
 

1 
 

با در نظر گرفتن پیامدهای   آن  تنظیم هیجان و ارتباط  در  دشواری   الگوهای  تحلیل نیمرخ نهفته

 آینده و پشیمانی مورد انتظار 

 هاشم جبرائیلی

  رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یتیو ترب  یدانشکده علوم اجتماع ،یسالمت، گروه روانشناس یروانشناس یتخصص یدکتر ار،یاستاد

 h.jebraeili@yahoo.comپست الکترونیکی:  

 جعفری زینب

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ،یتی و ترب یدانشکده علوم اجتماع دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،

 فیضی  شیدا

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ،یتی و ترب یدانشکده علوم اجتماع شناسی عمومی،دانشجوی کارشناسی ارشد روان  

 

 

 چکیده

  نیمرخ تحلیل   ، پژوهش حاضر با هدف ها آن و پیامدهای مرتبط با    مشکالت تنظیم هیجان   مختلف ی  الگوها   اهمیت بررسی   با توجه به 

در یک    انجام شد.   با در نظر گرفتن پیامدهای آینده و پشیمانی مورد انتظار   آن   دشواری در تنظیم هیجان و بررسی ارتباط   الگوهای نهفته  

برای جمع آوری    شد.   گیری در دسترس انتخاب به شیوه نمونه   نفر   380شهر کرمانشاه    سال بزرگ جمعیت  مقطعی از بین    - پژوهش تحلیلی 

تصمیم گیری مبتنی بر    سبک   و پرسشنامه   مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای آینده ،  دشواری در تنظیم هیجان فرم کوتاه مقیاس    داده ها از  

  مورد  Mplusو    SPSSبا استفاده از نرم افزارهای   و   تحلیل نیمرخ نهفته  روشهای مختلف از جمله  ها بر مبنای . داده استفاده شد پشیمانی 

دارد. از این سه نیمرخ استخراج شده،    ها داده تحلیل نیمرخ نهفته نشان داد که مدلی با سه نیمرخ بهترین برازش را با   تحلیل قرار گرفت. 

دچار  نیمرخ دوم به کسانی تعلق داشت که  .  در وضعیت مطلوب بودند   لحاظ تنظیم هیجان از  نیمرخ اول به کسانی تعلق داشت که  

. تعلق  بردند ی م رنج    ه از مشکالت شدید در تنظیم هیجان بودند و نیمرخ سوم به کسانی تعلق داشت ک   مشکالت خفیف در تنظیم هیجان 

داشتن   همراه بود. و در نظر گرفتن پیامدهای فوری  پشیمانی مورد انتظار   ات کمتر در با نمر   اول در مقایسه با نیمرخ دوم و سوم  به نیمرخ 

تنظیم هیجان میزا  از مشکالت  انتظار همراه است و    ن متفاوتی  پیامدهای آینده و پشیمانی مورد  از در نظر گفتن  از  با میزان متفاوتی 

 استفاده کرد.   از افراد   برای پیش بینی الگوهای تصمیم گیری و ارائه مداخالت متناسب با هر گروه   توان می استخراج شده    های نیمرخ 

 .نیمرخ نهفته ، تحلیل  در نظر گرفتن پیامدها   تنظیم هیجان،   ، پشیمانی مورد انتظار   های کلیدی: واژه 
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Abstract 
Given the importance of examining different patterns of emotion regulation problems and their 

associated consequences, the present study aimed to analyze latent profile of the patterns of 

difficulties in emotion regulation and its associations with consideration of future consequences 

and anticipated regret. In a cross-sectional survey, 380 people were selected through convenience 

sampling from adult population of Kermanshah. Data were collected through the short form of 

difficulties in emotion regulation scale, consideration of future consequences scale, and regret-

based decision-making style scale. The data were analyzed based on various methods including 

latent profile analysis by SPSS and Mplus software. Latent profile analysis showed that a model 

with three profiles has the best fit with the data. From these three profiles, the first profile belonged 

to those who were in the optimal state in terms of emotion regulation. The second profile belonged 

to those who had mild problems in emotion regulation, and the third profile belonged to those who 

suffered from severe problems in emotion regulation. Belonging to the first profile was associated 

with lower scores in the anticipated regret and consideration of immediate consequences 

compared to the second and third profiles. Having different levels of emotional regulation 

difficulties is associated with varying degrees of consideration of future consequences and 

anticipated regrets, and the extracted profiles can be used to predict decision-making patterns 

and provide tailored interventions for each group of people. 

Key  words: Anticipated regret, Emotion Regulation, Consideration of Consequences, Latent 

profile analysis. 
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 مقدمه:

مهم  از  زندگی روزمره، سالمت  روان   یهاترین جنبه یکی  در  را  مهمی  نقش  هستند که  هیجانات  انسان  شناختی 

  توانند یو م  کنندی شناختی، فرایندهای انگیزشی، تغییرات اجتماعی و پاسخ مناسب به رویدادهای استرس زا ایفا م روان 

با این وجود، هیجانات همیشه نیز مفید نیستند و همچنان   (.2015دهد )مظاهری  قرار    ریاعمال مختلف انسان را تحت تأث

که هیجانات از   دهدی برای ما مشکل نیز ایجاد کنند. این اتفاق به ویژه زمانی رخ م توانندی، مکنندی که به ما کمک م 

فراد نیاز دارند  زمانی که ا  (. 2008،  1جونز و بارت   -)لویس، هاویلند  نوع، زمان و شدت تناسبی با موقعیت نداشته باشند

.  کندی شدت، طول مدت و نوع تجربیات هیجانی خود را تحت کنترل درآوردند، ضرورت تنظیم هیجانی نمود پیدا م

های هیجانی به منظور  تنظیم هیجان به عنوان فرایندهای درونی و بیرونی دخیل در نظارت، ارزشیابی و تنظیم واکنش

   (.2016و همکاران،   2)بیوربرگ  رسیدن به اهداف تعریف شده است

هستند و درباره محیط ما اطالعاتی را    کارکردی که هیجانات  را در بر دارد    تعریف از تنظیم هیجان این ایده این  

)لویس و   محیطی را تسهیل کند یهاکه ممکن است سازگاری با خواسته  زندیانگی و رفتارهایی را بر م کنندی فراهم م 

مقابل، دشواری در آگاهی، فهم و یا تنظیم هیجان ممکن است با سازگاری تداخل کند و به  در    (.2008همکاران،  

  روز افزونی از شواهد در واقع، حجم    (.2016)بیوربرگ و همکاران،    از پیامدهای منفی منجر شود  یادامنه گسترده 

رفتارهای غیر انطباقی حکایت  پژوهشی از نقش دشواری در تنظیم هیجان در اشکال مختلفی از آسیب شناسی روانی و  

