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 چکیده

است.  بوده آوری در مدیران هالل احمردف این پژوهش بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تابه

 ه مدیران هالل. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیاستبوده همبستگی  -روش تحقیق توصیفی

گیری در این نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه عنوانبهتصادفی  طوربهنفر  521که تعداد  بوداحمرتهران 

آوری کانر و و مقیاس تاب (2225)جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران پژوهش آزمون نظم

اختی تنظیم شن هایاستراتژینشان داد متغیر  هاداده وتحلیلتجزیه( بوده است. نتایج 2229دیویدسون )

تنظیم  هایتژیاسترا. متغیر کندمی بینیپیشمثبت و معنی دار متغیر تاب آوری را  صورتبههیجان مثبت 

یم شناختی متغیرتاب آوری بود. بین تنظ بینیپیشبهمنفی و معنی دار قادر  صورتبهشناختی هیجان منفی 

از راهبردهای  شودمی(. لذا توصیه p<25/2) ران هالل احمر رابطه وجود داردهیجان با تاب آوری در مدی

 تنظیم هیجان مثبت در افزایش تاب آوری استفاده شود.
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 مقدمه

که افراد ناگزیرند برای مقابله با  است ییهاچالشزندگی در جهان امروز پر از استرس و 

 تاب آوری هامهارتاستفاده کنند. یکی از این  ییهامهارتها از شرایط استرس و بحران

برای دستیابی به اهداف برخوردارند. نسبت به  ریزیبرنامهاست. افراد تاب آور از توان 

 هایمهارتفردی خود اطمینان و اعتماد دارند.  هایتواناییدگاه مثبت دارند. به خود دی

آمادگی برای گوش دادن به دیگران و احترام گذارشتن به احساسات  ،جرات مندی ،گفتگو

و عقاید دیگران را دارند. نظم و ترتیب و ثبات و امنیت در زندگی فردی را نیز دارند. 

مدارانه  همسئلو با مشکالت به شیوه  کنندمییی با مشکالت احساس توانمندی در رویارو

(. تاب آوری در اصطالح 5913 ،جانبخش و اصل ذاکر ،قهاری ،)نوری شوندمیروبه رو 

 است قادر آن اساس بر که ،بوده فرد در توسعه قابل حالت : نوعیشودیمچنین تعریف 

 ،مثبت رویدادهای حتی و گیزند هایتعارض و هابتیمص ،هایناکامبا  رویارویی در

 ،بیشتر موفقیت به دستیابی برای و دهد ادامه بیشتر تالش به بیشتر و مسئولیت پیشرفت

 (.5913 ،ننشیند )خلعتبری و بهاری پای از

 ندهکنتعیینتاب آوری از ضروریات زندگی در دنیای کنونی است و یکی از عوامل 

 یکی هیجان جویی نظم .رودیما به شمار استرس ز یدادهایروافراد در مقابل  یهاپاسخ

 عوقای با سازگاری در مهمی نقش و بوده موفق وری وکنش بهزیستی اساسی عوامل از

 ،المتیس خوب پیامدهای با آمیز موفقیت هیجان تنظیم. کندمی ایفا زندگی زای استرس

 ،نیروا یهااختالل با هیجان جویی نظم در نارسایی ،برعکس و باال کاری عملکرد

شرپور ب ،شیخی ،زادگان عیسی)است  همراه اضطرابی اختالالت و افسردگی ،شخصیتی

 .(5932 ،و سعادتمند

 درکقابلکامل  طوربه شوندمیعواملی که منجر به تاب آوری افراد در برابر استرس 

عی س گیرندمیزندگی قرار  هایاسترسافراد در بستر  کههنگامی ،نیستند. با این حال

از  یکی انددادهنشان  هاپژوهشخود را تنظیم کنند.  هایهیجاناز طرق مختلفی  دکننمی

)برای مثال  استتنظیم هیجان  هایمهارت ،عوامل تاب آوری افراد در برابر استرس
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نیرومند برای  هایروش(. یکی از 2255 ،2؛ تروی و ماوس2252 ،5کارلسون و همکاران

 ،9روساکسنر و گ) استژی های شناختی تنظیم هیجان استفاده از استرت ،هاهیجانتنظیم 

 ورود اطالعات کاریدستبه شیوه شناختی مدیریت و  ،(. تنظیم شناختی هیجان2221

 (.2221 ،اکسنر و گروس) داردفراخواننده هیجان اشاره 

 برای که شودیم غیرآگاهانه و آگاهانه راهبردهای همه شامل هاهیجان جویی نظم

 کار هب هیجانی پاسخ یک شناختی و رفتاری ،هیجانی هایمؤلفه کاهش و حفظ ،افزایش

 گراندی با ارتباط در فرد یتجربه دربارۀ مهمی اطالعات ،هیجانی هایپاسخ. شودیم برده

 چگونه هیجانات با مواجهه در که گیرندمی یاد هاانسان ،اطالعات این با. کندمی فراهم

 در ار راهکارهایی چه ،کنند بیان کالمی صورتبه را هیجانی تجارب چگونه ،کنند رفتار

 ررفتا دیگران با چگونه ،خاص هایهیجان یزمینه در و برند کار به هاهیجان به پاسخ

 .(5932 ،آقایی و عابدی ،اسماعیلی)کنند 

 انواع از که است ایگونهبه هایهیجان تعدیل جهت هیجان جویی نظم اهمیت

 عنوانبه را تعدادی و نامناسب هایهیجان عنوانبه را یتعداد توانینم هاهیجان

 و کنترل درصورت هاهیجان تمامی بایدگفت بلکه ،کرد تفکیک مناسب هایهیجان

ند باشمضر می و نامناسب تعدیل و کنترل عدم صورت ودر مفید و مناسب ،جویینظم

 (.5331 ،3گروس)

