـار و  تمرکـز مجـدد مثبـت )     ( بیشـترین انحـراف  03/3ارزیابی مجدد مثبـت ) 

نشـان   3های توصیفی در جدول  طورکلی، شاخ  معیار است. به دارای کمترین انحراف

دهد که در پذیرش، نشخوارگری، فاجعـه سـازی و مالمـت دیگـران دانـش آمـوزان        می

 های طالق میانگین بیشتری نسبت به دانش آموزان عادی دارند. خانواده

 انحراف استاندارد متغیرهای پژوهشی . میانگین و1جدول 

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد
 میانگین گروه 

انحراف 

 استاندارد

 مالمت خویش
ارزیابی مجدد  5/49 9/85 طالق

 مثبت

 3/77 13/78 طالق

 3/57 13/39 عادی 3/04 10/37 عادی
 3/65 13/59 کل 4/42 10/11 کل

 پذیرش
 3/25 15/66 طالق

 دیدگاه گیری
 3/19 13/12 طالق

 3/22 12/29 عادی 3/35 12/98 عادی
 3/21 12/71 کل 3/54 14/32 کل

 نشخوارگری
 3/75 14/27 طالق

 فاجعه سازی
 4/62 13/37 طالق

 3/19 10/78 عادی 3/10 12/76 عادی
 4/16 12/07 کل 3/50 13/51 کل

 تمرکز مجدد مثبت
 3/39 13/68 طالق

 دیگرانمالمت 
 5/13 12/61 طالق

 2/98 10/68 عادی 2/96 12/78 عادی
 4/28 11/65 کل 3/20 13/23 کل

تمرکز مجدد بر 

 ریزی برنامه

 3/85 15/00 طالق
 2/87 15/15 عادی ******

 3/37 15/07 کل
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گویای آنست، نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره گویای آن بود  3طور که جدول  همان

در متغیر ترکیبی تنظیم شناختی هیجان، تفاوت دو گروه دانش آموزان عادی و طالق که 

=المبــدای ویلکــز(. نتــایج تحلیــل واریــانس P ،22/2=F ،33/1=113/1معنــادار اســت )

( نیز نشان داد که برحسـب جنسـیت تفـاوت در مالمـت خـویش      3چندمتغیره )جدول 

(10/1=P ،61/0=F ( دیدگاه گیـری ،)10/1=P ،23/3=F  ( و مالمـت دیگـران )12/1=P ،

13/0=Fها نشان داد که دختران میانگین بـاالتری در ایـن    ( معنادار است. مقایسه میانگین

 متغیرها دارند.

سایر نتایج نشان داد که با حذف اثر جنسیت تفاوت دو گـروه دانـش آمـوزان عـادی و     

(، فاجعـه  P ،62/3=F=13/1(، نشـخوارگری ) P ،20/03=F=1110/1طالق در پـذیرش ) 

 ( معنادار است.  P ،22/0=F=12/1( و مالمت دیگران )P ،31/1=F=112/1سازی )

گویـای آن اسـت کـه میـزان تـأثیر عضـویت        3مقایسه مجذور اتای سهمی در جـدول  

درصد در تغییر اسـت. بـدین معنـی کـه تـأثیر متغیـر        00تا  6گروهی بر این متغیرها از 

ظیم شناختی هیجان پایین است و سایر متغیرها عضویت در خانواده عادی یا طالق بر تن

باشـد.   می 16/1تا  03/1سهم بیشتری در تبیین تفاوت دو گروه دارند. توان آزمون نیز از 

 بدین معنی که حجم نمونه برای این مقایسه کافی است.

