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در دانشجویان هیجانییمیبدتنظابعادباشخصیتنابهنجارابعادساختاريروابطبررسی

1395دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سال 
2، راضیه پاك1رضا عبدي
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چکیده
ی میبدتنظدر تصریح روابط بین شخصیت و شناسی روانی دارد و یبآستنظیم هیجان نقش مهمی در زمینه و هدف:

ي فردي هاتفاوتبا توجه به وجود از اهمیت شایانی برخوردار باشد. دتوانیمي نابهنجار شخصیت هاجنبههیجان، 
روابط ساختاري بین ابعاد نابهنجار شخصیت و مطالعه حاضر با هدف بررسی تنظیم هیجانی، يراهبردهادر مالحظهقابل

ت.انجام گرف1395و دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سال ی در دانشجویان شهید مدنیهیجانیمیبدتنظ
پژوهش حاضر به روش توصیفی و جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی طرح :هاروشمواد و 

نفر انتخاب 289در دسترس تعداد یريگنمونهبود که به شیوه 1395آذربایجان و دانشگاه هنر اسالمی شهر تبریز در سال 
وDSM-5Personality Inventory for DSM-5: Brief Form (PID-5-BF)اي خصیت برشنامهپرسششدند. فرم کوتاه 

با استفاده از آمار توصیفی هادادهابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. عنوانبهتنظیم هیجانی يهايدشوارمقیاس 
گرفت.و معادالت ساختاري مورد تجزیه و تحلیل قرار Pearson(میانگین و انحراف معیار)، آزمون ضریب همبستگی 

هیجانی دتنظیمیي ابعاد نابهنجار شخصیت با بهاشاخصکه داد نشانمسیرهاي عاملی معنادار ،در این مطالعه:هایافته
ورزي ) و مخالفتp،19/0 =β=022/0ی (جانیهکه عاطفه منفی با عدم وضوح به این شکل ؛)>010/0p(ارتباط مثبت دارد 

= p ،19/0=011/0) و مهارگسیختگی با دشواري در کنترل تکانه (p ،27/0 =β=021/0ي هیجانی (هاپاسخبا عدم پذیرش 
β 034/0خویی با دشواري در انجام رفتار هدفمند (شیپرروان) و=p ،23/0 =β(، ي دارند.تريقوهمبستگی
رابطههیجانییمیبدتنظرسد که ابعاد نابهنجار شخصیت با یمبر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر به نظر : گیريیجهنت

تبیینراشخصیتنابهنجارصفاتبامرتبطفرديبینوهیجانیمشکالتازبسیاريتواندیمرابطهایندارد ويمعنادار
تا حدودي این مشکالت را بهبود بخشید.توانیمیشناختروانيراهکارهابنابراین با ارائه کند.
، تبریزیاندانشجوظیمی هیجان، ابعاد نابهنجار شخصیت، بدتنکلیدي: يهاواژه

شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران دانشگاهشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،استادیار گروه آموزشی روان(نویسنده مسئول) -1
r.abdi@azaruniv.ac.ir، پست الکترونیکی: 041–34327534، دورنگار:041-34327534تلفن: 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،روانکارشناس ارشد-2
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مقدمه
هر فردي را زندگی روزمرهاي از هیجانات بخش عمده