 درکقابلکامل  طوربه شوندمیرس عواملی که منجر به تاب آوری افراد در برابر است

عی س گیرندمیزندگی قرار  هایاسترسافراد در بستر  کههنگامی ،نیستند. با این حال

از  یکی انددادهنشان  هاپژوهشخود را تنظیم کنند.  هایهیجاناز طرق مختلفی  کنندمی

رای مثال )ب استتنظیم هیجان  هایمهارت ،عوامل تاب آوری افراد در برابر استرس

 (.2255 ،6؛ تروی و ماوس2252 ،1کارلسون و همکاران

                                                                                                                                        
1. Carlson & et al 

2. Troy & Mauss 

3. Ochsner & Gross 

4. Gross 

5. Carlson & et al 

6. Troy & Mauss 
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( پژوهشی با عنوان رابطه میان تاب آوری و تنظیم هیجان در 5936زاده )هاشم 

ین تاب بدانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان گنبد کاووس انجام داد. نتایج نشان داد که 

 ظرازنی بین دو گروه دختر و پسر آوری و تنظیم هیجان ارتباط معناداری وجود دارد ول

 .میزان تاب آوری و تنظیم هیجان تفاوت معناداری وجود ندارد

 شناختی تنظیم راهبردهای نقش ( پژوهشی با عنوان5931) همکارانشریفی باستان و 

پستان انجام  سرطان مبتال به زنان آوریتاب بینیپیش در منفی و مثبت عاطفه و هیجان

تاب آوری با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت  ننشا دادند و نتایج

با راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و عاطفه منفی رابطه منفی  ،رابطه مثبت معنادار

 (.P <225/2معنادار دارد )

اضطراب و ، رابطه تنظیم هیجان( پژوهشی با عنوان 5931راد )سیفی و فرزین 

ان با تنظیم هیج انجام داد. نتایج نشان داد که بین ر دانشجویانافسردگی با تاب آوری د

بین اضطراب باتاب  د.تاب آوری در دانشجویان زن رابطه مثبت معنی داری وجود دار

بین افسردگی با تاب آوری  .آوری در دانشجویان زن رابطه منفی معنی داری وجود دارد

 .ددر دانشجویان زن رابطه منفی معنی داری وجود دار

آموزش تنظیم هیجان بر  تأثیر( پژوهشی با عنوان 5931همکاران )عرفانی آداب و 

 انجام دادند. نتایج نشان داد ان معتاد به اینترنتآموزدانشتاب آوری و تحمل پریشانی 

اشته است. د تأثیران آموزدانشموزش تنظیم هیجان بر بهبود تاب آوری و تحمل پریشانی آ

س منفی مانند استر هایهیجانان بیشتر در معرض آموزدانشینکه با توجه به ا درنتیجه

ی عمل تکانش صورتبهو  ریزیبرنامهبدون  احتماالً ییهاتیموقعدر چنین ، رندیگیمقرار 

 در بهبود تاب آوری و تحمل پریشانی و تواندیمبنابراین آموزش تنظیم هیجان ؛ کنندیم

 .باشد مؤثرعدم وابستگی به اینترنت  درنتیجه

( با عنوان نقش راهبردهای نه گانه تنظیم شناختی 5932نتایج پژوهش اندامی خشک )

تاب آوری نشان داد که از بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی  بینیپیشهیجان در 

ت و مثب صورتبه ریزیبرنامهراهبردهای ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر  ،هیجان
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اسازگارانه تنظیم شناختی هیجان فاجعه آمیز پنداری و سرزنش از میان راهبردهای ن