  دهه گذشته صرف توسعه و ارزیابی ابزارهای خود گزارشی و    ( 2018،  3)کانسینا، سوجا، سیلوا، ماچادو و اولیوریا   دارد

)بیوربرگ و همکاران،    اندمختلف سازه تنظیم هیجان طراحی شده   یهاشده است که به منظور سنجش جنبه  مختلفی

، عدم پذیرش  از جملهمختلفی از دشواری در تنظیم هیجانی )  یهاکه جنبه   دارندوجود  تبری  مع  هایگرچه ابزار ا  (.2016

( انطباقی  غیر  و  انطباقی  هیجان  تنظیم  راهبردهای  و  هیجانی(  شفافیت  و  آگاهی  فقدان  جملههیجانات،  اجتناب  از   ،

اصلی تنظیم هیجانی را در    هایویژگی  دنتوانی که میی تعداد ابزارها اما ، رندیگی ( را اندازه م5، سرکوب بیانی 4هیجانی

 د محدود است. ناندازه گیری کن سالبزرگ جمعیت 

توجه عظیمی را    و پژوهشی  یکی از ابزارهای جامع اندازه گیری دشواری در تنظیم هیجانی که در ادبیات نظری

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان   (.2004،  7)گرتز و رومر  است  6مقیاس دشواری در تنظیم هیجان  ،دریافت کرده است

 
1. Lewis, Haviland-Jones, & Barrett 

2. Bjureberg 
3. Cancian, Souza, Silva, Machado, & Oliveira 

4. emotional avoidance 

5. expressive suppression 

6. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) 

7. Gratz & Roemer 
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. مقیاس  کندی م اندازه گیری  دشواری در تنظیم هیجان را    مختلف   است که سطوح   یا ماده  36  خود گزارشی  یک ابزار 

بدین منظور ساخته شده است که    و از تنظیم هیجان استوار است   بالینی  کاربرد با    دشواری در تنظیم هیجان بر مفهومی 

باشد و با کاربردهای بالینی و توسعه درمان   استفادهشناختی قابل  روان   هایدشواری از    یا بتواند برای دامنه گسترده 

به ویژه، تعریف مفهومی تنظیم هیجان که مقیاس دشواری در تنظیم هیجان بر    (.2007، گرتز،  2010،  1)بار   مرتبط باشد

انطباقی پاسخ به آشفتگی هیجانی متمرکز   یهاوهیهیجانات تأکید دارد و به ش  کارکردیهای  بر قابلیتآن مبتنی است  

( 3( توانایی کنترل رفتارها هنگام مواجهه با هیجانات منفی؛  2( آگاهی، فهم و پذیرش هیجانات؛  1است که شامل  

هیجانی به جای    های پاسخ م شدت و یا طول مدت  استفاده انعطاف پذیر از راهبردهای متناسب با موقعیت به منظور تنظی

های بامعنا در زندگی  ( تمایل به تجربه هیجانات منفی به عنوان بخشی از دنبال کردن فعالیت4حفظ کامل هیجانات و 

 (. 2004؛ گرتز و رومر، 2010)بار،  است

بعد باشد. اما   4در ابتدا قرار بود دارای بر مبنای این مفهوم بندی از تنظیم هیجان، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان 

 4نشان داد که تنظیم هیجان به جای  گرفتبرای بررسی ساختار عاملی این پرسشنامه انجام  کهتحلیل عاملی اکتشافی 

با   بهتر توصیف    6عامل  این شش عامل  شودمیعامل  ازعبارت.  هیجانی، فقدان   هایپاسخ دشواری در پذیرش    اند 

، هدفمند هنگام برانگیختگی هیجانی  ، دشواری در رفتارمحدود به راهبردهای تنظیم هیجانیدسترسی  ،  آگاهی هیجانی

  روان سنجی  هایویژگی پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان اولیه  .  دشواری در کنترل تکانه و فقدان شفافیت هیجانی

به    عادی،  در هر دو نمونه بالینی و افراد  ،و به طور گسترده برای سنجش اختالل در تنظیم هیجانی  هدادمناسبی نشان  

این پرسشنامه خالی    با این وجود،  .(2018،  2لی، هان، گاو، سان و آهمایتیجیانگ؛  2004)گرتز و رومر،    ه است رفتکار  

اندازه    مقیاس دشواری در تنظیم هیجان، با توجه به اینکه هدف گرتز و رومر از ساخت  از جملهاز اشکال هم نیست.  

ی درونی  های همبستگباید دارای    مقیاس دشواری در تنظیم هیجان  هایعامل های زیر بنایی یک سازه بود،  گیری عامل 

هیجا تنظیم  به حوزه  مربوط  متغیرهای  از  و همگرا  هماهنگ  الگویی  و  باشند  را  معناداری  )مظاهری،    گیرند رب درن 

قوی با    نسبتاًهمبستگی درونی    مقیاس دشواری در تنظیم هیجانهای  با این وجود، علیرغم اینکه پنج تا از عامل   (.2015

، 3)باردین، فرگوس و ارکوت   ها نشان داده استضعیفی با دیگر عامل   نسبتاًهمبستگی    «آگاهی»یکدیگر داشتند، عامل  

 . (2010، 5؛ نومن، وان لیر، گرتز و کوت 2014و همکاران،  4؛ فولر 2012

 
1. Baer 

2. Li, Han, Gao, Sun, & Ahemaitijiang 

3. Bardeen, Fergus, & Orcutt 
4. Fowler 

5. Neumann, van Lier, Gratz, & Koot 



 

5 
 

 (2016)  بیوربرگ و همکاران ،  مسئله و نیز نیاز به ابزاری کوتاه برای سنجش اختالل در تنظیم هیجاندر پاسخ به این  

  و   دریگی را در بر م  مقیاس اصلی   ماده   36ماده از    16که  ند  داد  توسعه را   در تنظیم هیجان  دشواریکوتاه مقیاس    نسخه

این مقیاس در همین   .است  خرده مقیاس آگاهی هیجانی(  استثنایخرده مقیاس از شش خرده مقیاس اولیه )به   5 شامل

  های ویژگی   نه تنها  کرده است و  فتوجه پژوهشی زیادی را به خود معطو  گذردیممدت کوتاهی که از ساخت آن  

، 1هالیون، استینمن، تولین و دیفنباخ)  قرار گرفته است  دیی تأمورد    با مشکالت مختلف  آن  ، بلکه ارتباطسنجیروان 

اما محدودیت   (.2017، 2میگول، گیرومینی، کولومبارولی، زوانازی و زنارو ؛ 9139؛ جبرائیلی، مرادی و حبیبی، 2018