یک کارکرد پیچیده و (Emotion). هیجاندهدتشکیل می

مهمی ایفااست که در دستیابی به اهداف نقش يچندبعد

Emotion)]. اصطالح تنظیم هیجان 1[کندیم

regulation)براي راهبردهاییگیري کاراشاره به توانایی به

]. 2درك و ابراز هیجانات و تعدیل تجربه هیجانی دارد [

هاي کارآمد تنظیم هیجان بر افزایش سالمت روان مهارت

به همین دلیل مورد وتأثیرگذار استو تعامالت اجتماعی

].3توجه قرار گرفته است [

Emotion)در مقابل، بدتنظیمی هیجان 

dysregulation) براي سالمت روان محسوب خطر جدي

ناسازگارانه راهبردهايبه هیجان]. بدتنظیمی3شود [می

شود در واکنش به تجارب و حاالت هیجانی افراد اطالق می

فقدان درك و آگاهی از تجربه راهبردهااز جمله این ]. 4[

سازگارانه در راهبردهايهیجانی، فقدان دسترسی به 

و نهایتاً ناتوانی براي تعدیل و تمایل به تجارب هیجانی 

].5[استدار رفتارهاي هدفيدارنگه

فردي چشمگیر در استفاده از يهاتفاوتبا توجه به 

هیجاناتتنظیمرسدیمبه نظر ،هیجانتنظیمراهبردهاي

این؛]4باشد [خوردهگره شخصیتازخاصیابعادبا

هیجان در رابطه با ابعاد مدل پنج تنظیمفرديهايتفاوت

گرایی، ، برونيرنجورروانعامل شخصیت از جمله 

و توافق مورد بررسی بودنیوجدانگشودگی به تجربه، 

اندکردهبسیاري از مطالعات تصریح ]. 6قرار گرفته است [

]، استرس پس از سانحه، 7- 8که اختالل افسردگی [

شخصیت ]،9[جبري - اضطراب فراگیر و اختالل وسواسی

] با 12تاریک شخصیت [نهگاسه] و 10-11مرزي [

بدتنظیمی هیجان همبستگی دارند. در واقع بدتنظیمی 

عامل عنوانبهاکثر اختالالت بالینی و شخصیتی هیجان در

].13فراتشخیصی دخیل است [

باید اذعان داشت که ابعاد نابهنجار شخصیت 

(Pathological personality)تنظیم هیجان و همبستگی

]. ابعاد 13[کندیمهتر تبیین هاي روانی را بآسیب

، گسلش، یمنفنابهنجار شخصیت در پنج حوزه عاطفه 

ی دهسازمانپریشی ، مهارگسیختگی و روانيورزمخالفت

هاي مضطرب بودن، منفی با حالتعاطفه]. 14شده است [

ی عاطفی و افسردگی همبسته است. گسلش ارتباط ثباتیب

ز صمیمیت دارد.ی و اجتناب الذتیبنزدیکی با انزوا، 

ی در ارتباط است. منشبزرگبا تقلب و يورزمخالفت

ي اصلی بعد هامشخصهيگرتکانشی و تیمسئولیب

از جمله باورها و ییهامؤلفهمهارگسیختگی هستند و 

مطرحییخویشیپررواني تحت عنوان رعادیغتجارب 

].15است [شده

صیت شواهد، سطوح باالي ابعاد نابهنجار شخبر اساس

]. 16[با مشکالت بین فردي از قبیل خشونت همراه است 

درك قادر به يورزمخالفتبراي مثال افراد با سطح باالي 

آمیز از مقاصد دیگران نبوده و ممکن است رفتار خشونت

هاي نابهنجار شخصیت ویژگی].17[خود نشان دهند 

البته که]16[اغلب مشکالت بین فردي در پی داشته 

].4جان نیز سهمی در این مشکالت دارد [تنظیم هی

ورود به ،انیدانشجوبا توجه به اهمیت بهداشت روانی

و همراه است یدانـشگاه غالبـاً بـا فشـار و نگرانـ
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. دهدیمر قــرار یرا تحــت تــأثآنان ــرد کعمل

توانندیمر افـرادیبـا سـايــر ناسازگارینظیالتکمشــ

از عوامل]. 18[را بـه وجـود آورندیروانـيهـاینـاراحت

يهاواکنش،در بهداشت روانی دانشجویاناثرگذار دیگر 

تنظیم راهبردهايهیجانی آنان در قبال منابع فشارزا و 

بسیاري فرض بر این است کهطرف دیگر ]. از19[آنهاست

از رابطه ابعاد نابهنجار برگرفتهفردي از مشکالت بین

]. شناسایی 16ات باشد [با تنظیم هیجانشخصیت

نابهنجار شخصیت مرتبط با بدتنظیمی هیجان يهاجنبه

نیچنهمو يفردنیبدر حل بسیاري از مشکالت تواندیم

شغلی و تحصیلی افراد کمک شایانی کند. يهاتیموفقدر 

در تواندیمبررسی چنین الگوهایی کهنیابا وجود 

و مداخالت درمانی براي مشکالت یشناسسبب

يامطالعهاما تاکنون ]،20[باشد کنندهيارییشناختروان

الگوي ارتباطی ابعاد نابهنجار شخصیت و بدتنظیمی 

هیجان را در دانشجویان به این صورت مورد مداقه قرار 

با فرض ارتباط ابعاد نابهنجار شخصیت با نداده است. لذا

بدتنظیمی هیجان، مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط

ابعاد بدتنظیمی شخصیت بانابهنجارابعادريساختا

هیجانی در دانشجویان طراحی گردید.

هاروشمواد و 
پژوهش حاضر به روش توصیفی انجام شد. جامعه 

آماري شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی 

شناسی، هاي علوم تربیتی و روانهدانشکدآذربایجان (

) و دانشگاه هنر وم پایهادبیات و علوم انسانی، الهیات و عل

معماري و شهرسازي، يهادانشکدهاسالمی شهر تبریز (

) در هنرهاي کاربردي، طراحی اسالمی و هنرهاي اسالمی

دريریگنمونهبود. با استفاده از روش 1395سال 

معادالت یابیمدلو با در نظر گرفتن روش دسترس

اهده به مش15تا 5بین تواندیمساختاري که حجم نمونه 

]، حجم 21[گیري و تعیین شودازاي هر متغیر اندازه

انتخاب شد تعیین و مطالعه نفر براي 350اي معادل نمونه

ي هانامهپرسش(مخدوشيهادادهحذفباپایان درکه 

نامهپرسش289تعداد،ناقص یا مخدوش برگردانده شده)

ونه دموگرافیک گروه نميهایژگیو.شديآمارلیتحلوارد

نیزشامل جنسیت، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی و سن

ثبت گردید.

کهگردیدرعایتهلسینکیبیانیهمفادمطالعهایندر

کسبوپژوهشاهدافتوضیحبهتوانمیآنهاجملهاز

بودناختیاري،موردمطالعهواحدهايازآگاهانهرضایت

بودنضرربدونمطالعه،ازخروجحقپژوهش،درشرکت

صورتدرنتایجدادنقراراختیاردروسؤاالتبهپاسخ

براي اجراي این پژوهش، ابتدا هدف از .کرداشارهتمایل،

اجراي تحقیق براي دانشجویان شرح داده شد و رضایت 

ها ها جلب شد و به آزمودنیآنها براي شرکت در ارزیابی

، آنهاو نامشدهاستخراجاطمینان داده شد که اطالعات 

کلیه مراحل انجام تحقیقات، باشد. درمحرمانه میصورتبه

مالحظات اخالقی رعایت شد. افرادي در مطالعه پذیرش 

شدند که عالقه و تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند. 

ساده و فاقد هرگونه ضرري براي فرد بود و هانامهپرسش

کنندگان در اي براي شرکتگونه مخارج و هزینههیچ

، فرد هانامهپرسشدر خالل تکمیل کهیدرصورتت. برنداش

تمایلی براي ادامه همکاري نداشت، ممانعتی به عمل 
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،ن دانشگاهکتبی از مسئوالنامهاجازهآمد. با کسب نمی