تاب آوری دارند. تا بحال این پژوهش در جامعه  بینیپیشمنفی امکان  صورتبهدیگران 

پژوهش  یهاتیاولومدیران هالل احمر( صورت نگرفته است و از پژوهش )آماری مورد 

 .استدر این جامعه 

همبستگی مثبت و با  ،مثبت هایهیجانری با ( نشان داد که تاب آو2221) 5ریو

 ستا داده ننشا تتحقیقامنفی همانند خشم و غمگینی همبستگی منفی دارد.  هایهیجان

 برخی و دارد لنباد به را تیومتفا یپیامدها ،دفر به منحصر دهبررا هر از دهستفاا که

 یفاا ادفرا نروا سالمت و آوری بتا در مهمی نقش ،نهیجا شناختی تنظیم یهادهبررا

 ننشا هشیوپژ ( در2252) 2پارودی-موجیکا و گگرینبر ،لیگی یککد ،نلسور. کاکندیم

 در نهیجاناتشا تنظیم ایبر دمجد یابیارز دهبررا از دهستفاا به دتعا که ادیفرا ندداد

. دهندیم ننشا دخو از ،سسترا برابر در یبیشتر آوری بتا نددار دخو همرزندگی روز

 هیجانی هایو پاسخ شوندیممواجه  هیجانی مسائلران هالل احمر با مدی ازآنجاکه

 و راهبردهای وپریشانی غمگینی احساس ازجمله با فشار روانی در مواجهه نامناسب

 نظر به شودیم درآن ها عاطفی مدتکوتاه پریشانی موجب هاهیجان تنظیم نارسای

آوری  بتا در یاژهیو هجایگا ییندآرف عامل انعنو به مقابله و تهیجانا تنظیم که رسدیم

 .گرددیماحساس  ازپیشبیشو ضرورت پژوهش حاضر باشد  شتهدا مدیران هالل احمر

بین تنظیم شناختی هیجان و  هدف پژوهش بررسی رابطه با توجه به موارد مطرح شده

 .استمیزان تاب آوری در مدیران هالل احمر 

 روش

ش جامعه آماری این پژوه .ی استفاده شده استدر این پژوهش از روش توصیفی همبستگ

 962تعداد جامعه آماری  ،مأخوذه. بر اساس آمار است تهران از کلیه مدیران هالل احمر

                                                                                                                                        
1. Reeve 

2. Carlson, Dikecligil, Greenberg & Mujica-Parodi 
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 عنوانبهتصادفی ساده  گیرینمونهنفر به روش  521که طبق جدول مورگان  استنفر 

 نمونه انتخاب شدند.

 وسونیدمه تاب آوری کانر و در پژوهش حاضر شامل پرسشنا گیریاندازهابزار 

 .است( 2225همکاران )( و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و 2229)

نسخه اصلی این پرسشنامه  (:CERQ) هیجانفرم کوتاه پرسشنامه نظم جویی شناختی 

 این دو زبان هلندی و انگلیسی تهیه شده است. به( 2225) وهمکارانتوسط گارنفسکی 

تمرکز بر فکر  ،دیگر سرزنش گری ،خودسرزنش گری) همقیاسخرد 3 نسخه شامل

 ،ارزیابی مجدد مثبت ،تمرکزمجدد مثبت ،کم اهمیت شماری ،فاجعه نمایی ،گرینشخوار

نسخه فارسی وکوتاهتر این ( 5932). حسنی است( ریزیبرنامهتمرکز مجدد  ،پذیرش

شامل دو  هامقیاسهر یک از خرده  ،CERQدر . تنظیم کرد سؤال 51پرسشنامه را در 

گذاری نمره( همیشه) 1 تا( هرگز) 5 ازماده هستند که بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت 

ها به ی مادهها از طریق جمع کردن نمرهی کل هر یک از خرده مقیاسنمره. شوندمی

دامنه آلفای )درونی  همسانی CERQهای دهد مادهنشان می هاپژوهش. آیددست می

بیانگراعتبار  %2خوبی داشته و ضرایب همبستگی بازآزمایی  (بود 36/2 تا 15/2 کرونباخ

 .مقیاس بود

پذیرش  مؤلفهدر  ،22/2در پژوهش حاضر پایایی متغیر تنظیم شناختی هیجان مثبت 

ارزیابی مجدد مثبت  ،69/2 ریزیبرنامهتمرکز مجدد بر  ،61/2تمرکز مجدد مثبت  ،62/2

به دست آمد و پایایی تنظیم شناختی هیجان منفی  22/2ه و کنار آمدن با دیدگا 65/2

و فاجعه  63/2نشخوار فکری  ،22/2سرزنش دیگران  ،61/2سرزنش خود  مؤلفهدر  ،21/2

 به دست آمد. 62/2پنداری 

نامه را کونور این پرسش (:2003)(CD-RIS) سونآوری کونور و دیویدمقیاس تاب

حوزه تاب آوری تهیه کردند.  5323-5335وهشای ( با مرور منابع پژ2229و دیویدسون )

 ،روان سنجی این مقیاس در شش گروه جمعیت عمومی هایویژگیبررسی 

ن با بیمارا ،بیماران سرپایی روان پزشکی ،اولیه هایمراقبتکنندگان به بخش مراجعه
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مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده 

فکیک به خوبی قادر به ت نامهپرسشست. تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند که این ا

ر د تواندمیبالینی و غیر بالینی بوده و  هایگروهافراد تاب آور از غیر تاب آور در 

آوری تاب پرسشنامه (.5913، )محمدی شودمیپژوهشی و بالینی به کار برده  هایموقعیت

( نادرست کامالً) صفرگویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین  21کونور و دیویدسون 

. این مقیاس در ایران توسط شودمیگذاری  نمره 521-21پنج )همیشه درست( با دامنه  تا

تعیین روایی این مقیاس نخست همبستگی  برای ( هنجاریابی شده است.5913محمدی )

