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۲۷ 

 
 نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان: منش و افسردگی/ ابعاد سرشت

 
 2، نسترن عطارد1سجاد بشرپور

 3ساناز عینیو 
 

 و فی در سبب شناسی آن مطرح شده استاختاللی شایع و رو به رشد است و عوامل مختل ،افسردگی
. یتی استعوامل مختلفی در سبب شناسی افسردگی مطرح است که یکی از این عوامل صفات شخص

بین ابعاد سرشت و منش  ي بررسی نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطهحاضر، هدف پژوهش 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نفر از  205، پژوهش توصیفین منظور، طی یک دیب. با افسردگی بود

نش، افسردگی و از نظر ابعاد سرشت و م انتخاب وتبریز با استفاده از روش نمونه گیري داوطلبانه 
مثبت  ي حاکی از رابطه ،نتایج همبستگی. راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند

تحلیل مسیر نیز نشان داد که . معنادار بین ابعاد سرشت و منش و تنظیم شناختی هیجان با افسردگی بود
بنابراین . جان بر افسردگی اثر داردابعاد سرشت و منش به صورت غیرمستقیم از طریق تنظیم شناختی هی

نتیجه گرفت که راهبردهاي تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد  ،می توان براساس یافته هاي پژوهش
سرشت و منش شخصیت و افسردگی نقش واسطه اي دارند و ابعاد شخصیتی از طریق مکانیسم هایی بر 

م هاي ناکارآمد می تواند در تدوین مداخالت توجه به این ابعاد و مکانیس. می گذارد تاثیرافسردگی 
 .پیشگیرانه و درمانی کارآمد براي افسردگی موثر باشد

 ابعاد سرشت و منش، تنظیم شناختی هیجان، افسردگی :هاي کلیديواژه
 

 مقدمه
به  2020اختاللی شایع و رو به رشد است که طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال  ،افسردگی
پارکر و روي، (در سراسر جهان تبدیل خواهد شد ) پس از بیماري قلبی و عروقی(اري شایع دومین بیم

سلیگمن، (افسردگی مرضی، به قدري شایع است که سرماخوردگی روانی لقب گرفته است ). 2001
اختالل افسردگی اساسی در  ي ماهه 12نرخ شیوع ) 2013(انجمن روان پزشکی آمریکا ). 1979

سه برابر نرخ شیوع این اختالل  ،ساله 29تا  18نرخ شیوع در افراد . اعالم می کند% 7 آمریکا را حدود
ویژگی رایج تمام اختالل هاي افسردگی، وجود خلق غمگین، ملول . تر استساله یا مسن 60در افراد 
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۲۸ 
 

 یا تحریک پذیر، مطابق با تغییرات جسمی و شناختی است که اثر معنی داري بر ظرفیت کارکردي فرد
اختالل . طول مدت، زمان بندي و سبب شناسی اختالل است ها را متفاوت می کندچیزي که آن. دارد

خلق افسرده، کاهش عالقه یا لذت  عالیماي با هفته 2ي حداقلافسردگی اساسی شامل یک دوره
ز حرکتی، خستگی یا ا -کاهش یا افزایش اشتها، بی خوابی یا خواب زدگی، بی قراري یا کندي روانی

عوامل ). 2013انجمن روان پزشکی آمریکا، (دست دادن انرژي، مشکل تمرکز و افکار مرگ است 
 ي نظریه. مختلفی در سبب شناسی افسردگی مطرح است که یکی از این عوامل صفات شخصیتی است

مرتبط و متعامل تشکیل  ي بیان می دارد که شخصیت از دو حوزه) 1993(روانی کلونینجر  -زیستی
پاسخ هاي خودکار به محرك هاي هیجانی است که تا حد  ،سرشت. 1است؛ سرشت و منش یافته

زیادي ارثی است در حالی که منش خود پنداره ها، اهداف و ارزش هایی است که تا حد زیادي تحت 
 . فرهنگی است -محیط اجتماعیتاثیر

هاي سرشتی در یستمزیستی خود از شخصیت، مطرح کرده است که س ي در نظریه) 1987(کلونینجر 
بوده و از سامانه هاي مستقل و متفاوت از یکدیگر براي فعال  مغز داراي سازمان یافتگی کارکردي

فعال سازي . سازي، تداوم و بازداري رفتار در پاسخ به گروه هاي معین محرك ها تشکیل یافته است
یه فعال می شود و تفاوت هاي رفتاري در پاسخ به محرك هاي نو و نشانه هاي پاداش و رهایی از تنب