درسيهاکالسخودگزارشی در صورتبههانامهپرسش

.تکمیل شدنددانشگاه

در این پژوهش، فرم کوتاه مورداستفاده ابزار 

DSM-5Brief :Personalityشخصیت نامهرسشپ

Inventory for DSM-5پنجم نسخهشخصیت نامهپرسش

براي سنجش مدل (DSM-5)راهنماي تشخیص و آماري

Kruegerتوسط بود که DSM-5ابعادي صفات شخصیت 

فرم بلند این ]. 22[است شدهنیتدوو همکاران 

سنجدیمحیطه شخصیت را 5رویه و 25، نامهپرسش

]23 .[Krueger و همسانی سنجیروانو همکاران ویژگی

ي آن را از عاطفه منفی، گسلش، مخالفت هااسیمقدرونی 

، 91/0خویی به ترتیب پریشورزي، مهارگسیختگی و روان

ساختار ].22[کردندگزارش 89/0و 93/0، 97/0، 96/0

عامل را در آن معرفی کرده است5، نامهپرسشعاملی این 

منفی (مثل اضطراب، ناایمنی جدایی)، عاطفهکه شامل 

لذتی، اجتناب از صمیمت)، گسلش (مثل انزوا، بی

منشی)، ورزي (مثل دستکاري کردن، تقلب، بزرگمخالفت

، يگرتکانشمسئولیتی، مهارگسیختگی (مثل بی

خویی (مثل باورها و تجارب پریشپرتی) و روانحواس

شود تنظیمی ادراکی) می، گریز از جمع و بديرعادیغ

اي از کامالً مخالفم ینهگز4روي یک مقیاس هاتمیآ].24[

ي شده گذارنمره) به شیوه لیکرت 3) تا کامالً موافقم (0(

سنجی این نسخه در ایران توسطي روانهایژگیواست. 

Abdi وChalabianlooشده و پایایی کل مورد تأیید واقع

تا 76/0آن بین يهاملعاهمسانی درونی و86/0آن 

در مطالعه حاضر ضریب ].25[شده است گزارش89/0

دست آمد.به78/0آلفاي کرونباخ

Difficulties in)مقیاس دشواري تنظیم هیجانی 

Emotion Regulation Scale; DERS) : مقیاس دشواري

آیتمی است که توسط 36در تنظیم هیجانی یک مقیاس 

Gratz وRoemerداراي یک نمره کلی واستدهشیطراح

یی است که مربوط به هااسیمقنمره اختصاصی در زیر6و 

ابعاد مختلف دشواري در تنظیم هیجانی است. این 

از: عدم پذیرش هیجانی، ناتوانی در اندعبارتهااسیمقزیر

، مشکل در کنترل هدفباي رفتارهاي متناسب ریکارگبه

راهبردهايکم به تکانه، عدم آگاهی هیجانی، دسترسی

ی دهپاسختنظیم هیجانی و نبود شفافیت هیجانی. نحوه 

ي لیکرت از ادرجه5به این مقیاس بر اساس یک مقیاس 

) است. این مقیاس 5() تا تقریباً همیشه1(ندرتبهخیلی 

) و در همه 93/0در نمره کل (ضریب آلفاي کرونباخ 

ی ت درونثبا) 8/0از تربزرگ(ضریب آلفا هااسیمقزیر

و همکاران آلفاي Khanzadeh].26[خوبی نشان داد 

و 89/0تا 80/0این مقیاس را در ایران بین کرونباخ

گزارش 80/0تا 57/0بین رایی این مقیاسبازآزماضرایب 

81/0در مطالعه حاضر ضریب آلفاي کرونباخ ].27[کردند 

دست آمد.به

21نسخه SPSSافزارنرمها با استفاده از تحلیل داده

تحلیل منظوربهصورت گرفت.80/8نسخه LISRELو

آمارهاي توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و 

بررسی همبستگی ابعاد منظوربهدرصد استفاده شد. 

و ارزیابی الگوي Pearsonمتغیرها از ضریب همبستگی 
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پیشنهادي ساختاري از الگویابی معادالت ساختاري 

(Structural equation modeling) استفاده شد. آزمون

Kolmogorov– Smirnov براي بررسی نرمال بودن توزیع

هاآزموندر يداریمعناستفاده شد. سطح هادادهفراوانی 

در نظر گرفته شد.05/0

نتایج
) و %7/64(نفر زن187شاملنفر،289نمونه پژوهش 

از آنها ) %91فر (ن264بود که ،)%9/34نفر مرد (102

) %8/57نفر (167، کنندهشرکتمجرد بودند. از بین افراد 

) در مقطع %3/29نفر (76در مقطع کارشناسی، 

) در مقطع دکتري مشغول %9نفر (46کارشناسی ارشد و 

35تا 19به تحصیل بودند. گروه نمونه، در دامنه سنی 

و23/22سال قرار داشتند. میانگین سنی افراد نمونه 

سال بود.67/2انحراف معیار آن 

از هادادهبراي بررسی نرمال بودن توزیع فراوانی 

استفاده گردید که نتایج Kolmogorov–Smirnovآزمون

داراي توزیع نرمال بودند هادادهآن نشان داد که 

)05/0>P نشان داد که1). نتایج مندرج در جدول

نظیمیبدتهمبستگی بین ابعاد نابهنجار شخصیت و 

.)>05/0P(دار استیمعنهیجانی در همه موارد مثبت و 

در ماتریس همبستگی ابعاد نابهنجار شخصیت و بدتنظیمی هیجانیوهاي مرکزي و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار)شاخص- 1جدول
)n= 289(1395دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هنر اسالمی تبریز در سال 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 عاطفه منفی-1
1 **36/0 گسلش-2

1 **52/0 **32/0 مخالفت ورزي-3
1 **37/0 **45/0 **36/0 مهارگسیختگی-4

1 **39/0 **52/0 **49/0 **42/0 پریشی خوییروان-5
1 **301/0 **244/0 **364/0 **273/0 **279/0 پذیرشعدم-6

یجانیهيهاپاسخ
1 **436/0 **226/0 **209/0 **215/0 **240/0 **234/0 رفتار دريدشوار-7

هدفمند

1 **599/0 **534/0 **315/0 **295/0 **348/0 **299/0 **271/0 کنترلدريدشوار-8
تکانه

1 **257/0 **305/0 **275/0 *117/0 052/0 080/0 *121/0 *133/0 یآگاهنفقدا-9
یجانیه

1 **267/0 **589/0 **561/0 **583/0 **378/0 **345/0 **377/0 *323/0 **378/0 یآگاهفقدان-10
یجانیه