متمرکز هستند که ناهمگونی الگوهای دشواری در    3بر رویکردهای متغیر محور  عمدتاًاین است که   مطالعات گذشته

افراد در نظر   مانند تحلیل   4رویکردهای شخص محور   راًیاخ  . برای جبران این کاستی،ردیگی نمتنظیم هیجان را در 

نهفته  یا طبقه  تن  5نیمرخ  بین چندین راهبرد  ارتباطات  به کار رفته استبرای مدل سازی  و   6)ویس   ظیم هیجان مجزا 

افراد و    .(2018همکاران،   از  بر این فرض استوار هستند که در جمعیت خاصی  راهبردهای پژوهشی شخص محور 

ممکن است چندین خرده گروه با آرایش متفاوتی از متغیرها )برای    شوندمیهایی که از آن جمعیت استخراج  نمونه

 (. 2017، 7و پاونونن )دالجیت، بریمنر، گیامارکو، میر  ( حضور داشته باشندراهبردهای تنظیم هیجان مثال، 

مجزا و نامتجانس دسته    یهاگروه داده شده، در خرده   هایپاسخ چنین رویکردهایی افراد را بر مبنای الگوهایی از  

گراهام   کنندی م بندی   و  نیشینا  بلمور،  )مانند    (.2007،  8)نیلوند،  محور  متغیر  رویکردهای  خالف  (، هاهمبستگی بر 

متجانس نیستند،    هاآن مربوط به    جامعه و    هانمونه   کنند کهمی رویکردهای شخص محور بر اساس این پیش فرض عمل  

ممکن   شودمی شخص محور حاصل    هایتحلیل معناداری هستند. بنابراین، نتایجی که از    یهاگروه بلکه شامل خرده  

  (. 2006،  9)وون ای و بوگات   از نمونه کلی داشته باشند  ی اعمده د که تفاوت  نرا توصیف کن  ییهاگروه است خرده  

برای  ممکن است خاصی از افراد  یهاگروه زیرا  ،مفید باشد تواندمی در بررسی تنظیم هیجان به ویژه  رویکردیچنین 

  همچنان که   .( 2013،  10هوکسما  -)آلدائو، نولن  مدیریت هیجانات خود از الگوی متفاوتی از راهبردها استفاده کنند

الگوهای مختلفی را شناسایی کردند که این    به کار گرفتند  ابزارهای مختلف سنجش تنظیم هیجان راکه    هاییپژوهش 

 
1. Hallion, Steinman, Tolin, & Diefenbach 
2. Miguel, Giromini, Colombarolli, Zuanazzi, & Zennaro 
3. variable-centered approaches 

4. person-centered 

5. latent profile/class analysis 

6. Weiss 

7. Daljeet, Bremner, Giammarco, Meyer, & Paunonen 

8. Nylund, Bellmore, Nishina, & Graham 

9. von Eye & Bogat 

10. Aldao & Nolen-Hoeksema 
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با   را  متفاوتی  ارتباط  رفتاری    هایآسیبالگوها  مشکالت  و  و گوردون )  داشتندروانی  دیکسون2017،  1چسنی   -؛ 

   (.2018؛ ویس و همکاران،  2012، 3؛ لوگید و هولستین2015، 2گوردون، آلدائو و دی لوس ریوس

( با تحلیل نیمرخ نهفته راهبردهای تنظیم  2021)  4شای، ما، هوانگ، زانگ و رن ،  هاپژوهشاز جمله در جدیدترین  

شناختی هیجان در پرستارانی که در معرض خشونت محل کار بودند، هفت نیمرخ را استخراج کردند که بین بعضی  

با (  2021)  5دینیز  - دی کاروالو بروله پینتو، پاسیان و مالویاین نیمرخها و نشانگان افسردگی ارتباط وجود داشت.  از  

انطباقی و تنظیم ناآگاه را شناسایی    ساالنبزرگ تحلیل نیمرخ نهفته تنظیم هیجان در   سه نیمرخ تنظیم مختل، تنظیم 

 هاآن کردند که این سه نیمرخ با توجه به سطوح عاطفه مثبت و منفی و آمادگی برای گرایش به هیجانات یا اجتناب از  

بروک، بودن و وان  وان دن هول، استیکل با پیامدهای متفاوت سالمت روان همراه بود.  هاتفاوتمتفاوت بودند و این 

( با تحلیل نیمرخ نهفته راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نوجوانان سالم و افسرده چهار نیمرخ تنظیم  2020)  6بار

هیجان پایین، تنظیم هیجان باال، تنظیم هیجان غیر انطباقی و تنظیم هیجان انطباقی را استخراج کردند و تنظیم هیجان 

  های دشواری با تحلیل نیمرخ نهفته    (2020)  7شای، کیم و مک کابه سردگی بیشتر همراه بود.  غیر انطباقی با نشانگان اف

تنظیم هیجان در دانشجویان سال اول چهار نیمرخ تنظیم کمتر انطباقی، تنظیم کمتر منفی، تنظیم بیشتر منفی و تنظیم 

میزان اضطراب، جسمانی سازی و افسردگی تفاوت وجود   بر اساسمختلف    هاینیمرخانطباقی را شناسایی کردند. بین  

 داشت.

تحلیل نیمرخ نهفته بررسی    روش   مشاهده کرد بیشتر مطالعاتی که تنظیم هیجان را با استفاده از   توانمی همان طور که  

ستند، مثل اضطراب و افسردگی متمرکز ه 8استخراج شده و مشکالت درونی سازی  هاینیمرخ بر ارتباط بین  اندکرده

پرزو، برای، وادزورث، یونگ  را مورد توجه قرار دادند. برای مثال،    9سازی   یبرون  رفتارهای هم    مطالعاتیبا این وجود  

هانکین  نهفته  2021)  10و  نیمرخ  تحلیل  با  سابقه جرح    هایدشواری (  با  دانشجویانی  در  منفی  و  مثبت  هیجان  تنظیم 

و دشواری خفیف را شناسایی کردند که این سه نیمرخ بر اساس   خویشتن سه نیمرخ دشواری متوسط، دشواری شدید

( با 2020)  11همچنین، کلمن و الیوروس تجربیاتی که با والدین خود داشتند و نیز میزان آسیب به خود متفاوت بودند.  