 . تحلیل کواریانس چندمتغیره ابعاد تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان عادی و طالق4جدول 

منبع 

 تغییرات
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

اتای 

 سهمی

توان 

 آزمون

 جنسیت

 0/65 0/07 0/01 5/69 105/86 1 105/86 ماللت خویش

 0/22 0/01 0/22 1/47 15/91 1 15/91 پذیرش

 0/47 0/05 16/1 3/70 42/44 1 42/44 نشخوارگری
 0/13 0/01 0/38 0/76 7/82 1 7/82 مثبت تمرکز مجدد

تمرکز مجدد بر 

 ریزی برنامه

6/37 1 6/37 0/55 0/46 0/007 0/11 

ارزیابی مجدد 

 مثبت

63/1 1 63/1 0/04 0/83 0/001 0/05 
 0/49 0/04 10/1 3/87 38/41 1 38/41 دیدگاه گیری
 0/46 0/04 0/06 3/59 54/95 1 54/95 فاجعه سازی
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 0/60 0/06 0/02 5/03 84/30 1 84/30 دیگرانماللت 

 گروه

 
 
 

 0/06 0/002 0/72 0/12 2/32 1 2/32 ماللت خویش
 0/96 0/15 1110/1 14/25 154/18 1 154/18 پذیرش

 0/57 0/06 0/03 4/68 53/65 1 53/65 نشخوارگری
 0/26 0/02 0/18 1/80 18/38 1 18/38 تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر 

 ریزی برنامه

20/1 1 20/1 0/01 0/89 0/000 0/05 

ارزیابی مجدد 

 مثبت

2/89 1 2/89 0/21 0/64 0/003 0/07 
 0/26 0/02 0/18 1/79 17/79 1 17/79 دیدگاه گیری
 0/87 0/11 0/002 9/79 149/78 1 149/78 فاجعه سازی

 0/62 0/06 0/02 5/28 88/38 1 88/38 ماللت دیگران

 

 گیری نتیجهبحث و 

های طالق نسبت به دانش  دهد، دانش آموزان خانواده های پژوهش حاضر نشان می یافته

کننـد. بـه   های عادی از راهبردهای تنظیم شناختی متفـاوتی اسـتفاده مـی    آموزان خانواده

، نشـخوارگری،  پـذیرش  عبارتی تفاوت این دو گروه در اسـتفاده از راهبردهـایی ماننـد   

های طـالق از ایـن    مالمت دیگران معنادار است و دانش آموزان خانوادهو  فاجعه سازی

 کنند. های عادی استفاده می راهبردهای منفی بیشتر از دانش آموزان خانواده

( و گارنفسـکی و  0320(، یوسـفی ) 0311این یافته با نتایج تحقیق صالحی و همکاران )

ظیـر افسـردگی و اضـطراب و    ( که نشان دادند بین مشکالت هیجـانی ن 2113همکاران )

راهبردهای تنظیم هیجان به همراه استرس اخیر )نظیر طالق والـدین( و حـواد  فـردی    

رابطه معناداری وجود دارد مطابقت دارد. این محققان نیز به این نتیجه دست یافتنـد کـه   

افراد دارای مشکالت هیجـانی و عـاطفی، از راهبردهـای تنظـیم هیجـانی نظیـر فاجعـه        

کنند. در تبیین این یافتـه   شخوار فکری، مالمت خود، مالمت دیگران استفاده میسازی، ن

چنین گفت که کودکان و نوجوانان طالق در سنین پایین مشکالت زیادی را  توان این می

( ایـن  0322، به نقل از بانکی و همکاران، 0113) 0های فریمن کنند. طبق یافته تجربه می

نیست که خشم، غمگینی، اضطراب و رهاشدگی، تنهایی برای فرزندان طالق غیرمعمول 

                                                                                                                             
1 . Frieman 
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ی بـار مسـئولیت را تجربـه     ازاندازه و خارج از کنترل بودن یا حتی به دوش کشیدن بیش

دهنـد،   هـا کشـمکش خـود را بـا رفتارهـای آشـفته بـروز مـی         کنند؛ بعضی از این بچـه 

ـ    نشینی مـی  شوند و عقب که بقیه منفعل می درصورتی ق یونسـی و  کننـد. از سـویی تحقی