نشان داد. برای تعیین  را 63/2 تا 35/2بین  هایضریب ،9گویه  جزبههر نمره با نمره کل 

آوری کونور و دیویدسون از روش الفای کرونباخ بهره گرفته شد و پایایی مقیاس تاب

(. در پژوهش حاضر پایایی متغیر تاب 5913، محمدی) آمددست  به 13/2ضریب پایایی 

 به دست آمد. 15/2آوری از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

 هاافتهی

نفر  99مرد و  دهندگانپاسخدرصد( از  3/63)نفر  21فراوانی نشان داد جدول توزیع 

نفر  12 ،(درصد 5/55) لیسانسمدرک  دهندگانپاسخنفر از  52درصد( زن بودند.  6/92)

مدرک  دهندگانپاسخنفر از  36درصد( و  9/36) لیسانسفوقمدرک  دهندگانپاسخاز 

درصد مجرد بودند.  52اد نمونه متأهل و درصد از افر 11( داشتند. درصد 6/32) دکترا

 سال داشتند. 12تا  32درصد  5/55سال و  32تا  92درصد  2/11 ،سال 92درصد زیر  2/9

و  52/21میانگین و انحراف معیار متغیر تاب آوری به ترتیب  زیر مطابق با جدول

 22/63تیب رمثبت به ت بود. میانگین و انحراف معیار راهبرد شناختی تنظیم هیجان 31/53

 بود. 15/52و  13/12منفی  و راهبرد شناختی تنظیم هیجان 59/ 32و 
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 مورد مطالعۀ پژوهش یرهایمتغتوصیفی  یهاافتهی. 1جدول 

انحراف 

 معیار
  متغیرها تعداد حداقل حداکثر کجی کشیدگی میانگین

 متغیر مالک تاب آوری 521 12 31 31/2 -56/5 52/21 31/53

32/59 22/63 51/5- 55/2 33 39 521 
نمره کل 

 )مثبت(

راهبردهای 

شناختی تنظیم 

 هیجان مثبت

 پذیرش 521 3 22 -93/2 -23/2 99/51 21/9

26/9 91/53 15/5- 56/2 22 1 521 
تمرکز 

 مجدد مثبت

22/9 93/52 52/5- 92/2 53 2 521 

تمرکز 

مجدد بر 

 ریزیبرنامه

23/9 31/59 23/2- 22/2 22 2 521 
ارزیابی 

 جدد مثبتم

22/9 53/53 21/5- 59/2 22 1 521 
کنار آمدن 

 با دیدگاه

15/52 13/12 32/2- 22/2 21 99 521 
 کلنمرۀ 

 منفی()

راهبردهای 

شناختی تنظیم 

 هیجان منفی

59/9 93/55 66/2- 92/2 51 6 521 
سرزنش 

 خود

21/9 22/53 52/5- 26/2- 53 1 521 
سرزنش 

 دیگران

96/9 22/59 51/5- 22/2 22 3 521 
نشخوار 

 فکری

96/9 29/59 22/5- 53/2 22 2 521 
فاجعه 

 پنداری
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 ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعۀ پژوهش. 2 جدول
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 با استفاده از آزمون 21/2مفروضة نرمال بودن با سطح معنی داری بزرگتر از 

 (.P>21/2) تأیید شد موردمطالعهنف برای متغیرهای کلومگروف اسمیر

هم خطی چندگانه است  یمفروضهتحلیل رگرسیون چندگانه  یهامفروضهیکی از 

که قبل از انجام تحلیل باید بررسی شود. برای بررسی این مفروضه از دو آمارۀ قدرت 

در  VIFل و مقادیر تحم ،. در تحقیق ماشودیمتحمل و عامل تورم واریانس استفاده 

مستقل هم خطی  یرهایمتغبین  دهدیمکه نشان  مطلوب قرار دارند یهادامنهداخل 

ر د مقدار آماره واتسون برای بررسی مفروضة استقالل خطاها نیز چندگانه وجود ندارد.
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بنابراین فرض استقالل بین خطاها یا عدم همبستگی بین  ،قراردارد 1/2تا  1/5فاصله 

 شود.خطاها پذیرفته می

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت و منفی  یهامؤلفهبرای  VIFمقادیر تحمل و 

مستقل هم خطی  یرهایمتغبین  دهدیمکه نشان  مطلوب قرار دارند یهادامنهدر داخل 

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان  یهامؤلفهچندگانه وجود ندارد. مقدار آماره واتسون 

( برای بررسی 11/5) یمنفراهبردهای شناختی تنظیم هیجان  یهامؤلفه( و 16/5مثبت )

بنابراین فرض استقالل بین  ،قراردارد 1/2تا  1/5در فاصله  مفروضة استقالل خطاها نیز

 شود.خطاها یا عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می

طریق  زنتایج ضریب همبستگی چند متغیره برای بررسی پییش بینی متغیر تاب آوری ا .3جدول  

 راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت ومنفی

 برآوردخطای معیار  تعدیل شده R 2R 2R راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

5 32/2 15/2 12/2 11/6 

 

 برآوردخطای معیار  تعدیل شده R 2R 2R تنظیم شناختی مثبت

2 11/2 21/2 22/2 26/2 

 

 برآوردمعیار  خطای تعدیل شده R 2R 2R تنظیم شناختی منفی

9 12/2 26/2 21/2 35/2 

ترکیب  دهدمینشان  2R= 15/2 و R=32/2ضریب همبستگی چند متغیره با  9 جدول

درصد از واریانس متغیر تاب اوری را  15 ،خطی متغیرهای راهبرد شناختی تنظیم هیجان

 دهدمینشان  2R= 21/2 و R=11/2 با. ضریب همبستگی چند متغیره کردندمی بینیپیش

درصد از واریانس متغیر تاب  21 ،مثبت ترکیب خطی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