بازداري رفتار در پاسخ به محرك هاي تنبیه یا نبود . نامیده می شود» 2نوجویی« فردي در این قابلیت 
از سوي . نامیده می شود» 3آسیب پرهیزي« پاداش فعال می شود و تفاوت هاي فردي در این قابلیت 

. مدتی پس از قطع پاداش ادامه می یابدمعموال تا  ،رفتاري که با پاداش تقویت می شود ر،دیگ
بدین . نامید» 4پاداش وابستگی«تفاوت هاي فردي در تداوم رفتار پس از قطع پاداش را  ،کلونینجر

او بعدها بعد . معرفی کرد ،ترتیب کلونینجر این سه بعد را که هرکدام داراي چهار مقیاس فرعی هستند
خود . شامل سه بعد است ، در واقعمنش. معرفی نمود ،ترا که فاقد زیر مقیاس اس 5چهارم یا پشتکار

راهبري که مفهومی است از خود به عنوان یک فرد مستقل، همکاري که مفهومی است از خود به 
عنوان یک بخش مرتبط و یکپارچه با انسانیت یا جامعه و خود فراروي که مفهومی است از خود به 

دهد که نتایج پژوهش ها نشان می). 1993لونینجر، ک(عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از واحد کل 
در پژوهش زانینوتو، سوري، کلتی، نیکوال و . ابعاد سرشت و منش شخصیت با افسردگی رابطه دارند

نمرات  ،نمرات باال و در بعد خود راهبري ،بیماران افسرده در بعد آسیب پرهیزي) 2015(همکاران 

1.temperament & character                       2.novelty seeking          3. harm avoidance                           
4.harm avoidance                                      5.persistence 
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۲۹ 

در پژوهشی روي بیماران افسرده ) 2012(چو و همکاران  لی، کیم، پارك،. پایین به دست آوردند
نتایج پژوهش اسپیتلهاوز، پیرسون، لوتی، مولدر و و  نمرات پایین در بعد همکاري گزارش کردند

تر و نشان داد که بیماران افسرده پس از درمان، در بعد آسیب پرهیزي نمرات پایین  )2010(همکاران 
علی محمدي، شیبانی نوقابی و زاهدي تجریشی . کسب می کنندتري در بعد خود راهبري نمرات باال

اي به این نتیجه رسیدند که در بعد خودراهبري و همکاري، نمرات گروه افسرده نیز در مطالعه) 2012(
 . با گروه عادي متفاوت است

ود نوعی وج ،گذار بر اختالالت خلقی  از جمله افسردگیتاثیراز سوي دیگر، یکی از عوامل احتمالی 
نقص در تنظیم هیجانی به عنوان یک عامل خطر مهم در ). 2007گراس، (اختالل در نظم هیجانی است 

هاي انجام و پژوهش )2014گ، ویتز، اسوالدي و هافمن، برکین(ایجاد و نگهداري افسردگی نقش دارد 
هوکسما و  -نولن آلدو،(نشان داده است  را بر افسردگیش راهبردهاي شناختی تنظیم هیجان شده، نق

 ).2010؛ جورمن و گوتلیب، 2013لیب، ؛ دوانزتو، جورمن،  سیمر و گوت2010؛ اونگن، 2010شوایزر، 
مانند نشخوار فکري، خود سرزنشی و فاجعه سازي به طور مستقیم با  اي راهبردهاي شناختی مقابله

دگی مرتبط است افسردگی و راهبردهایی مانند ارزیابی مجدد مثبت به طور معکوس با افسر
ریان، مارتین و ). 2006گارنفسکی و کرایج،  ؛2004گارنفسکی، تردز، کرایج، لگرستی و همکاران، (

سرزنش خود، نشخوار فکري، فاجعه بار خواندن و بازارزیابی مثبت را به عنوان ) 2005(داهلن 
 .دمعتبرترین پیش بینی کننده هاي هیجانات منفی و از جمله افسردگی معرفی کردن

برد مقیاس راه 9نشان داد که از بین ) 2015(آقاجانی و جهانبازي نتایج پژوهش صالحی، مظاهري،  
فاجعه بار خواندن، پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزي و نشخوار  ،تنظیم شناختی هیجان به ترتیب

    لی. ن هستندمعنادار آ ي و پیش بینی کننده داشته تاثیری فکري همراه با استرس اخیر بر افسردگ
بیماران داراي اختالل افسردگی عمده به طور که نشان دادند ) 2014(زنگ، ساي، ونگ و همکاران 

نمرات باال و  ،معناداري در راهبردهاي سرزنش خود، پذیرش، نشخوار، فاجعه سازي و سرزنش دیگران
دد مثبت و استراتژي هاي در راهبردهاي تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزي، ارزیابی مج