 
1. Chesney & Gordon 
2. Dixon-Gordon, Aldao, & De Los Reyes 

3. Lougheed & Hollenstein 

4. Shi, Ma, Huang, Zhang, & Ren 
5. Carvalho Braule Pinto, Pasian, & Malloy-Diniz 
6. van den Heuvel, Stikkelbroek, Bodden, & van Baar 

7. Suh, Kim, & McCabe 
8. internalizing  
9. externalizing 
10. Perzow, Bray, Wadsworth, Young, & Hankin 

11. Coleman & Oliveros 
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سه و شش نیمرخ را استخراج کردند که درحالی که مدلی  تحلیل نیمرخ نهفته راهبردهای تنظیم هیجان در دانشجویان  

. دادمی را با ظرافت بیشتری نشان    هاتفاوتبا سه نیمرخ نشان دهنده استقالل بیشتر نیمرخها بود، مدلی با شش نیمرخ  

ه هم نشان دهنده رفتارهای درون سازی و هم نشان دهنده رفتارهای برونی  استخراج شد  های نیمرخدر این مطالعه،  

یاو و شین   سازی بود. نیمرخ واکنش  2018)   1چن،  نهفته راهبردهای شناختی تنظیم هیجان سه  نیمرخ  با تحلیل  نیز   )

( با رابطه جنسی  ترفعال پایین، واکنش متوسط و واکنش باال را شناسایی کردند که نیمرخ واکنش باال )مقابله شناختی  

 ارتباط داشت. ترایمن 

با این وجود، آنچه در این دست از مطالعات کمتر بررسی شده مسیری است که از طریق آن دشواری در تنظیم  

به رفتارهای برونی سازی مانند رفتارهای پرخطر منجر   این   .شودمی هیجان  این است که  بر    نیات و   در واقع، فرض 

در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف  .  (2019)الئورا و همکاران،    شوندمی که به رفتار منجر    هستندتصمیمات ما  

  ی ریگ  میسبک تصم  یعنمربوط به تصمیم گیری، ی  مؤلفهدشواری در تنظیم هیجان با دو    هاینیمرخ بررسی ارتباط بین  

به میزانی که افراد به    2نده یآ  یامدهایدر نظر گرفتن پ  انجام شد.  نده،یآ  یامدهایو در نظر گرفتن پ  یمانی بر پش  یمبتن

  اشاره دارد   رندیگی م قرار    ری تأثو به وسیله این پیامدها تحت    دهندی م  اهمیتپیامدهای بلند مدت رفتارهای جاری خود  

ادوادز ث)استرا و  بونینگر  گلیچر،  پ.  (1994،  3من،  گرفتن  نظر  انگ  ندهیآ   یامدهایدر   ی ریگیپ  ،یریگ  میتصم  زش،یبا 

  در ارتباط است   یلیو تحص  یمالمسائل    ط،یاز جمله کار، سالمت، مح   یزندگ  مختلف  یها اهداف و رفتار در حوزه

و کینگ  پشیمانی  .(2016،  4)جویرمن  بر  مبتنی  تصمیم گیری  افراد  ایشیوه   5سبک  آن   کنندی م  یسع   است که در 

را به    ندهیآ  یهای منفنباشد بتوانند احساس  لشانیمطابق با م  میتصم  ج یکه نتا  یهایی را انجام دهند که در صورتانتخاب

کند که پشیمانی  ی را انتخاب میا نه یگز احتماالً  ردیگی مای که بر مبنای پشیمانی تصمیم  تصمیم گیرنده   حداقل برسانند.

، 6)الئوریوال، پانو و ولر   کنداز ترس پشیمان شدن از گرفتن تصمیمات خودداری می  ممکن است را کاهش دهد و یا

)گولد، استادوپولو   هاییپژوهشو تصمیمات در    هاانتخابپیامد  اگرچه ارتباط بین دشواری در تنظیم هیجان و    .(2019

در  دشواری در تنظیم هیجان و    های نیمرخبین    ارتباط   اما بررسی  ،نشان داده شده  (2020،    ن یو راس  لر ی؛ م2020و اوتو ،  

با استفاده از روش شخص   گرفتن پیامدهای آینده و سبک تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی )پشیمانی مورد انتظار(  نظر

 کمک کند. مربوط به تصمیم گیری هایمؤلفه نقش مشکالت تنظیم هیجانی در  بهتر  به روشن شدن  تواندمی محور 

 
1. Chen, Yao, & Xin 
2. Consideration of future consequences 
3. Strathman, Gleicher, Boninger, & Edwards 
4. Joireman & King 

5. regret-based decision-making style 

6- Lauriola, Panno, & Weller 
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 روش: 

آمیخته تعلق    هایطرحمقطعی است. با توجه به اینکه تحلیل نیمرخ نهفته به    -پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی

گفت که پژوهش حاضر    توانمی   ،استفاده شد  به صورت کمیدارد ولی در ادامه از نمرات استخراج شده از این روش  

غیر بالینی شهر    (18-60)  سالبزرگ عیت  جم. جامعه آماری پژوهش شامل  شودمی کمی محسوب    -یک طرح آمیخته

  های روش درصد،   5از بین این جامعه با توجه به فرمول کوکران با سطح خطای  .بود 1399کرمانشاه در نیمه اول سال 

ها  ها و نیز در نظر گرفتن احتمال افت شرکت کنندگان به دلیل مخدوش بودن پرسشنامهآماری الزم برای تحلیل داده 

نفر قابل استفاده بود و همین تعداد در تحلیل نهایی    380اما در نهایت پرسشنامه    ،شد  انتخابنفر    400حجم  به    اینمونه

ها استفاده شد. هیچ اجباری  آوری داده گیری در دسترس برای جمعدر پژوهش حاضر، از روش نمونه   به کار گرفته شد.

در  بودند.    هاآنکه مایل به پر کردن    شدمی تنها به کسانی داده    هاپرسشنامهشرکت در پژوهش وجود نداشت و    ایبر

و با توضیح هدف کلی پژوهش و اینکه    اه پارکها و مراکز تفریحی شهر کرمانشروند اجرا، پژوهشگران با حضور در  

ندارد،   را در اختیار شرکت کنندگان قرار داده و اطالعات را    هاپرسشنامهاجباری برای شرکت در پژوهش وجود 

 ،1والیس  کروسکال،  خی دو  همبستگی پیرسون،  هایآزمون  اطالعات گردآوری شده با استفاده از گردآوری کردند.  

مورد   Mplusنرم افزار  7و نسخه  SPSSنرم افزار  26نسخه  به وسیله تحلیل نیمرخ نهفته راهه وتحلیل واریانس یک 

 تحلیل قرار گرفت. 