نشان  2R=26/2 و R=12/2. ضریب همبستگی چند متغیره با کنندمی بینیپیشاوری را 

درصد از واریانس متغیر  26 ،ترکیب خطی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان منفی دهدمی

 .نندکمی بینیپیشتاب آوری را 
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متغیر تاب آوری از طریق راهبردهای  بینیپیشنتایج تحلیل واریانس برای معنی داری . 4 جدول

 شناختی تنظیم هیجان مثبت و منفی

راهبردهای شناختی 

 تنظیم هیجان

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داری

 225/2 25/229 22/3613 2 29/53921 رگرسیون

   95/39 521 65/3132 دهباقیمان

    522 61/29321 کل

 

تنظیم شناختی 

 مثبت

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داری

 225/2 11/21 13/9262 1 22/51193 رگرسیون

   16/33 522 31/1216 باقیمانده

    522 61/29321 کل

 

تنظیم شناختی 

 منفی

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داری

 225/2 32/12 13/3169 3 91/51211 رگرسیون

   21/11 529 22/1622 باقیمانده

    522 61/29321 کل

متغیر تاب آوری از طریق  بینیپیشنتایج تحلیل واریانس معنی داری  3جدول 

ینان تأیید درصد اطم 33و در سطح  225/2را با سطح معنی داری  متغیرهای پیش بین

اوری  متغیر تاب بینیپیشتحلیل واریانس معنی داری  (. همچنین نتایجP<25/2) کندمی

و  225/2از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت و منفی را با سطح معنی داری 

 (.P<25/2) کندمیدرصد اطمینان تأیید  33در سطح 
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تاب آوری از طریق  بینیپیشررسی میزان برای ب زمانهمنتایج تحلیل رگرسیون  .1جدول 

 راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت و منفی

 مدل
ضرایب  ضرایب غیر استاندارد شده

 استاندارد شده
T 

سطح 

 خطای استاندارد B داریمعنی

 225/2 32/6  95/3 92/63 ثابت

 225/2 32/1 16/2 22/2 62/2 مثبت

 225/2 -23/1 -91/2 53/2 -19/2 منفی

 222/2 92/2  11/9 52/3 ثابت

 225/2 39/1 32/2 96/2 33/5 پذیرش

 221/2 59/2 29/2 29/2 22/5 تمرکز مجدد مثبت

ریزیبرنامه تمرکز مجدد بر  12/5 95/2 26/2 12/2 255/2 

 225/2 91/9 92/2 93/2 32/5 ارزیابی مجدد

 225/2 66/9 95/2 32/2 11/5 کنار آمدن با دیدگاه

 225/2 32/91  22/9 39/592 ثابت

 225/2 -92/1 -65/2 91/2 -32/2 سرزنش خود

 225/2 -29/3 -92/2 93/2 -32/5 سرزنش دیگران

 222/2 -35/2 -21/2 22/2 -55/5 نشخوار فکری

 251/2 -31/2 -21/2 23/2 -59/5 فاجعه پنداری

گانه  تحلیل گرسیون چند : با توجه بهشودمیمشاهده  1که در جدول  طورهمان

مثبت و  صورتبه B=16/2مثبت با  متغیر پیش متغیر راهبرد شناختی 2از بین  زمانهم

. متغیر راهبرد کندمی بینیپیشمتغیر تاب آوری را  25/2معنی دار و در سطح آلفای 

ری متغیرتاب آو بینیپیشبهمنفی و معنی دار قادر  صورتبه B=-91/2منفی با  شناختی

 منفی با بتا بیشتر نسبت به راهبردشناختی منفی نقش بیشتری در بود. راهبرد شناختی

 متغیر تاب آوری دارد. بینیپیش

کنار  ،B=32/2راهبرد پذیرش با  مؤلفه ،مؤلفه راهبردهای تنظیم هیجان مثبت 1از بین 

 25/2مثبت و معنی دار در سطح آلفای  صورتبه B =95/2آمدن با دیدگاه دیگران با 

 ،B=29/2مؤلفه تمرکز مجدد مثبت با  (.P<25/2) متغیر تاب آوری بودند نیبیپیشبهقادر 
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مثبت و  صورتبه B=92/2ارزیابی مجدد با  ،B=26/2 ریزیبرنامه مؤلفه تمرکز مجدد بر

