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دانشگاهدانشجویاندرعمومیسالمتباهیجانابرازهایسبکرابطهبررسی
قرچکشهرستاننورپیام

  شیرکوند عبدالرضا / آباد اسفند شم  حسن /  فیروزی فریده


 چکیده
 دانشگاه انیدانشجو درابراز هیجان و سالمت عمومی  یها سبکارتباط بررسی  با هدا پژوه  حاضر

رای این منیور از بین دانشجویان ب انجام گرفته است. همبستگیبا روش  قریک شهرستان نور امیپ

مشغول  1213-13که در سال ترصیلی  ورامین شهرستان نور پیام دانشگاهسال  36تا  11دختر و پسر 

 به شدند و انتخاب ای مرحلهیند  تصادفی روش با (مرد 86 و زن 181) انشجود 278به ترصیل بودند، 

 سالمت پرسشنامه و( وامونز کینگ) EEQ هیجان گریابراز های سبک به مربوط های پرسشنامه وسیله

آمار توصیفی  های شاخص طریق از آمده دست به اطالعات. دمورد آزمون قرار گرفتن (GHQ) عمومی

مورد  پیرسون همبستگی روشو در بخ  آمار استنباطی با  انگین وانرراا معیارفراوانی، درصد، می

 با هیجان ابرازگری و هیجانی کنترل بین که داد نشانترقیق حاضر  های یافته قرار گرفت. ترلیل و تجزیه

 سالمت هیجان مثبت و ابراز وجود دارد. همچنین بین معنی داری و مثبت ارتباط سالمت عمومی

 عمومی ارتباط سالمت هیجان منفی و ابراز مشاهده نگردید و بین داری منفی و معنی تباطعمومی ار

و  هیجان ابراز های سبک بین گفت که توان میوجود دارد. بنابراین در مجموع  داری مثبت و معنی

 .دارد وجود داری معنی رابطه عمومی سالمت

 .نور پیام دانشگاه نشجویاندا، عمومی سالمت، هیجان ابراز های سبک: ها واژهکلید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قریک شهرستان پرورش و دبیرآموزش ،دبیر مس ول دهنویسن. firoozi_2012@yahoo.com 

 (.ره) خمینی امام الملل بین دانشگاه علمی هی ت عضو 

 قریک شهرستان پرورش و دبیرآموزش، زینبیه پردی  فرهنگیان دانشگاه مدرس. 
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 مقدمه

 با هماهنگ و موزون ارتباط برقراری در فرد قابلیت از عبارت را روانی سالمت جهانی بهداشت سازمان

 و هیجانی های تعارض منطقی و مناس  حل و خوی  اجتماعی مریط اصالح و تغییر در توانایی دیگران،

 سب  که است روان از خاصی حالت روانی اشتبهد دیگر عبارت به .داند می خود شخصی تمایالت

 داشته سازگاری دیگران و خود با که کند می کمک فرد به و گردد می انسان شخصیت کمال و رشد بهبود،

 ،تر هماهنگ و شادتر ،تر کامل زندگی به رسیدن در افراد به کمک روانی سالمت اصلی هدا. باشد

 همکاران، و امینی)است  رفتاری و عاطفی قی،خل اختالالت بروز از پیشگیری و وسیع شناخت

 با را ها آن شدن رو به رو هیجانی نیر از افراد بودن توانمند که اند داده نشان ها بررسی(. 30:1386

 کینگ) نماید می برخوردار بیشتری روان سالمت از را ها آن نتیجه در و کند می آسان زندگی های یال 

 (.00:1387،یانشاهقل از نقل ،866:1116وامونز،

 به و کنند می درک را آن منفی مفاهیم ،دهند می تشخیص را خود های احساس هیجانی نیر از توانمند افراد

 که افرادی با مقایسه در افراد این .کنند می بیان دیگران برای را خود هیجانی های حالت موثرتری گونه

 بیشتری موفقیت از منفی های تجربه با آمدن کنار در ندارند را هیجانی های حالت بیان و درک توانایی

 113:1110 گلمن،) دهند می نشان دیگران و مریط با ارتباط در را تری مناس  سازگاری و برخوردارند

 (.74:1387 شاهقلیان، از نقل

 کالمی ،ای یهره) روش یا (منفی یا مثبت ارزش به توجه بدون هیجان بیرونی نمای  به هیجانی ابرازگری

 افراد از برخی (.20:1387 زارع، از نقل 781:1118گوردون، و کرینگ) شود می اطالق (بدنی تحال و

 از هیجان ابراز شیوه دارای افراد این. کنند می ابراز آن پیامدهای از نگرانی بدون و آزادانه را هایشان هیجان

 ابراز در بازداری به گرای  دیگر برخی (.167: 1110 کلبی، و امونز) هستند هیجانی ابرازگری نوع

 در و هستند هیجانی بازداری نوع از هیجان ابراز شیوه دارای افراد این .دارند خود هیجانی های پاسچ