به عالوه نتایج پژوهش هاي صورت گرفته نشان  ؛نمرات پایین کسب می کنند ،نگاه از دیدگاه دیگران
ایزدپناه، (می دهد صفات شخصیتی در استفاده از راهبردهاي تنظیم هیجانی مختلف نقش دارد 

مل می تواند در شناسایی افراد از این رو بررسی این عوا). 2016سوماکر، آرنز، استپسک و همکاران، 
هدف از  ،بنابراین. اي پیشگیرانه و درمانی موثر باشددر معرض خطر و تدوین راهبردهاي مداخله

 / بین ابعاد سرشت ي شناختی تنظیم هیجان در رابطه  راهبردهاي نقش میانجی  بررسی   حاضر پژوهش 
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 .منش و افسردگی است
 

  روش
 شاملپژوهش آماري این  يجامعه . همبستگی استاز نوع  ییک پژوهش توصیف ،این پژوهش

داوطلبانه نمونه ي نفر به صورت  205از این جامعه،  که ان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوددانشجوی
و   2تنظیم شناختی هیجان ي ، پرسشنامه1ي سرشت و منش کلونینجربا استفاده از  پرسشنامهانتخاب و 
 .مورد ارزیابی قرار گرفتند 3یرایش دومو -افسردگی بکي پرسشنامه 
براي ) 1994(ي سرشت و منش کلونینجر، توسط کلونینجر، پرزیابک، سوراکیک و تزل پرسشنامه

خرده مقیاس  4سوال،  125داراي  ،این پرسشنامه. اندازه گیري ابعاد سرشت و منش ساخته شده است
خرده مقیاس در بعد  3، )داش و پشتکارنوجویی، اجتناب از آسیب، وابستگی به پا(در بعد سرشت 

این . دارد) غلط -درست(مقیاس پاسخگویی دو گزینه اي و ) خود راهبري، همکاري و فراروي(منش 
 .اعتباریابی شده است) 2005(پرسشنامه در ایران توسط کاویانی و پورناصح 

 ي ور ارزیابی نحوهبه منظ) 2001(تنظیم شناختی هیجان، توسط گارنفسکی و همکاران  ي پرسشنامه
 36این پرسشنامه داراي. ي رویدادهاي استرس زاي زندگی ابداع شده استتفکر افراد بعد از تجربه

این پرسشنامه . دارد) همیشه( 5تا ) هرگز( 1اي از عبارت است و مقیاس پاسخگویی لیکرتی در دامنه
ز بر تفکر، مصیبت بار تلقی خرده مقیاس مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران، تمرک 9داراي 
 به برنامه ریزي، توجه مثبت مجددو پذیرش، توجه مجدد ) راهبردهاي منفی تنظیم هیجان(کردن 

گارنفسکی و همکاران، (است )راهبردهاي مثبت تنظیم هیجان(بازارزیابی مثبت، کنارآمدن با دیدگاه 
  .است شده تایید)2007( وسفییاعتبار و پایایی این مقیاس در نمونه ي ایرانی توسط ). 2001

افسردگی  ي ویرایش دوم، شکل بازنگري شده ویرایش اول پرسشنامه -افسردگی بک ي پرسشنامه
. ه شدیافسردگی ارا عالیمتوسط بک، استیر و براون براي سنجش شدت  1996بک است و در سال 

  .کرده اند تایید اعتبار و پایایی این مقیاس را )2005(فتی، بیرشک، عاطف وحید و دابسون 
 تنظیم شناختی  هیجان و متغیر درون زاد افسردگیدر این پژوهش ابعاد سرشت و منش، متغیر میانجی 

تحلیل  ا استفاده از نرم افزار لیزرلداده ها بو استفاده  تحلیل مسیرروش براي تحلیل داده ها از  و بود
 .شدند

1.temperament and character  inventory 3.beck depression inventory- II (BDI-II) 
2.cognitive emotion  regulation questionnaire  
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 یافته ها
 .یرها ارایه شده استمولفه هاي توصیفی نمرات متغ ،1در جدول 

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش  .1جدول 

 
 

 ویکرد شامل نرمال بودن تک متغیريقبل از اجراي روش تحلیل مسیر، پیش فرض هاي ضروري این ر
بررسی هاي . نرمال بودن چندمتغیري، هم خطی چندگانه و نبود داده پرت مورد بررسی قرار گرفت

در مدل ساختاري  .ها براي استفاده از روش تحلیل مسیر مناسب استمقدماتی نشان داد که داده 
مولفه هاي سرشت و منش به عنوان متغیر مستقل، تنظیم هیجان مثبت و تنظیم هیجان منفی به  ،پژوهش