ی مقیاس دشواری در تنظیم  اماده   16فرم    : این پرسشنامهپرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانفرم کوتاه  

بالینی   های موقعیتهیجانی است که در واکنش به نیاز به ساخت ابزاری کوتاه برای سنجش مشکالت تنظیم هیجان در  

از خرده   یکی  که  واقعیت  این  آگاهی    های مقیاسو  مقیاس  )خرده  هیجان  تنظیم  در  دشواری  پرسشنامه  اصلی  فرم 

در ساخت این    (.2016)بیوربرگ و همکاران،    ها نبود، ساخته شدخرده مقیاس  هیجانی( دارای همگرایی کافی با سایر

مالحظات مربوط به روایی محتوایی هم در نظر    هاماده مقیاس سعی بر آن شد تا عالوه بر همبستگی هر ماده با سایر  

  5ماده منجر شد که پوشش محتوای    16به استخراج    هاماده ها برای انتخاب  گرفته شود. نتایج استفاده از این مالک 

از شش خرده مقیاس را فراهم ساخت. خرده    پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان اصلی  نسخه اصلی  خرده مقیاس 

کارگیری رفتارهای  ، ناتوانی در به (13و    10،  9  یهاماده )  اند از: عدم پذیرش هیجاناتعبارت  سشنامهپراین    هایمقیاس

، دسترسی کم به راهبردهای  (11و    8،  4  یهاماده )  ، دشواری در کنترل تکانه(15و    7،  3  ی هاماده )  متناسب با هدف

نحوه پاسخ دهی به این مقیاس  .(2و  1 ی هاماده) و نبود شفافیت هیجانی (16و  14، 12، 6، 5 ی هاماده) تنظیم هیجانی

 
1. Kruskal-Wallis 
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ی که به منظور ساخت و  امطالعهدر    است.  5تا    1از    ای لیکرتدرجه   5بر اساس یک مقیاس  نیز مانند پرسشنامه اصلی  

تا    92/0لفای کرونباخ  این پرسشنامه انجام شد، همسانی درونی با استفاده از آزمون آ  سنجیروان   هایویژگی ارزیابی  

به دست آمد که با همسانی درونی پرسشنامه اصلی قابل مقایسه بود. همبستگی بین دو نسخه پرسشنامه دشواری    95/0

در پژوهش انجام شده در کشور    (.2016)بیوربرگ و همکاران،    ( گزارش شده استr=80/0در تنظیم هیجان نیز باال )

،  71/0،  61/0به ترتیب    عدم پذیرشو    راهبردها،  تکانه،  اهداف،  شفافیت  هایمقیاسآلفای کرونباخ برای خرده    ضریب

ساختار عاملی پرسشنامه    د ییتأنیز از    تأییدی . نتایج تحلیل عاملی  به دست آمد  91/0و برای کل مقیاس    69و    80/0،  80/0

  (.1399)جبرائیلی، مرادی و حبیبی،  حکایت داشت

ی برای اندازه گیری میزانی است که افراد  ا له یوساین پرسشنامه : 1پیامدهای آینده پرسشنامه در نظر گرفتن  

نسخه   (.1994،  همکارانو    منثرا)است  کنندی مو بر اساس آن عمل    رندیگی م پیامدهای دور رفتار جاری خود را در نظر  

مخالف( تا پنج    کامالًی از یک )ادرجهماده است که در یک مقیاس لیکرت پنج    14اصالح شده این پرسشنامه شامل  

، 10، 9، 5، 4، 3 یهاماده . این پرسشنامه شامل دو خرده مقیاس فوری )متشکل از شودمیموافق( نمره گذاری  کامالً)

( است که ارتباط منفی با یکدیگر دارند. نمرات باالتر  14و   13، 8، 7، 6، 2، 1 یهاماده( و آینده )متشکل از  12و  11

در خرده مقیاس فوری به معنای توجه بیشتر به پیامدهای فوری و نمرات باالتر در خرده مقیاس آینده به معنای توجه  

که به منظور بررسی    ی اعهمطالدر    (2012، شافر، بالیت و استراثمن )بیشتر به پیامدهای آینده رفتار جاری است. جویرمن

و    80/0این نسخه از پرسشنامه انجام دادند ضریب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس آینده    سنجیروان   هایویژگی 

ساختار دو عاملی این    مؤیدو اکتشافی نیز    تأییدیگزارش کردند. نتایج تحلیل عاملی    0/ 84برای خرده مقیاس فوری  

ضریب آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف برای خرده مقیاس آینده به  در پژوهش انجام شده در کشور    پرسشنامه بود.

نتایج تحلیل عاملی نیز از ساختار    به دست آمد.  66/0  و  70/0  به ترتیب  برای خرده مقیاس فوریو    68/0  و  65/0ترتیب  

   (.1400رائیلی، جعفری، فیضی، )جب کرددو عاملی پرسشنامه حمایت 

 15پرسشنامه سبک تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی از  :  پرسشنامه سبک تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی

ای از یک )کامالً مخالفم( تا شش )کامالً موافقم( نمره ماده تشکیل شده است که در یک مقیاس لیکرت شش درجه

هرچه نمره یک فرد باالتر باشد به معنای تأثیر بیشتر پشیمانی مورد انتظار در روند تصمیم گیری وی    .شودمی گذاری  

ضریب آلفای آن را برای دانشجویان    شدای که به منظور بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه انجام  . در مطالعه است

برای یک    باز آزمایی. در این مطالعه ضریب  آمدبه دست    86/0ای که از جامعه انتخاب شده بود  و برای نمونه   88/0

 
1. Consideration of Future Consequences scale 
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از ساختار تک عاملی این پرسشنامه حمایت    تأییدیعاملی    به دست آمد و نتایج تحلیل  0/ 81دوره زمانی چهار هفتگی  

پرسشنامه    نسخه فارسی  در پژوهش انجام شده در کشور پایایی همسانی درونی  (.2019،  و همکاران  )الئوریوال  کرد

به دست آمد. نتایج    80/0آن برای یک دوره زمانی سه هفتگی    باز آزماییو پایایی    79/0، پایایی تصنیف آن  85/0

 (.1398گری و صیدی، )جبرائیلی، فعله نیز از تأیید ساختار تک عاملی پرسشنامه حکایت داشت تأییدیتحلیل عاملی 

 :هایافته 

(  درصد 3/53) نفر 202  نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر  380از   که بود آن  بیانگراطالعات جمعیت شناختی 

درصد(   8/38نفر )  147درصد( از شرکت کنندگان مجرد و    2/61نفر )  232  بودند.  ( زندرصد  7/46)  نفر  177و    مرد

نفر   35درصد( دیپلم،    8/39نفر )  149درصد( از شرکت کنندگان تحصیالت راهنمایی،    5/4نفر )  17  بودند.  متأهل

 .درصد( تحصیالت فوق لیسانس و باالتر داشتند  3/12نفر )  46درصد( لیسانس و    34نفر )  127درصد( فوق دیپلم،    4/9)