1 **361/0 **429/0 **357/0 **320/0 **386/0 **238/0 **218/0 **189/0 **223/0 **276/0 یجانیهوضوحعدم-11
81/13 79/21 60/18 11/17 57/14 36/16 00/7 00/6 57/6 28/6 80/6 میانگین
57/2 09/5 92/3 09/4 47/3 10/4 64/2 51/2 70/2 58/2 74/2 انحراف استاندار

p>05/0با Pearson*ضریب همبستگی 

> 01/0pبا Pearson**ضریب همبستگی 

ي علمی براي هاحوزهي ساختاري در بسیاري از هامدل

شدهمشاهدهدر متغیرهاي يریگاندازهسنجش خطاي 

. در مقابل، در شودیمرفته گبه کار(وابسته و مستقل) 

ي ممکن است در ریگاندازهي رگرسیون، خطاي هالیتحل
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و مستقل) نادیده گرفته شود. نیبشیپمتغیرهاي تبیینی (

در نتیجه، احتمال دارد نتایج رگرسیون نادرست باشد و 

نظور مهب].28به بار آورد [ياکنندهگمراهنتایج واقعاً 

ي ابعاد نابهنجار هاشاخصبررسی روابط ساختاري 

ورزي، مخالفتشخصیت (عاطفه منفی، گسلش، 

بدتنظیمیخویی) و ابعاد پریشمهارگسیختگی و روان

پیش از .استفاده گردیداز روش معادالت ساختاريهیجان

بررسی ضرایب ساختاري، برازش الگوي پیشنهادي با 

از آمدهدستبهمقادیر فت.ی قرار گربررسموردهاداده

برازندگی در این معادله بیانگر برازش يهاشاخص

و مناسب بودن مدل هادادهالگوي پیشنهادي با قبولقابل

.باشدیمبور زم

، هادادهجهت تعیین کفایت برازش الگوي پیشنهادي با 

بهيکامجذوربرازندگی شامل يهاشاخصترکیبی از 

-Chi)يآزاددرجه (square/degrees of freedom;

CMIN/DFپرکاربردترین شاخص برازش در عنوانبه

ي معادله ساختاري، شاخص نیکویی سازمدل

شاخص برازندگی ،(Goodness of Fit Index; GFI)برازش

، شاخص برازندگی (Normed Fit Index; NFI)هنجارشده

و شاخص (Comparative Fit Index; CFI)تطبیقی

بررسی (Incremental Fit Index; IFI)زایشیبرازندگی اف

بر مبناي متوسط ضرایب همبستگی هاشاخصاین گردید. 

این ضرایب هرچقدربین متغیرها در مدل قرار دارند و 

ي را نشان ترکوچکنیز مقدار هاشاخصباشند ترکوچک

Root)خواهند داد. جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب 

Mean Square Error of Approximation; RMSEA) نیز

باید هاشاخصاین مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تفسیر

يهاشاخصمقدار نزدیک به یک براي توجه داشت که 

، شاخص برازندگی (GFI)شاخص نیکویی برازش

و (CFI)، شاخص برازندگی تطبیقی (NFI)هنجارشده

یا ترکوچکمقدار و(IFI)شاخص برازندگی افزایشی

جذر میانگین مجذورات خطاي شاخصبراي 09/0مساوي 

بر برازندگی مناسب و مطلوب داللت (RMSEA)تقریب 

، GFI) ،IFI ،NFIيهاشاخصمقادیر باالي . ]29[دارند 

CFI ،NNFI و(RMSAبیانگر ،2در جدول شدهگزارش

.باشدیممدلبرازش نسبتاً مطلوب 
در دانشجویان دانشگاه شهید مدنی اري ابعاد نابهنجار شخصیت در ارتباط با بدتنظیمی هیجاني برازندگی مدل ساختهاشاخص- 2جدول 

)n= 289(1395آذربایجان و هنر اسالمی تبریز در سال 

dfشاخص
2χCFINFINNFIRFIIFIGFIRMSA

6620/18295/097/096/093/098/097/0052/0مقدار

که عاطفه منفی با عدم پذیرش ددانشانمسیرهاي عاملی 

)، با p ،10/2 =t ،13/0 =β=012/0ي هیجانی (هاپاسخ

، p ،54/2 =t=027/0دشواري در انجام رفتار هدفمند (

16/0 =β) 022/0)، با دشواري در کنترل تکانه=p ،21/2 =

t ،13/0 =β) 021/0)، با فقدان آگاهی هیجانی=p ،96/2 =

t ،13/0 =βتنظیم راهبردهايود به )، با دسترسی معد

)، با عدم وضوح p ،84/1 =t ،18/0 =β=031/0هیجانی (

ورزي ) و مخالفتp ،01/3 =t ،19/0 =β=022/0ی (جانیه
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، p ،84/1 =t=021/0ي هیجانی (هاپاسخبا عدم پذیرش 