 . عنوان متغیر میانجی و افسردگی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند

 
 مدل ساختاري پژوهش. 1شکل

 

مدل ساختاري فرضی پژوهش به . مناسب این مدل است دل ساختاري حاکی از برازش نسبتامارزیابی 
مسیرهاي  ،شودهمان گونه که مشاهده می. ارایه شده است 1همراه ضرایب استاندارد شده در شکل 
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نوجویی و پاداش وابستگی به سمت تنظیم هیجان مثبت و منفی، مسیر پشتکار، همکاري و خودفراروي 
 05/0مسیر خودراهبري به سمت تنظیم هیجان مثبت فاقد معنی داري در سطح  م هیجان منفی وبه تنظی

 p سایر مسیرها حایز معنی داري است. هستند. 
شاخص هاي نتایج نشان داد که . شداز مدل حذف  ،دار نبودند ابعد تمام مسیرهایی که معن ي در مرحله

مدل ساختاري نهایی پژوهش در شکل  .نسبت به مدل اولیه نداشتندبرازش مدل نهایی تغییر محسوسی 
مولفه هاي نوجویی و پاداش وابستگی چون هیچ اثر معنی  ،در این مدل. به نمایش گذاشته شده است 2

 .معنی دار هستند p  05/0در مدل نهایی روابط در سطح . از مدل حذف شدند ،داري نداشتند

 
 ختاري نهاییمدل سا .2شکل 

 
 

 . داري اثرات واسطه اي از آزمون بوت استرپ استفاده شد براي ارزیابی معنی
 

 )افسردکی: متغیر وابسته(اي  نتایج آزمون بوت استرپ براي اثرات واسطه .2جدول 
حدود بوت استراپ   متغیر واسط متغیر مستقل

5/2 % 
خطاي 
 برآورد

 اثر  اندازه
 

Sig. 

 پایین  حد باال 
 001/0 114/0 029/0 058/0 171/0 تنظیم هیجان مثبت آسیب پرهیزي

 028/0- 045/0 021/0- 086/0- 005/0 تنظیم هیجان مثبت پشتکار
 024/0- 052/0 023/0- 097/0- 007/0 تنظیم هیجان مثبت همکاري

 001/0- 080/0 022/0- 123/0- 037/0 تنظیم هیجان مثبت فراروي خود
 015/0 108/0 044/0 021/0 196/0 م هیجان منفیتنظی آسیب پرهیزي

 001/0- 342/0 044/0- 427/0- 256/0 تنظیم هیجان منفی راهبري خود
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به ) p  015/0( 108/0و ضریب استاندارد ) p  001/0( 114/0با ضریب استاندارد  ،آسیب پرهیزي
با  ،پشتکار. تنظیم هیجان منفی بر افسردگی اثر می گذاردترتیب با میانجی گري تنظیم هیجان مثبت و 

) p  024/0( -052/0با ضریب استاندارد  ،همکاري) p  028/0( -045/0ضریب استاندارد 
با میانجی گري تنظیم هیجان مثبت بر ) p  001/0( -080/0خودفراروي با ضریب استاندارد 

گري با میانجی) p  001/0( -342/0خودراهبري با ضریب استاندارد  ،همچنین. دارند تاثیر افسردگی
 .دارد تاثیرتنظیم هیجان منفی بر افسردگی 

 

 بحث و نتیجه گیري
بین ابعاد سرشت  ي اي تنظیم شناختی هیجان در رابطهبررسی نقش واسطه ،هدف از انجام این پژوهش 

مثبت معنادار بین ابعاد سرشت و منش و  ي نتایج همبستگی حاکی از رابطه. گی بودو منش با افسرد
تحلیل مسیر نیز نشان داد که ابعاد آسیب پرهیزي، پشتکار . تنظیم شناختی هیجان با افسردگی بود

 تنظیم هیجان مثبت و ابعاد آسیب پرهیزي و خودراهبري به واسطه ي همکاري و خودفراروي به واسطه
هاي زانینوتو و همکاران این یافته همسو با نتایج پژوهش. م هیجان منفی بر افسردگی اثر داردتنظی ي
، ابوالقاسمی )2003(، کوروزا، پرزباك، اسپیتزنگ و کلونینجر )2010(، اسپیتهاوز و همکاران )2015(

آسیب  است که) 2012(و علی محمدي، شیبانی نوقابی و زاهدي تجریشی ) 2015(کیامرثی و مومنی 
پژوهش نشان داد که راهبردهاي تنظیم این نتایج . اندپرهیزي باال را در افراد افسرده گزارش کرده