  هایمقیاس میانگین )انحراف استاندارد( خرده    بود.  76/9با انحراف استاندارد    68/30میانگین سن شرکت کنندگان  

و  (  30/4)  23/12،  (17/3)  73/7(،  3)  67/8(،  14/2)  47/4ترتیب  به    عدم پذیرشو    راهبردها،  تکانه،  اهداف،  شفافیت

 ( بود. 17/3) 40/7

از تحلیل نیمرخ    دشواری در تنظیم هیجانی بودنداز افراد که دارای الگوی مشابهی از    هاییگروه برای شناسایی  

  هایی مدل جهت به دست آوردن بهترین مدل ممکن،    استفاده شد.  1بیشینه درست نمایی نیرومند روش  نهفته با استفاده از  

از جمله آزمون    ،(1)جدول    مختلف  هایشاخص   با توجه به  مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت  با یک تا پنج نیمرخ

که    دادمی با چهار و پنج نیمرخ معنادار نبود و نشان    هاییمدل که برای    2رابین تعدیل شده - مندل-نسبت درستنمایی لو

راه حلی با سه نیمرخ   ،مدلی با پنج نیمرخ از مدلی با چهار نیمرخ و مدلی با چهار نیمرخ از مدلی با سه نیمرخ بهتر نیست

گروه اول  که    دهدمی نشان   1در شکل    سه نیمرخ به دست آمدهدیداری  نمایش    .انتخاب شدبهترین راه حل  به عنوان  

هیچ مشکلی در تنظیم هیجانی ندارند، گروه دوم کسانی هستند که مشکالت خفیف در تنظیم هیجانی    کسانی هستند که

  ها گروه اطالعات توصیفی عضویت در  دارند و گروه سوم کسانی هستند که مشکالت عمده در تنظیم هیجانی دارند.

درصد( به    4/17نفر )  66( به گروه دوم و  8/46نفر )  178درصد( به گروه اول،    8/35نفر )  136که    دهد می نیز نشان  

 گروه سوم تعلق دارند. 

 

 های انتخاب مدل تحلیل نیمرخ نهفته شاخص. خالصه  1جدول 
 

 
1. robust maximum likelihood 

2. adjusted Lo–Mendell–Rubin likelihood ratio test 
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 5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   مالک پذیرش  شاخص 

 ( AIC)   1مالک اطالعات آکایک 

 ( BIC)   2مالک اطالعات بیضی 

مالک اطالعات بیضی با تعدیل  

 ( SABIC)   3حجم نمونه 

 4انتروفی 

- مندل - آزمون نسبت درستنمایی لو 

 ( LMR)   5تعدیل شده رابین  

آزمون نسبت درستنمایی بوت  

 ( BLRT)   6استراپ 

 ترین نیمرخ اندازه کوچک 

 تر پایین ارزش  

 تر پایین ارزش  

 تر پایین ارزش  

 

 1تر بودن به  نزدیک 

 بودن معنادار  

 

 معنادار بودن 

 

 درصد   5حداقل  

61 /9684 

01 /9724 

29 /9692 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

16 /9051 

20 /9114 

44 /9063 

 

83 /0 

84 /627 

 (01 /0 >P ) 

45 /645 

 (01 /0 >P ) 

48 /0 

12 /8845 

80 /8931 

00 /8862 

 

86 /0 

10 /212 

 (01 /0 >P ) 

05 /218 

 (01 /0 >P ) 

17 /0 

24 /8822 

56 /8932 

72 /8843 

 

81 /0 

93 /33 

 (05/0P> ) 

88 /34 

 (01 /0 >P ) 

11 /0 

19 /8794 

15 /8928 

28 /8820 

 

80 /0 

96 /38 

 (05/0P> ) 

05 /40 

 (01 /0 >P ) 

06 /0 

 

 

 
دشواری در تنظیم   هایمقیاسخرده نمایش دیداری ضرایب همبستگی بین احتمال تعلق به هر گروه با نمرات . 1شکل 

 هیجان 

 
1. Akaike’s information criterion 

2. Bayesian information criterion 

3. ample-size adjusted BIC 

4. Entropy 

5. adjusted Lo–Mendell–Rubin likelihood ratio test 

6. bootstrap likelihood ratio test 

-1/00

-0/80

-0/60

-0/40

-0/20

0/00

0/20

0/40

0/60

0/80

شفافیت اهداف تکانشگری راهبردها عدم پذیرش

Chart Title

Profile1 Profile2 Profile3
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تحلیل واریانس،    های آزمونبا استفاده از    استخراج شده در متغیرهای جمعیت شناختی  هایگروه بررسی تفاوت  

و کروسکال دو  داد که    ریسوا   خی  بین  نشان  آماری  نظر  ، P>05/0)  تأهلوضعیت  ،  (P  ،93/1=F>05/0)  سناز 

49/0=2X)  جنسیت ،(05/0<P  ،49/0=2X)    تحصیالت  و (05/0<P  ،40/1=K.W.)    شرکت کنندگان با تعلق به یک

در نظر گرفتن پیامدهای آینده و    جهت بررسی ارتباط بین تعلق به هر نیمرخ با  نیمرخ خاص ارتباطی وجود نداشت.

همان طور که اطالعات ارائه شده    استفاده شد.  1از تحلیل واریانس یک راهه با آزمون تعقیبی شفه   پشیمانی مورد انتظار

در نظر گرفتن پیامدهای  بین سه نیمرخ استخراج شده از تحلیل نیمرخ نهفته در متغیرهای    دهدمی نشان    2در جدول  

انتظار  (P  ،43/6=F<01/0)  فوری تفاوت معناداری وجود داشت و تعلق به    (P  ،92/25=F< 01/0)  و پشیمانی مورد 

همراه  در نظر گرفتن پیامدهای فوری    کمتر در پشیمانی مورد انتظار و  نیمرخ اول در مقایسه با دو نیمرخ دیگر با نمرات

 بود.

 مختلف  هاینیمرختحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین متغیرها در   هخالص. 2جدول 
 

 M SD متغیرها 
مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 
F Sig. 