27/0 =β) 032/0)، با دشواري در کنترل تکانه=p ،

74/2 =t ،23/0 =β هبردهايرا)، با دسترسی معدود به

) و p ،54/1 =t ،16/0 =β=013/0تنظیم هیجانی (

مهارگسیختگی با دشواري در انجام رفتار هدفمند 

)014/0=p ،21/2 =t ،14/0 =β با دشواري در کنترل ،(

)، با فقدان آگاهی p ،24/2 =t ،19/0 =β=011/0تکانه (

)، با دسترسی p ،09/2 =t ،15/0 =β=015/0هیجانی (

= p ،25/2=027/0تنظیم هیجانی (ردهايراهبمعدود به 

t ،13/0 =β) 024/0)، با عدم وضوح هیجانی=p ،84/1 =

t،14/0 =β خویی با دشواري در انجام رفتار شیپرروان) و

)، با دسترسی p ،32/2 =t ،23/0 =β=034/0هدفمند (

= p ،60/2=027/0تنظیم هیجانی (راهبردهايمعدود به 

t ،21/0 =βدارند. در این مطالعه داریمعني ) رابطه آمار

از ابعاد کدامچیهبا ،از ابعاد نابهنجار شخصیت،بعد گسلش

نشان نداد. يبدکارکردي تنظیم هیجان رابطه معنادار

بارهاي دهنده نشان1روي نمودار شدهمشخصاعداد 

.باشدیمعاملی متغیرها 

در دانشجویان دانشگاه بدتنظیمی هیجانی و ضرایب تأثیر مسیرهايهااسیمقیت در ارتباط با مدل الگوي ساختاري ابعاد نابهنجار شخص- 1نمودار 
)n= 289(1395شهید مدنی آذربایجان و هنر اسالمی تبریز در سال 
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بحث
روابط ساختاري بین ابعاد ارزیابی قصدبهمطالعه حاضر 

که بدین انجام شدهیجانی بدتنظیمینابهنجار شخصیت و 

نتایج گردید.استفادهور از تحلیل معادالت ساختاري منظ

ي ابعاد نابهنجار شخصیت با هاشاخصحاصل نشان داد که 

هیجان رابطه مثبت دارد. یافته پژوهش حاضر بدتنظیمی

]4، 12[آمریکا در کشور شدهانجامبا نتایج مطالعات 

.استهمسو 

ه عاطفکهبیان کردتوانیمي حاضر هاافتهدر تبیین ی

یک شاخص قوي ،شخصیت نابهنجاريهامؤلفهاز ،منفی

از ياگستردههاي روانی و طیف در بسیاري از پریشانی

حالت خلق منفی شامل اضطراب، خصومت و انزجار، 

ی، نگرانی، احساس ترس و دلواپسی زدگوحشتتنیدگی یا 

زنگی و تشخیص بهبا حالت گوش. عاطفه منفی]30[است 

که . هنگامی]17[در ارتباط است به خطرهاي تهدید نشانه

شود، افراد با سطح باالیی هاي بالقوه تهدید درك مینشانه

احساسات نیهمچنواز عاطفه منفی با تمرکز بر تهدید

دهند باالیی از تنش، اضطراب یا ترس واکنش نشان می

بنابراین عاطفه منفی گستره و میل فراوانی براي ؛]31[

این پژوهش . نتایج]30[کندیميسازنهیزمهیجان منفی 

یعاطفه منفی با مشکالت تنظیم هیجان ارتباطدادنشان 

قوي دارد. براي مثال افراد با سطح باالیی از عاطفه منفی 

تمایل دهندهنشانهیجانی که هايپاسخپذیرشعدمبا 

ها یجانهي هیجانی منفی براي واکنش به هاپاسخفرد به 

و این در حالی است که فرد دارد ارتباط مثبت است، 

].5پذیرد [ینمي خود را هاپاسخآشفتگی 

در این پژوهش نشان داده شد که عاطفه منفی با 

افراد با سطح دشواري در انجام رفتار هدفمند ارتباط دارد.

پایین عاطفه منفی در زمان رویارویی با مشکالت و 

تنظیم سازگارانهراهبردهايآگاهانه از ،هیجانات منفی

خوبی هیجاناتشان را کنند و قادرند بههیجانی استفاده می

مدیریت کنند و در دستیابی به رفتارهاي هدفمند موفق 

. افراد با عاطفه منفی باال زمانی که ]32[عمل کنند 

در انجام رفتارهاي ،کنندهیجانات منفی تجربه می

هدفمند با مشکالت بیشتري مانند از دست دادن تمرکز یا 

. در زمان رویارویی ]33[شوند حل مسئله مؤثر مواجه می

با هیجانات منفی، این افراد دچار تنش، اضطراب و ترس 

و قادر نیستند که موقعیت مناسب را ]34[شوند می

مؤثر براي تغییر موقعیت یا ییراهبردهاارزیابی کنند و 

]. این نتایج 4گیرند [به کارهاي هیجانی خود تنظیم پاسخ

مطابق با یافته پژوهش حاضر مبنی بر رابطه عاطفه منفی 

است.هیجانیوضوحعدمبا دشواري در کنترل تکانه و 

باال در یمنفعاطفهکه افراد با رسدیمچنین به نظر 

و]35[شناسایی و توصیف هیجانات خویش ناتوان باشند 

رب هیجانی و تغییر و قدرت بازنگري، ارزیابی تجا،بنابراین

]. این امر مربوط به 5شود [گرفته میآنهاتعدیل هیجان از

فقدان آگاهی هیجانی است که با عاطفه منفی در ارتباط 

دهد که توجه و آگاهی ها نشان میاست. نتایج پژوهش

این امکان را در اختیار افراد قرار ،پذیرهیجانی انعطاف

ن از اطالعات مرتبط با دهد تا براي تسهیل عملکردشامی

. این اندك آشنایی با ]36[هیجاناتشان استفاده کنند 

هاي منفی، فرد را قادر هاي مؤثر مقابله با هیجانشیوه

راهبردهايهاي مختلف اضطراري از سازد در موقعیتمی
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هاي خود را و هیجان و واکنشنمودهکارآمد استفاده 