هـای طـالق ازنظـر متغیرهـای      ( حکایت از آن دارد که دختران خانواده0321همکاران )

هـای عـادی تفـاوت دارنـد و بـه       نفس با دختران خانواده سالمت روان و عزت مربوط به

 تری قرار دارند.   عبارتی در سطوح پایین

بعدازاین حادثه تجربه بنابراین این افراد به دلیل مشکالت خانوادگی که درروند طالق و 

شوند و درنتیجـه طبیعـی اسـت کـه      شناختی می کنند دچار مشکالت هیجانی و روان می

برای کنار آمدن با این حادثه از راهبردهایی نظیر مالمت خود و دیگران، نشخوارگری و 

ی  واسـطه  ی تخریبـی دارد اسـتفاده کننـد؛ بـه عبـارتی بـه       فاجعه سازی که بیشـتر جنبـه  

شوند بیشتر احتمـال   انی و افسردگی که فرزندان طالق به آن دچار آن میمشکالت هیج

دارد که راهبرهای منفی را به کار ببرند. همچنین بیشتر احتمال دارد که این افراد در پـی  

کند دچار مشکالتی نظیر نشـخوار   ای که هیجاناتشان را دستکاری می رویی با حادثهبهرو

 ذهنی و فاجعه سازی بشوند.  

همچنین نتایج نشان داد که بین پسـران و دختـران در اسـتفاده از راهبردهـای مالمـت        

خود، مالمت دیگران و دیدگاه گیری تفاوت وجود دارد و دختران از ایـن راهبردهـا بـه    

کنند. این یافته نیز بـا نتیجـه تحقیـق عبـدی، بابـاپور و فتحـی        میزان بیشتری استفاده می

دختران و پسران در استفاده از این راهبردها تفـاوت وجـود    ( که نشان دادند بین0321)

دارد همسان است؛ این محققان به این نتیجه دست یافتند که پسران نسبت به دختران از 

کننـد و از سـالمت روان بـاالتری     راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی بیشتری اسـتفاده مـی  

 برخوردار هستند.   

تحصـیلی   از راهبردهای تنظیم هیجـان موجـب پیشـرفت   اند، استفاده  تحقیقات نشان داده

شود. بنابراین با توجه به اینکه گرازینو، ریویس  آموز و افزایش سالمت روان او می دانش
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( در تحقیق خود به این نتیجـه دسـت یافتنـد کـه اسـتفاده از      2116) 0و کین و کالکیس

ی مثبت معلم و  رابطههای تنظیم هیجانی در دانش آموزان باعث رشد و پیشرفت  مهارت

توانــد بــرای  هــا همــه مــی شــود؛ کــه ایــن شــاگرد و نیــز یــادگیری رفتــار مســتقل مــی

تحصیلی فرد مؤثر واقع شود؛ و نیز با توجه بـه اینکـه گارنفسـکی و همکـاران      پیشرفت

( در تحقیق خود پیشنهاد کردند که آموزش 0311؛ به نقل از صالحی و همکاران، 2111)

تواند در پیشگیری و مداخله در مشکالت هیجانی مؤثر واقع شود،  میبرخی از راهبردها 

ی  زا و نحـوه  ی مقابلـه بـا حـواد  آسـیب     توان به این نتیجه رسید که آموزش نحـوه  می

توانـد موجـب    یاددهی استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت از سـنین دبسـتان مـی   

و نتیجتـاً مقابلـه بهتـر بـا حـوادثی      های منفی به حوادثی نظیر طـالق   جلوگیری از پاسخ

 دست شود.    ازاین

 

                                                                                                                             
1. Graziano, Reavis, Keane, & Calkins 
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 منابع

(. بررسی ساختار عاملی و 0311آبادی، زهرا؛ دهقانی، محسن و خداپناهی، محمد کریم ) امین

، 3، شماره 0دوره  مجله علوم رفتاری،اعتباریابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی، 

330-360. 
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