 (.P<21/2متغیر تاب آوری بود ) بینیپیشبهقادر  21/2معنی دار در سطح آلفای 

و  B=-65/2مؤلفه سرزنش خود با  منفیمؤلفه راهبردهای تنظیم هیجان  3از بین  

 25/2منفی و معنی دار و در سطح آلفای  صورتبه B=-92/2مؤلفه سرزنش دیگران با 

 B=-21/2(. مؤلفه نشخوار فکری با P<25/2متغیر تاب اوری بود ) بینیپیشبهقادر 

قادر  21/2منفی و معنی دار و در سطح آلفای  صورتبه B=-21/2فاجعه پنداری با 

 (.P<21/2متغیر تاب اروی بود ) بینیپیشبه

 گیرینتیجهبحث و 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری در مدیران 

 .استهالل احمر 

متغیر پیش متغیر راهبرد شناختی مثبت  2نتایج حاصل از فرضیه کلی پژوهش از بین 

. کندمی بینیپیشمتغیر تاب آوری را  25/2فای مثبت و معنی دار و در سطح آل صورتبه

غیرتاب اوری مت بینیپیشبهمنفی و معنی دار قادر  صورتبهمتغیر راهبرد شناختی منفی 

قش بیشتری در ن بود. راهبرد شناختی مثبت با بتا بیشتر نسبت به راهبردشناختی منفی

 که در آن مهارت هاییوهشپژهمچنین با  هایافتهمتغیر تاب اوری دارد. این  بینیپیش

 ارددیکی از منابع تاب آوری معرفی شده است همخوانی  عنوانبهتنظیم هیجان همچنین 

؛ رویچ و 2255 ،نقل از دانکل شیتر و دولییر 2255 ،؛ استنتون5339 ،کامپفر و هوپکینز)

 رادسیفی و فرزین  ،(5931) همکارانشریفی باستان و  هایپژوهش( و با 2222 ،شاته

 زادههاشم  ،(5936) همکارانمحمد خانی و  ،(5931) همکارانعرفانی آداب و  ،(5931)

 .است( همسو 2252) همکاران( و کارلسون و 2221) ریو ،(5936)

 هایمهارت( که در مطالعات خود 2229) همکارانهمچنین با پژوهش ماستن و 

افراد تاب آور  هایویژگیو عواطف فردی را از  هایهیجاننظارت دقیق بر  ،شناختی

باعث افزایش تاب آوری و کاهش میزان  هامهارتکردند که این  گیرینتیجهو  دانستندمی

 (.5935 ،همخوانی دارد )فالحی سیچانی شودمیدر مقابل استرس  پذیریآسیب
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 ،مؤلفه راهبردهای تنظیم هیجان مثبت راهبرد پذیرش 1نتایج فرضیه فرعی اول از بین 

قادر  25/2مثبت و معنی دار در سطح آلفای  صورتبهدیدگاه دیگران با با  آمدنکنار 

مؤلفة تمرکز  ،(. مؤلفة تمرکز مجدد مثبتP<25/2متغیر تاب آوری بودند ) بینیپیشبه

 21/2مثبت و معنی دار در سطح آلفای  صورتبهارزیابی مجدد  ،ریزیبرنامه مجدد بر

مؤلفه راهبردهای تنظیم هیجان  3(. از بین P<21/2متغیر تاب اوری بود ) بینیپیشبهقادر 

 منفی و معنی دار و در سطح صورتبهمؤلفة سرزنش خود و مؤلفة سرزنش دیگران  منفی

فاجعه  ،(. مؤلفة نشخوار فکریP<25/2متغیر تاب اوری بود ) بینیپیشبهقادر  25/2آلفای 

متغیر تاب  بینیپیشبهر قاد 21/2منفی و معنی دار و در سطح آلفای  صورتبهپنداری 

 (.P<21/2اروی بود )

شریفی باستان و  ،(5932) همکاراننتیجه پژوهش با پژوهش اندامی خشک و  

محمد  ،(5931) همکارانعرفانی آداب و  ،(5931) رادسیفی و فرزین  ،(5931) همکاران

( 2252) همکارانکارلسون و  ،(2221) ریو ،(5936) زادههاشم  ،(5936) همکارانخانی و 

 همخوانی دارد.

( اعتقاد دارد افراد تاب آور نسبت به افراد غیرتاب آور 2221) رادولتن همچنی 

سطح  ،. به همین دلیلکنندمیتر ارزیابی  کنترلقابلو  ترمثبترویدادهای استرس زا را 

ر به و ممکن است منج رودمیبرانگیختگی فیزیولوزیکی که در اثر رخدادهای منفی باال 

 (.5935 ،فالحی سیچانی) استاری شود در افراد تاب آور کمتر بیم

 اینگونه استدالل کرد که استفاده از این نوع استرتراژی های توانمیدر تبیین این یافته 

 هایهیجانسازگارانه در بستر استرس ممکن است با حفظ سالمت روان و کاستن از 

 هایاستراتژیبرخی از این  رگیریکابهمثبت از طریق  هایهیجانمنفی و حتی افزیش 

پیامدی همچون افزایش تاب آوری را به دنبال خواهد  ،کارآمد مانند ارزیابی مجدد مثبت

که  اندداده( نشان 2226 ،5؛ شیوتا2222 ،فولکمن و موسکورویتز) تحقیقاتداشت. برخی 

تی د شناخسازگارانه تنظیم هیجان همچون ارزیابی مجد هایاستراتژیاستفاده از برخی 

                                                                                                                                        
1. Shiota 
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 واندتمی ،منفی هایهیجاندر مواجهه با استرس در بسیاری از مواقع عالوه بر کاستن از 