ا محدودیت در ]. ارتباط عاطفه منفی ب5تنظیم نماید [

نکهیاتنظیم هیجانی اشاره دارد به راهبردهايدسترسی به 

راهبردهاییکارگیري چنین افراد با عاطفه منفی باال در به

.]4[باشند ناتوان می

گسلش با بدتنظیمی هیجانی ارتباطی ،در این مطالعه

از رود افراد با سطح گسلش پاییناحتمال می.نشان نداد

ي خالق به دنبال کسب لذت از تجارب ریزطریق برنامه

افرادي با سطح گسلش باال کهیدرحال.]4خویش هستند [

فردي از تجارب اجتماعی هیجانی از جمله تعامالت بین

ویژه گونه افراد در ابراز هیجانات و بهاین.کننداجتناب می

اغلب تنهایی را ،ظرفیت لذت طلبی محدودیت دارند

،هاي اجتماعی تودار هستندعیتدر موق،دهندترجیح می

کنند و اغلب هاي اجتماعی دوري میها و فعالیتاز تماس

؛]24فاقد ابتکار عمل در تعامالت اجتماعی هستند [

بنابراین احتمال دارد که چنین افرادي اغلب در 

یا هیجانات معدودي رندیگینمهیجانی قرار يهاتیموقع

.]5[کنند با سطوح پایین تجربه می

ورزي به رفتارهایی اشاره دارد که افراد بین مخالفت

آمیز در با یک حس اغراق،هاي خود و دیگرانخواسته

هاي خود در تعارض با مورد اهمیت دادن به خواسته

ورزي با یک سیستم ]. مخالفت24گیرند [دیگران قرار می

تطابق حفاظتی مرتبط است که بر تعادل بین نیازها و 

هاي اجتماعی و دیگران در موقعیتهاي خودخواسته

هاي ]. اگر تعارضی بین خواسته17متمرکز شده است [

این سیستم ،هاي دیگران وجود داشته باشدخود و خواسته

اي رفتار کند که گونهمحرك این است که فرد به

هاي دیگران قرار هاي خود را مقدم بر خواستهخواسته

ازحد سیستم بیشممکن است گاهی این،حالنیباادهد. 

و پرخاشگرانهفعال شده و در نتیجه منجر به رفتار 

] که این امر مشتمل بر ناآگاهی از نیازها 4خصمانه شود [

گیري از دیگران و احساسات دیگران و آمادگی جهت بهره

].24باشد [خویش میيدر خدمت ارتقا

ورزي با مشکالت مطابق با نتایج پژوهش حاضر، مخالفت

هاي هیجانی، دشواري یجان، عدم پذیرش پاسختنظیم ه

تنظیم راهبردهايو دسترسی محدود به در کنترل تکانه

مثبت دارد. براي مثال، افراد با سطح یهیجان ارتباط

ورزي قادر به کنترل حرکات و تکانه خود باالیی از مخالفت

در مواجهه با تجارب و هیجانات منفی بدون در نظر گرفتن 

فقدان نسبی هاي خود نبوده واستهتمایالت و خو

هیجانی که مشخصه افراد با سطح باالیی از ییگوپاسخ

احتمال دارد به این دلیل باشد که فکر ،استيورزمخالفت

را به آنهاهاي ذاتیدیگران سعی دارند خواستهکنندیم

در ،بنابراین؛ ]4شوند [از تحقق آنهایا مانعندکشبچالش 

راهبردهاياضطراري قادر نیستند از هايچنین موقعیت

هاي خود را کارآمد استفاده کنند و هیجان و واکنش

.]5[تنظیم و مدیریت نمایند 

هاي مشکالت در تنظیم مهارگسیختگی با تمام جنبه

همراه بود. ،هاي هیجانعدم پذیرش پاسخجزبه،هیجانات

مهارگسیختگی گرایش به ارضاي فوري بدون در ،در اصل

گرفتن پیامدهاي آینده است که منجر به رفتار نظر

و همکاران اعتقاد Harkness]. 36شود [میگرانهتکانش

فایده در -دارند که استراتژي تحلیل انطباقی هزینه

درازمدت به توانایی ارزیابی پاداش و پیامدها در آینده با 
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ریزي ذهنی مربوط است. استفاده مؤثر از این طرح

به سطوح پایین مهارگسیختگی است استراتژي مربوط 

فقدان استفاده از این سیستم به سطح باالیی از کهیدرحال

مهارگسیختگی و سطح پایین کنترل خود مربوط است 

افراد با مشخصه]. عدم کنترل تکانه که 37[

مهارگسیختگی باال است مربوط به سیستم انطباقی 

ه تشخیص فرد قادر بکهنیابنابراین عالوه بر باشد،می

، در رویارویی با هیجانات ستینهاي تکانشی خویش پاسخ

باشد. این هاي هدفمند نیز ناتوان میمنفی در انجام فعالیت

تنظیم هیجان دارند راهبردهايافراد دسترسی معدودي به 

مانند منحرف کردن توجه هاي هیجانی منفیو در موقعیت

گیري هاي هیجانی که الزم است تصمیمو یا موقعیت

کارآمدراهبردهايکارگیري صحیح انجام گیرد، از به

.]5[هیجان ناتوان هستند 

اي از شخصیت نابهنجار که نشانگر در نهایت جنبه

لحاظ هایی که به اي از رفتارها و شناختدامنه گسترده

نامتعارف و عجیب و نامعمول هستند، تحت یفرهنگ

].36خویی مطرح شده است [پریشعنوان روان

شناختی توان با سیستم ارزیابی روانخویی را نمیپريروان

سازي واقعیت براي عمل تطبیق داد. این مرتبط با مدل

اساس محیط خارجی براي ایجاد سیستم تطبیقی بر

].4گیرد [ریزي رفتار مورد استفاده قرار میبرنامه

هاي خویی تنها با جنبهپریشدر مطالعه حاضر روان

جام رفتار هدفمند و دسترسی محدود با دشواري در ان

مشکالت تنظیم هیجانی در تنظیم هیجان،راهبردهاي

طور خاص افراد با سطح باالیی از ارتباط بود. به

رو شدن با هیجانات منفی خویی در هنگام روبهپریشروان

بنابراین وهستندآنهاتمرکز بر اهداف و دستیابی بهفاقد

هاي هدفمند شوند. عدم آشنایی باتوانند درگیر رفتارنمی

هاي منفی در این افراد هاي مؤثر مقابله با هیجانشیوه

دهد که ها نشان می]. این یافته4شده است [گزارش

مقابله ممکن است با يهاوهیشمشکل عدم آشنایی با 

هر درك و کنترل تجربیات هیجانی خود فرد مرتبط باشد. 