هایی با  گروه 

 تفاوت معنادار 

 سن 

 در نظر گرفتن پیامدهای آینده 

 در نظر گرفتن پیامدهای فوری 

 پشیمانی مورد انتظار 

68 /30 

40 /25 

49 /21 

14 /58 

76 /9 

80 /4 

50 /5 

29 /10 

73 /364 

57 /63 

34 /378 

64 /4854 

2 

2 

2 

2 

37 /182 

78 /31 

17 /189 

32 /2427 

93 /1 

38 /1 

43 /6 

 92 /25 

147 /0 

253 /0 

002 /0 

001 /0 

 - 

 - 

 3  و   2  با   1

 ها گروه تمام  

 

 

 بحث:

با حاضر  نهفته    پژوهش  نیمرخ  تحلیل  هدف  تنظیم  دو  در  دشواری  مقیاس  کوتاه  ارتباط    هیجانفرم  بررسی  و 

انجام شد. برای نیل به هدف نخست    در نظر گرفتن پیامدهای آینده و پشیمانی مورد انتظارشده با    استخراج  هاینیمرخ

نهفته   هیجاننیمرخ  تنظیم  در  دشواری  مقیاس  کوتاه  بیشینه    فرم  برآورد  روش  از  استفاده  و    درستنماییبا  نیرومند 

مختلفی    هایشاخص مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور انتخاب بهترین مدل ممکن از    Mplusنرم افزار    کارگیری به

گرداوری شده    هایداده نشان داد که راه حلی با سه نیمرخ بهترین برازش را با    هاشاخصاستفاده شد که در نهایت این  

به کسانی تعلق    شدی مکل افراد را شامل    درصد از  36که حدود    این تحلیل نیمرخ اول بر اساس نتایج حاصل از  دارد.  

نیمرخ ، کردندی مبهینه عمل  سطح از لحاظ تنظیم هیجانی در  بلکه نداشتند مشکلی در تنظیم هیجانی  نه تنهاداشت که 

 
1. scheffe 
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مشکالت خفیفی در تنظیم هیجان به کسانی تعلق داشت که    شدی مدرصد از کل افراد را شامل    47دوم که حدود  

از مشکالت شدید در  به کسانی تعلق داشت که    شدی مدرصد از کل افراد را شامل    17سوم که حدود  نیمرخ  داشتند و  

 . بردندی متنظیم هیجان رنج 

هیجانی رنج دهد درصد افرادی است که در نمونه حاضر از مشکالت در تنظیم  ای که این نتایج نشان میاولین نکته

دچار  می افراد  درصد  آن  اساس  بر  که  نیست  برش  نقطه  دارای  هیجانی  تنظیم  در  دشواری  پرسشنامه  اگرچه  برند. 

وجود   در کشور های دیگر مشخص شده باشد و مطالعاتی از نوع مطالعه حاضر نیزمشکالت تنظیم هیجان در پژوهش

ای  گفت که در جامعه   توانمی طالعات دیگر وجود ندارد. با این وجود،  و بنابراین امکان مقایسه این نتایج با نتایج مندارد  

که درصد    شودمیای محسوب  که پژوهش حاضر مورد بررسی قرار داده است مشکالت تنظیم هیجان مشکل عمده

م  درصد از افراد بررسی شده مشکالت شدیدی در تنظی  17باالیی از افراد جامعه را متأثر ساخته است. در حالی که  

درصد، یعنی حدود یک سوم افراد، از    36درصد دیگر نیز دچار مشکالت خفیفی بودند و تنها    47هیجان داشتند،  

از شیوع گسترده مشکالت تنظیم هیجان در جامعه  لحاظ تنظیم هیجانی در سطح خوب عمل می نتایج  این  کردند. 

خیابانی که جامعه ما با آن درگیر است ممکن است  های  ها و نزاع حکایت دارد و بعضی از مشکالتی نظیر خشونت

 ناشی از همین مشکالت تنظیم هیجانی افراد باشد.

بعدی ب  ،نکته  انسجام و همسو  تنظیم هیجانمیزان  ابعاد دشواری در  فرم کوتاه مقیاس   ودن  است که در ساخت 

ه قبالً نیز گفته شد، فرم بلند مقیاس  (. همان طول ک2016شد )بیوربرگ و همکاران،  دشواری در تنظیم هیجان دنبال می

و مطالعات مختلفی که    دادمیمشکالت تنظیم هیجانی که مورد بررسی قرار  گستره  دشواری در تنظیم هیجان با وجود  

(، به نفع ساخت فرمی که  2018کردند )لی و همکاران،  و کاربرد عملی آن حمایت می   سنجیروان های  از ویژگی 

کنار گذاشته شد. همان طور که نتایج    ،ابعادی باشد که انسجام بیشتری با هم داشته باشندضمن کوتاه بودن دارای  

منعکس شده است، ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در فرم کوتاه همسو    1دهد و در شکل  پژوهش حاضر نشان می

ابعاد   ابعاد متوسط و در گروه سوم نمره تمام  ابعاد پایین، در گروه دوم نمره تمام  هستند و در گروه اول نمره تمام 

شد  ی در تنظیم هیجان دنبال میگفت که هدفی که از ساخت فرم کوتاه پرسشنامه دشوار   توانمی باالست. بنابراین،  

محقق شده و ابرازی فراهم شده است که ضمن این که زمان کمی برای پاسخگویی به آن الزم است، دارای ابعاد  

 همسو و منسجم نیز است. 
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در   بین عضویت  ارتباط  به هدف دوم  نیل  با    هاینیمرخ جهت  و  استخراج شده  آینده  پیامدهای  نظر گرفتن  در 

اما قبل از  مورد بررسی قرار گرفت.    SPSSدر نرم افزار    با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه  انتظارپشیمانی مورد  

مختلف    هایآزمون مختلف و متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از    های نیمرخانجام این کار ارتباط بین عضویت در  

و تحلیل واریانس    تحصیالت  والیس برای متغیر کروسکال  ، تأهلجنسیت و وضعیت  از جمله خی دو برای متغیرهایی  

مختلف    هاینیمرخ نشان داد که بین عضویت در    هاتحلیلنتایج این    مورد بررسی قرار گرفت.سن    یک راهه برای متغیر

و   متأهلبین زنان و مردان و افراد مجرد و  ارد، به این معنا که  و متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط معناداری وجود ند

 ،در مقابلوجود ندارد.    در میزان دشواری در تنظیم هیجان  بین افرادی با سنین و تحصیالت مختلف تفاوت معناداری

متفاوت میزان  با  ازافرادی  در  ی  مورد  تنظیم هیجان    دشواری  پشیمانی  را در  متفاوتی  نظر گرفتن  نمرات  در  و  انتظار 

 پیامدهای آینده گرفته بودند.