 هایهیجانتجربه  هاپژوهشمثبت گردد. در همین راستا برخی  هایهیجانباعث افزایش 

کسون . برای مثال فردریاندگرفتهبه تاب آوری در نظر  یابیدستمثبت را عامل مرثری در 

( بیان کردند که افراد به این دلیل تاب آورند که از احساسات مثبت 2229) 5نو همکارا

 .کنندمیاده برتر استف ایمقابلهاستراتژیک و هوشمندانه برای دستیابی به نتایج  طوربه

منفی تنظیم شناختی هیجان در تاب آوری افراد پژوهش  هایاستراتژیدر زمینه نقش 

ان در تاب مثبت تنظیم هیج هایاستراتژیبه نقش  هاشپژوهمرتبطی یافت نشد و بیشتر 

که  درسمیکه بیشتر اشاره شد به نظر  گونههمان ،این یافته باوجود. اندپرداختهآوری 

 کنندمیا ایف تریاساسیدر مشکالت سالمت روان نقش  منفی تنظیم هیجان هایاستراتژی

دارند و اینگونه به نظر  تریپررنگو در ایجاد و حفظ مشکالت سالمت روان نقش 

 ندارند. مؤثریکه در کاهش تاب آوری افراد نقش  رسدمی

برای دستیابی به اهداف برخوردارند.  ریزیبرنامهافراد تاب آور از توان  ،طورکلیبه

فردی خود اطمینان و اعتماد دارند.  هایتوانایینسبت به خود دیدگاه مثبت دارند. به 

آمادگی برای گوش دادن به دیگران و احترام گذاشتن  ،ندیجرات م ،گفتگو هایمهارت

به احساسات و عقاید دیگران را دارند. نظم و ترتیب و ثبات و امنیت در زندگی فردی 

وه و با مشکالت به شی کنندمیرا نیز دارند. احساس توانمندی در رویارویی با مشکالت 

این  و ؛(5913 ،خش و اصل ذاکرجانب ،قهاری ،نوری) شوندمیمدارانه روبه رو  مسئله

که راهبردهای  دهدمی هاآنافراد تاب آور این امکان را به  مسئلهو سبک حل  هاویژگی

که  فرادیا برای کیفیت دوستی این افراد باشد. تریقویتبیین کننده  هاآنتنظیم هیجانی 

مثبت ) مثبتیع با مضمون فکر کردن به وقا ایسازگارانهعادت به استفاده از راهبردهای 

ل مؤثر برای مداخلع در ح هایبرنامهپی ریزی  دربارۀتفکر  ،وقایع منفی جایبهاندیشی( 

ن کم مثبت و همچنی صورتبهمعنای مثبت بخشیدن به واقعه یا تفسیر واقعه  ،مشکل

به  نسبت ،اهمیت شمردن واقعه و کوچک شمردن آن در مقایسه با وقایع بزرگتر را دارند

                                                                                                                                        
1. Fredrickson&Et al 
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ز این راهبردها استفاده کمتری دارند از تاب آوری باالتری برخوردار خواهند افراد که ا

ی منف هایهیجاناز این نوع راهبردهای سازگارانه ممکن است با کاستن از  استفاده بود.

موجبات رویارویی فرد برای حل مشکل و  ،بهبود عملکرد شناختی و هیجانی درنتیجهو 

ارائه  هایمدل(. در برخی 5932 ،اندامی خشک) ردآوافزایش تاب آوری او را فراهم 

 یرزشده در تشریح نقش تنظیم شناختی هیجان بر تاب آوری مانند چارچوب پیشنهادی 

یک عامل تعدیل کننده تمرکز  عنوانبه( بر توانایی تنظیم هیجان 2255 ،تروی و ماوس)

ک عامل ی عنوانبه شده است. به این صورت که افراد با توانایی تنظیم شناختی هیجان

تعدیل کننده تمرکز شده است. به این صورت که افراد با توانایی تنظیم شناختی هیجان 

 ،با استرس بعد از مواجهه ،باال در مقایسه با افرادی که تنظیم شناختی هیجان پایینتری دارند

ب افردی در ت هایتفاوت. در حقیقت این مدل در فهم دهندمیتاب آوری بیشتری نشان 

 آوری کمک کننده است.

 منابع

آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان تاب ایواسطهنقش (. 5932) علیرضا. ،اندامی خشک
عالمه  دانشگاه ،تهران ،کارشناسی ارشد نامهپایان. و تحمل پریشانی با رضایت از زندگی

 شناسی و علوم تربیتی.دانشکده روان ،طباطبائی

(. اثربخشی آموزش 5932) مریم. ،محمدرضا؛ اسماعیلی ،اصغر؛ عابدی ،یلیال؛ آقای ،اسماعیلی

 .95-32 (،22)1 ،اندیشه و رفتار ،تنظیم هیجان بر سالمت روان دختران مصروع

فصلنامه  ،آوری و رضایت از زندگای(. ارتباط بین تااب5913) صونا. ،جاواد؛ بهااری ،خلعتبری
 .19-33 (،2)5 ،واحد تنکابن تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی شناسیروان

آوری، سالمت روانی و (. تاب5916سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس. )

 .232-231(، 9)59، شناسی بالینی ایرانپزشکی و روانمجله روانرضایتمندی از زندگی، 

ی با تاب اضطراب و افسردگ ،(. رابطه تنظیم هیجان5931) بنفشه. ،زهره و فرزین راد ،سیفی