زندگی روزمره خود تجربه فردي انواعی از هیجانات را در 

کارگیري تا با بهکوشدیمو در این راستا کندیم

کارآمد و یا حتی ناکارآمد با هیجانات خود به ییهاوهیش

نحو مؤثري مقابله کند. مهارت مدیریت کارآمد هیجانات 

هاجانیهبه يترمناسبيهاپاسختا سازدیمفرد را قادر 

جر به موفقیت افراد در خود مننوبهبهنشان دهد و این 

.گرددیمفردي و تعامالت اجتماعی آنان بینيهانهیزم

این پژوهش استفاده از گروه يهاتیمحدوداز جمله 

دانشجویان و عدم همکاري برخی از دانشجویان بود. لذا در 

باید جانب هاگروهتعمیم نتایج این پژوهش به سایر 

يهاپژوهشکه شودیماحتیاط را رعایت نمود. پیشنهاد 

اجرا شود.هاتیجمعآتی روي سایر 

گیرينتیجه
يهایژگیونتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین 

بدتنظیمی هیجان يهاجنبهنابهنجار شخصیت و 

رسد که عاطفه منفی، همبستگی وجود دارد. به نظر می

خویی در پریشورزي، مهارگسیختگی و روانمخالفت

،. بنابرایندنباشیممی هیجان ارتباط با ابعاد بدتنظی

هاي ناکارآمد تنظیم هیجانات در ارتباط با شناسایی مؤلفه

کارگیري صفات نابهنجار شخصیت و به دنبال آن به
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مؤثر و کارآمد تنظیم هیجان بسیاري از يهاوهیش

مشکالت افراد را تعدیل خواهد کرد.
شکر و قدردانیت

که در اخذ مجوز جهت ن دانشگاه از کلیه مسئواللهیوسنیبد
ما را یاري نمودند و از کلیه هادادهيآورجمعاجراي پژوهش و 
در این پژوهش مشارکت کنندهشرکتعنوانبهدانشجویانی که 

آید.، کمال تشکر و سپاس به عمل میاندداشته

References

[1] Holodynski M, Friedlmeier W. Development of

emotions and emotion regulation. Springer Science

& Business Media 2006; 26.

[2]Laricchiuta D, Lai C, Petrosini L. Handbook on

Emotion Regulation: Processes, Cognitive Effects

and Social Consequences. In Nova Science

Publishers, Inc. 2015 1. pp 57–84.

[3]Berking M, Whitley B. Emotion Regulation:

Definition and Relevance for Mental Health.

InAffect Regulation Training 2014; (pp. 5-17).

Springer New York.

[4]Pollock NC, McCabe GA, Southard AC, Zeigler-Hill

V. Pathological personality traits and emotion

regulation difficulties. Pers Individ Dif 2016; 95:

168-77.

[5]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.

[6]McCrae RR, Costa PT. Validation of the five-factor

model of personality across instruments and

observers. J Pers Soc Psychol 1987; 52(1): 81.

[7]Liverant GI, Brown TA, Barlow DH, Roemer L.

Emotion regulation in unipolar depression: The

effects of acceptance and suppression of subjective

emotional experience on the intensity and duration

of sadness and negative affect. Behav Res Ther

2008; 46(11): 1201-9.

[8] Joormann J, Vanderlind WM. Emotion regulation in

depression the role of biased cognition and reduced

cognitive control. Clin Psychol Sci 2014; 2(4): 402-

21.

[9]Watson D, Naragon-Gainey K. Personality, emotions,

and the emotional disorders. J Clin Psychol Sci

2014; 2(4): 422-42.

[10] Gratz KL, Rosenthal MZ, Tull MT, Lejuez CW,

Gunderson JG. An experimental investigation of

emotion dysregulation in borderline personality

disorder. J Abnorm Psychol 2006; 115(4): 850.

[11] Herr NR, Rosenthal MZ, Geiger PJ, Erikson K.

Difficulties with emotion regulation mediate the

relationship between borderline personality disorder

symptom severity and interpersonal problems.

Personal Ment Health 2013; 7(3): 191-202.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
96

.1
6.

4.
3.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1396.16.4.3.1
https://journal.rums.ac.ir/article-1-3692-fa.html


...در دانشجویانهیجانییمیبدتنظابعادباشخصیتنابهنجارابعادساختاريروابطبررسی304

1396، سال4، شماره 16دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

[12] Zeigler-Hill V, Vonk J. Dark personality features

and emotion dysregulation. Br J Soc Clin Psychol

2015; 34(8): 692-704.

[13] Widiger TA. Personality and psychopathology.

World Psychiatry 2011; 10(2): 103-6.

[14] Esbec E, Echeburúa E. The hybrid model for the

classification of personality disorders in DSM-5: a

critical analysis. Actas Esp Psiquiatr 2015; 43(5):

177-86.

[15] Bastiaens T, Claes L, Smits D, De Clercq B, De

Fruyt F, Rossi G, et al. The construct validity of the

Dutch personality inventory for DSM-5 personality

disorders (PID-5) in a clinical sample. Assessment

2016; 23(1): 42-51.

[16] Holden CJ, Roof CH, McCabe G, Zeigler-Hill V.

Detached and antagonistic: Pathological personality

features and mate retention behaviors. Pers Individ

Dif 2015; 83: 77-84.

[17] Harkness AR, Reynolds SM, Lilienfeld SO. A

review of systems for psychology and psychiatry:

adaptive sstems, personality psychopathology five

(PSY–5), and the DSM–5. J Pers Assess 2014;

96(2): 121-39.

[18] Soleimanizadeh L, Soleimanizadeh F, Javadi M,

Abaszadeh A. Association Between Mental Health

and Educational Stressful FactorsAmong Students

of Razi Nursing and Midwifery School in Kerman.

Ira J Med Educ 2011; 11(3): 200–9. [Farsi]

[19] Sayah M, Olapur A, Ardame A, Shahidi S.