آسیب پرهیزي به . نقش میانجی دارند ،ي بین آسیب پرهیزي و افسردگیهیجان مثبت و منفی در رابطه
ي معنادار پیش بینی کنندهي راهبرد فاجعه سازي و به طور منفی و طور مثبت و معنادار پیش بینی کننده

پشتکار از دیگر ابعاد . استتمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزي و ارزیابی مجدد مثبت 
این یافته همسو با . ي منفی معنادار داشترابطه ،سرشتی شخصیت است که در این پژوهش با افسردگی

 ). 2010لوینسون و نرینگر، (اند کردههایی است که پشتکار کم را در افراد افسرده گزارش پژوهش
دهاي تنظیم هیجان نقش نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد منشی شخصیت در پیش بینی راهبر

توان گفت که شخص داراي خودراهبري باال، متکی به خود و در تبیین این یافته می و دبیشتري دار
ه دهد و آمادگی یراه حل ارا مسایلبراي  ،ازدبیند تاخیرتواند نیازهاي خود را به می ،هدفمند است

ضعیفی  ي اراده ،با خودراهبري پایین فرد ،در مقابل. دست و پنجه نرم کردن با شرایط سخت را دارد
اگر فردي در ). 2007کاویانی، (داند گذار نیست و دیگران را مقصر میتاثیردارد، در روند امور 

رزنش کند، به نشخوار فکري بپردازد، آن را وحشتناك و خود یا دیگران را س ،برخورد با مشکالت
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آمیز بداند و منفعالنه آن را بپذیرد به احتمال بیشتري خلق منفی و افسردگی را تجربه خواهد فاجعه
. ي منفی معنادار به دست آمدي دیگر پژوهش این بود که بین همکاري و افسردگی رابطهیافته. کرد

سویکلی  و  -و کامپانا، پوتانن، ایلی، ستال) 2014(اي لی و همکاران هاین یافته همسو با پژوهش
نتایج پژوهش نشان داد . انداست که همکاري پایین را در افراد افسرده گزارش کرده) 2012( همکاران 

همکاري به طور مثبت و معنادار راهبردهاي پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیري و به طور 
توان گفت که تبیین این یافته می در. ر مقصر دانستن دیگران را پیش بینی می کندمنفی و معنادا

پنداشت از خویش به عنوان بخشی از جامعه و جهان انسانی است که از آن حس  ي همکاري بر پایه
کلونینجر و شوراکیک، (اجتماعی، تمایل به انجام امور خیریه، وجدان، رحم و مهربانی مشتق می شود 

افرادي که در برخورد با مشکالت، دیگران را مقصر نمی دانند و به ارزیابی مجدد موقعیت می  ).2005
 . کنندبه احتمال کمتري خلق منفی را تجربه می ،پردازند و سعی می کنند دیدگاه دیگري را اتخاذ کنند

، موقعیت را یلمسادهد فرد با خودفراروي باال در برخورد با هاي پژوهش نشان میآن گونه که یافته
کند و هاي دیگري اتخاذ میکند، دیدگاهدهد، براي آن برنامه ریزي میمورد ارزیابی مجدد قرار می

و  مسایلاستفاده از این راهبردهاي شناختی در برخورد با . کند تا به طور مثبت به آن بنگردتالش می
 . مشکالت، نتایج هیجانی مثبتی براي فرد در پی خواهد داشت
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Depression is a common and growing disorder and various factors has been proposed in 
the etiology of it, one of which is personality traits. The aim of the present study is to 
determine mediating role of cognitive emotional regulation in relationship between 
dimensions of temperament and character and depression. For this purpose, through a 
descriptive-correlational study, 205 students were selected via voluntary sampling method 
and evaluated in terms of dimensions of temperament and character, depression level, and 
employing cognitive emotional regulation strategies. The correlation results indicated a 
significant positive relationship between temperament and character dimensions and 
cognitive emotional regulation with depression. Also, path analysis showed that 
dimensions of temperament and character impact depression indirectly through cognitive 
emotional regulation. Thus, based on current research findings, it can be concluded that 
emotional regulation strategies have a mediating role in relationship between temperament 
and character dimensions and depression. Personality dimensions impact depression 
through certain mechanisms. Considering these dimensions and the effectiveness of the 
employed mechanisms can be useful in developing efficacious preventive and therapeutic 
interventions for depression. 

 
 

Keywords: Dimensions of temperament and character, Cognitive emotional regulation, 
Depression 
 
 
 
 
Electronic mail may be sent to: Nastaran.Otared@yahoo.com 

 

94 
 
 

 

 


	3
	31