 نوین در حوزه علوم تربیتی هایپژوهش المللیبیناولین کنفرانس  ،آوری در دانشجویان

 .دبیرخانه دائمی کنفرانس، قم، ایران و روانشناسی و مطالعات اجتماعی
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 تنظیم راهبردهای (. نقش5931) شقایق. ،سیده منور؛ زهرایی ،فرنگیس؛ یزدی ،شریفی باستان

 ،پستان سرطان مبتال به زنان آوریتاب بینیپیش در منفی و مثبت عاطفه و هیجان شناختی

 .91-33 (،2)3 ،نشریه روان پرستاری

 رابطه .(5932) سعید. ،سعادتمند و سجاد ،بشرپور ؛سیامک ،شیخی ؛علی، عیسی زادگان 

 ،راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و خالقیت با سالمت عمومی دربین دانشجویان

 .5-52، (3)23 ،میهمجله پزشکی ارو

آموزش تنظیم هیجان بر تاب  تأثیر(. 5931) نفیسه. ،همت و تکلو ،الهام؛ جواهری ،عرفانی آداب

 لیالملبیندومین کنفرانس  ،ان معتاد به اینترنتآموزدانشآوری و تحمل پریشانی 
، قم، نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران هایپژوهش

 ، رکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضویم
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF02-ESCONF02_069.html 

ش آموزش میتنبی بر تاب آوری بر کاه ایمقایسهبررسی (. 5935) شیرین. ،فالحی سیچانی
 نامهپایان ،اول ترمخوابگاهیاسترس و افزایش جرأت ورزی در دانشجویان دختر 
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 .523-551 ،(25)6 ،مجله روانشناسی سالمت ،HIV عفونتمبتال به 

مصرف آوری در افراد در معرض خطر سوءبر تاب مؤثربررسی عوامل (. 5913) مسعود. ،محمدی
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(. بررسی رابطه میان تاب آوری و تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه 5936) سپیده. ،هاشم زاده
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 اقتصاد و حسابداری. ،مدیریت ،انسانی

Bonanna, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human resilience, American 

Psychologist, 59, 20-28. 

Carlson, J. M., Dikecligil, G. N., Greenberg, T., & Mujica-Parodi, L. R. 

(2012). Trait reappraisal is associated with resilience to acute 

psychological stress. Journal of Research in Personality,46, 609–613. 

https://www.civilica.com/Paper-ESCONF02-ESCONF02_069.html


 2716 تابستان/ 73ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   222

Fredrickson, B. L., Tugade, M. M. Waugh, C. E., & Larkin, G. R. (2003). 

What good are positive emotions in crises?A prospective study of 

resilience and emotions fllowing the terrorist attacks on the United 

States on September11, 2001, Journal of Personality and Social 

Psychology, 84, 365-376. 

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative 

review.  Review of general psychology, 2(3), 271. 
Carlson, J. M., Dikecligil, G. N., Greenberg, T., & Mujica-Parodi, L. R. 

(2012). Trait reappraisal is associated with resilience to acute 

psychological stress. Journal of Research in Personality, 46, 609–613. 

Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2004). Thinking makes it so:A social cognitive 

neuroscience approach to emotion regulation. Im R. F. Baumeister & 

K. D. Vohs (Eds)., Handbook of self regulation: Research, theory, and 

application. Newyork: Guilford Press. 
Reeve, J. (2005). Understanding motivation and emotion. New York:Wiley. 

Shiota, M. N. (2006).Silver linings and camdles in the dark:Differences 

among positive coping strategies in predicting subjective well-being, 

Emotion, 6, 335-339. 
Troy, A. S., & Mauss, I. B. (2011). Resilience in the face of stress: emotion 

regulation as a protectivefactor. In S.M, Southwick, & B.T, Litz, & D, 

Charney, & M.J, Friedman. (Eds.), Resilience andMental Health: 

Challenges Across the Lifespan ((pp. 30-44). London: Cambridge 

UniversityPress. 
 



Abstract in English   4  

The Relationship between the Cognitive Emotion 

Regulation and the Resilience among the Iranian 

Red Crescent Managers 

Kavoos Mahmoodi 

Fatemeh Ghaemi 

Abstract 

The principle purpose of the current research was the analysis of 

relationship between the regulations of the cognitive emotion with the 

resilience scale among the Iranian Red Crescent managers. The 

research method in the current investigation was descriptive-

correlational. The Statistical Society of this research includes all 

managers of Iranian Red Crescent which 108 of them have randomly 

been selected as samples. The measuring instrument in this study has 

been the Garnensky and Colleagues Cognitive Emotion Regulation 

Questionnaire (2001) (CERQ) and the Connor-Davidson Resilience 

Scale (2003) (CD-RIS). The data analysis results indicated the variable 

of positive emotional cognitive regulation strategies with predicts a 

positive and meaningful resiliency variable. The variable of negative 

emotional cognitive regulation strategies predicts a negative and 

meaningful resiliency variable (P<0/01). Therefore, it is recommended 

that positive emotional regulation strategies be used to increase 

resiliency. 

Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Resilience, Iranian Red 

Crescent Managers  

  