Prediction of Mental Health and Academic

Performance of students within Cognitive

Emotional Regulation Strategies in Medical

Sciences University of Jundishapur in Ahvaz. of

Med Edu Develop 2014; 1(5); 37–44.

[20] Krueger RF, Tackett JL, editors. Personality and

psychopathology. 1 ed. New York. Guilford Press;

2006, 153- 74.

[21] Hooman HA. Structural equation modeling with Lisrel

application. (1st ed). Tehran: Samt publish. 2005,

115-20. [Farsi]

[22] Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D,

Skodol AE. Initial construction of a maladaptive

personality trait model and inventory for DSM-5.

Psychol Med 2012; 42(09): 1879-90.

[23] Widiger TA, Simonsen E. Alternative dimensional

models of personality disorder: Finding a common

ground. J Pers Disord 2005; 19(2): 110-30.

[24] Diagnostic AP. statistical manual of mental

disorders: DSM-5 (ed.) American Psychiatric

Association. Washington, DC 2013.

[25] Abdi R, Chalabianloo GhR. A preliminary study of

adaptation and psychometric properties of the short

form adult version of the Diagnostic and Statistical

Manual of Mental Disorders Personality Inventory

fifth edition DSM-5 (PID-5-BF). J Mod Psychol

Res (in press). [Farsi]

[26] 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.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
96

.1
6.

4.
3.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1396.16.4.3.1
https://journal.rums.ac.ir/article-1-3692-fa.html


305رضا عبدي و راضیه پاك

1396، سال 4، شماره 16دوره رفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

[27] Khanzadeh M, Saeidian M, Hosseinchary M,

Edrissi F. Factor structure and psychometric

properties of difficulties in emotional scale.

Hispanic J Behav Sci 2012; 6: 87-96. [Farsi]

[28] Ezanloo B, dehghani M. Habibi Asgarabadi M. A

first coure in structural equation modeling. Tehran:

Roshd publish. 2014; pp: 15-82. [Farsi]

[29] Schumacker RE, Lomax RG. A beginner's guide to

structural equation modeling. 2nd ed. New York.

Psychology Press; 2004, 13-37.

[30] Watson D, Clark LA, Carey G. Positive and

negative affectivity and their relation to anxiety and

depressive disorders. J Abnorm Psychol 1988;

97(3): 346.

[31] Watson D. Rethinking the mood and anxiety

disorders: a quantitative hierarchical model for

DSM-V. J Abnorm Psychol 2005; 114(4): 522.

[32] Tull MT, Gratz KL. Further examination of the

relationship between anxiety sensitivity and

depression: The mediating role of experiential

avoidance and difficulties engaging in goal-directed

behavior when distressed. J Anxiety Disord 2008;

22(2): 199-210.

[33] Orgeta V. Emotion dysregulation and anxiety in

late adulthood. J Anxiety Disord 2011; 25(8): 1019-

23.

[34] Thomas KM, Yalch MM, Krueger RF, Wright AG,

Markon KE, Hopwood CJ. The convergent

structure of DSM-5 personality trait facets and five-

factor model trait domains. Assessment 2013; 20(3):

308-11.

[35] Lane RD, Schwartz GE. Levels of emotional

awareness: A cognitive-developmental theory and

its application to psychopathology. Am J Psychiat

1987; 144(2): 133-43.

[36] Matsudaira T, Kitamura T. Personality traits as risk

factors of depression and anxiety among Japanese

students. Br J Clin Psychol 2006; 62(1): 97-109.

[37] Harkness AR, Reynolds SM, Lilienfeld SO. A

review of systems for psychology and psychiatry:

adaptive systems, personality psychopathology five

(PSY–5), and the DSM–5. J Pers Assess 2014; 96(2):

121-39.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
96

.1
6.

4.
3.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1396.16.4.3.1
https://journal.rums.ac.ir/article-1-3692-fa.html


...در دانشجویانهیجانییمیبدتنظابعادباشخصیتنابهنجارابعادساختاريروابطبررسی306

1396، سال4، شماره 16دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

Investigating the Structural Relationship between Pathological Personality
Dimensions and Emotion Dysregulation in Students of Azerbaijan Shahid

Madani University and Islamic Art University of Tabriz in 2016

R. Abdi1, R. Pak2
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Background and Objective: Emotion dysregulation plays a vital role in mental pathology and abnormal

personality dimensions can be of significant importance in modification of interpersonal relationships and

emotion dysregulation. In regard to considerable individual differences in emotion regulation strategies, the

present study was conducted aiming at examination of the structural relationship between abnormal personality

dimensions and emotion dysregulation in students of Shahid Madani University of Azerbaijan and Islamic Art

University of Tabriz in 2016.

Materials and Methods: This was a discriptive study. The population included all students of Azerbaijan

Shahid Madani University and Islamic Art University of Tabriz in 2016, among whom 289 individuals were

selected based on convenient sampling. Emotion Regulation Difficulties Scale and the abridged form of

Abnormal Personality Dimensions (PID-5-BF) questionnaire for DSM-5 were utilised as research tools. Data

was collected and analyzed using descriptive statistics (avmean and standard deviation), Pearson’s correlation

cofficient, and structural equation modeling.

Results: In this research, significant factor pathways depicted that abnormal personality dimensions indexes are

positively related to emotion dysregulation (p< 0.010), such that negative affectivity with lack of emotional

clarity (β = 0.19, P= 0.022), antagonism with non-acceptance of emotional responses (β = 0.27, P= 0.021),

disinhibition with impulse control difficulties (β = 0.19, P= 0.011), and Psychoticism with difficulties engaging

in goal-directed behavior (β = 0.23, P = 0.034) revealed stronger correlations.

Conclusion: Findings of the present study indicated that abnormal personality traits have significant effect on

emotion dysregulation, and this relation can explain a large number of interpersonal difficulties linked to

abnormal personality traits; therefore, one can, to some extent, improve these problems by proposing

psychological strategies.

Key words: Abnormal personality dimensions, Emotion dysregulation, Students, Tabriz
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