ارتباط مثبتی   شودمیکه با استفاده از مقیاس سبک تصمیم گیری مبتنی بر پشیمانی سنجیده    1پشیمانی مورد انتظار

شیمانی  میزان دشواری در تنظیم هیجان داشت و با افزایش میزان دشواری در تنظیم هیجان از گروه اول تا سوم میزان پبا  

آن را زمانی تجربه    ما  پشیمانی یک هیجان شناختی آزارنده است که  .افتیی م مورد انتظار گزارش شده هم افزایش  

  اآلن در موقعیت بهتری بودیمتصمیم گرفته بودیم    یکه پی ببریم یا تصور کنیم که اگر به صورت متفاوت  میکنیم

که نحوه    هاییپژوهش پشیمانی ارتباط تنگاتنگی با تصمیم گیری دارد و در    (.2016،  2)برور، دی فرانک و گیلکی 

  ی را دریافت کرده است امالحظه، توجه قابل  دهندی مهیجان بر فرایندهای تصمیم گیری را مورد بررسی قرار    ریتأث

نوعی منحصر به   5که پشیمانی تجربه شده  کندی ممطرح  4نظریه تنظیم پشیمانی (.2015، 3)لرنر، لی، والدسولو و کاسام 

)در نظر گرفتن خط سیرهای دیگر اعمال و پیامدهای    6شامل عناصری از تفکر خالف واقع  فردی از هیجان است که

  ممکن است   و  (2007،  7)زیلنبرگ و پیترز  ردیگی م یک فرد در نظر    های انتخاب( است و عاملیت شخصی را برای  هاآن

گفت که    توانمی . بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر  باشدنیازمند کنترل و مدیریت  دیگر  هیجانات  حتی بیش از  

 افرادی که در تنظیم سایر هیجانات خود مشکل دارد، در مدیریت این هیجان نیز با مشکل مواجه هستند.

فوری    هایپیام در نظر گرفتن    فاوت بود،مختلف مت  هاینیمرخمتغیر دیگری که نمرات آن بر حسب عضویت در  

 ردیگی مرا اندازه    میزانیپرسشنامه »در نظر گرفتن پیامدهای آینده« است که    هایمقیاساین متغیر یکی از خرده    است.
 

1. anticipated regret 

2. Brewer, DeFrank, & Gilkey 
3. Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam 

4. Regret regulation theory 

5. experienced regret 

6. counterfactual thinking 

7. Zeelenberg & Pieters 
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)استراثمن و همکاران،    کنندیمو بر اساس آن عمل    رندیگی مکه افراد پیامدهای دور رفتار جاری خود را در نظر  

کسانی هستند که بیشتر بر    رندیگی م افرادی که در خرده مقیاس در نظر گرفتن پیامدهای فوری نمره باالیی    (.1994

  فوری است.   یبیشتر بر اساس همین پیامدها  هاآنو تصمیمات    هاانتخابپیامدهای فوری اعمال خود متمرکز هستند و  

در توجه به پیامدهای فوری    ترپایین عضویت در گروه اول نسبت به گروه دوم و سوم با نمرات  در پژوهش حاضر  

رنج    مختلف از مشکالت تنظیم هیجان  یهانسبت به  کسانی بودند که    دوم و سومهمراه بود. با توجه به اینکه گروه  

همین امر  توجه بیشتر به پیامدهای فوری همراه است و   گفت که داشتن دشواری در تنظیم هیجان با توانمی ، بردندیم

ایچن، چن، بوتل )  شودمی علت رفتارهای پرخطر زیادی باشد که در افرادی با مشکالت تنظیم هیجان مشاهده    تواندمی

در واقع،    (.2015،  2مور و گرتز  -تول، باردین، دیلیلو، مسمان؛  2017؛ تروب و استارکس،  2017  ،1و مک کلوسکی 

که افرادی با اختالل در تنظیم هیجانی    کندیممطرح    (2001،  3)کریپاز و مارکس  پرخطر  هاینظریه تنظیم هیجانی رفتار 

. به شوندمی های هیجانی آزارنده در رفتارهای پرخطر درگیر  در تالش برای تسکین یا منحرف ساختن خود از حالت 

های هیجانی غیر لذت  است به عنوان عامل مقابله با حالت  پیامدهای فوری همراهلذت کوتاه مدتی که با    که  یاگونه 

 . برای فرد دشوار است هاآنکه نزدیک شدن، تحمل و پذیرش  کندی می عمل بخش

افراد نیمرخ اول که    منجر شد کهنیمرخ  نتایج تحلیل نیمرخ نهفته به استخراج سه  گفت که    توانمی به طور خالصه  

، افراد نیمرخ  بردندی ماز لحاظ تنظیم هیجانی در حالت مطلوب به سر    دادندی م حدود یک سوم از کل افراد را تشکیل  

دوم که حدود نیمی از کل افراد را تشکیل از لحاظ تنظیم هیجانی دچار مشکالت خفیفی بودند و افراد نیمرخ سوم که  

دهد  نشان می  دچار مشکالت شدید در تنظیم هیجانی بودند. این نتایج   دادندیمدرصد( را تشکیل    17اقلیت )حدود  

که اختالل در تنظیم هیجانی در جامعه شایع است و حدود دو سوم از افراد جامعه به درجاتی از مشکالت تنظیم هیجانی  

و افرادی با سنین و تحصیالت مختلف تفاوتی    متأهلبرند. اما با توجه به اینکه بین زنان و مردان، افراد مجرد و  رنج می

که مشکالت تنظیم هیجانی به گروه خاصی از افراد    نتیجه گرفت  توانمی نداشت،    در وضعیت تنظیم هیجانی وجود

. عالوه بر این، نتایج نشان داد  شود و تمام افراد جامعه کماکان در معرض این مشکالت قرار دارندجامعه محدود نمی

کنند، با وجود ترس  ریت میکه افرادی با دشواری در تنظیم هیجان نسبت به کسانی که هیجانات خود را به خوبی مدی

انتخاب اینکه  به    (های هیجانی منفی خوداحتماالً برای تسکین حالت)همچنان    ، به پشیمانی منجر شود  هاآن های  از 

  پژوهش پیامدهای فوری لذت بخش اما پیامدهای بلند مدت منفی به دنبال دارد.    هاآن برای    زنند کهمیدست  کارهایی  

 
1. Eichen, Chen, Boutelle, & McCloskey 

2. Tull, Bardeen, DiLillo, Messman-Moore, & Gratz 
3. Crepaz & Marks 
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ماهیت روش   های آن را محدود کند از جملههایی همراه است که ممکن است قابلیت تعمیم یافته حاضر با محدودیت 

ای  شتر به جامعه ای است که نتایج حاصل از آن بیهای شخص محور، به گونهتحلیل نیمرخ نهفته، مانند تمام روش 

محدود است که پژوهش در آن انجام شده است و اجرای آن روی جوامع دیگر ممکن است به استخراج الگوهای  

متفاوت منجر شود. لذا، برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این پژوهش را به کل کشور تعمیم داد، الزم است که همین  

 مطالعه در سایر مناطق کشور نیز تکرار شود. 
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