 ابرازگر است ممکن افراد این .دهند می نشان را دوسوگرایی نوعی خود هیجان ابراز در که افرادی نهایت

 ،716: 1116 امونز، و کینگ) هستند متعارض خود هیجان ابراز شیوه مورد در ولی باشند ابرازگر غیر یا

 (.32: 1387 زارع، از نقل

که  اند داده قرار تأیید مورد سالمت مختلف ابعاد در هیجانی ابراز های سبک اهمیت زیادی های پژوه 

 نیا رفیعی از جمله: است. نزدیک حاضر ترقیق رویکرد به که شود میاشاره  ترقیقاتی به تنها این جا در

یه بین ابرازگری هیجانی و سالمت عمومی رابطه  گرپژوهشی نشان دادند که  در( 1380) مکارانوه
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ابرازگری هیجانی( با سالمت عمومی  مؤلفهمعناداری وجود ندارد، ولی رابطه ابراز هیجان منفی )

د ولی معکوس و معنادار است. مهار هیجانی به طور کلی با سالمت عمومی رابطه مستقیم و معنادار دار

همراه است.  تر یینپامهار هیجانی( باالتر به طور معناداری با سالمت عمومی  مؤلفهنشخوارگری )

دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی با سالمت عمومی رابطه معکوس و معنادار دارد و بیانگر آن است که 

تری خواهند داشت. دارند، سالمت عمومی کم هایشان یجانهافرادی که دو سوگرایی باالتری در ابراز 

پژوه  حاضر، بر  های یافته. در مجموع دهند یمرا بروز  هایشان یجانههمچنین زنان بیشتر از مردان 

جنسی در  یها تفاوتابراز هیجان در پی  بینی سالمت و بیماری و وجود  یها سبک مؤثرنق  

 یها سبک ارتباط رسیبر هدا با که پژوهشی در (1381میرزایی ) .کند یمابرازگری هیجانی تاکید 

 سال 36 تا 18 پسر و دختر دانشجویان بین از منیور این برای است. عمومی سالمت و هیجان ابراز

 نفر 286 بودند، ترصیل به مشغول 1386-88 ترصیلی سال در که رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 در دوسوگرایی ، EEQ)(هیجانی ابرازگری (ECQ) هیجانی کنترل های پرسشنامه با و انتخاب

 ترقیق های یافته گرفتند. قرار آزمون مورد (CHG) عمومی سالمت و )(AEQ  هیجانی ابرازگری

 مثبت ارتباط دانشجویان، عمومی سالمت با هیجان ابرازگری و هیجانی کنترل بین که داد نشان حاضر

 وجود داری معنی و فیمن ارتباط عمومی، سالمت با هیجان ابرازگری در دوسوگرایی بین و دار معنی

 .دارد

 ،1116 همکاران، و سروی ) وسروی   سرطان مانند جسمانی بیماری یند و هیجان ابراز های سبک بین

 آرتریت (1118 جیمسون، راجرزو) کرونر عروق گرفتگی (2666 استانتون، ،1111 همکاران و واتسون

 یند و هیجان ابراز های سبک بین و( 1114 کرینگ،) برونشیت آسم (1111 همکاران، تاکرو) روماتویید

 امونز، و کینگ) عملی -فکری وسواس افسردگی، اضطراب، مانند روانی، های اختالل ی حوزه در اختالل

 و (1114 زاروا، مونگرینو) اجتماعی شخصیت (2666 همکاران، و کروز) تغذیه اختالل( 1116

 نق  هیجان ابراز همچنین. دارد جودو ارتباط (1111 همکاران، و واستون) سرطان مستعد شخصیت

(. 2661 مور، کندی ،1110 کلبی، و امونز) کند می ایفا فردی بین روابط نگهداری و حفظ در هیتوجّ قابل

 و تنیدگی بین روابط بر آن اثرات و اجتماعی حمایت به دسترسی قابلیت ،مهم کننده تعدیل یک عنوان به

 در دیگران با کردن صربت دیگر عبارت به(. 1110 کلبی، و نزامو) دهد می قرار تأثیر ترت را بیماری

 آن با مؤثر مقابله و رویداد درباره را اطالعاتی تا دهد می فرصت شخص به زا تنیدگی رویدادهای مورد
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 ویور، لوفتوسو ورتمن،) کند آرام  احساس گیرد، قرار اطرافیان حمایت مورد که این از و کند کس 

 :است دمعتق استانتون( 1111

 باشد کارآمد مثبت اجتماعی های پاسچ ایجاد واسطه به است ممکن هیجانی ابرازگری روش با مقابله

 منفی هیجانات تخلیه و ابراز برای مطلوبی بسیار ابزار تواند می نیز نوشتن(. 1380 نیا، رفیعی از نقل)

 که ناگواری حادثه به نسبت هیجاناتشان و احساسات بیان به زیادی میل است ممکن افراد زیرا باشد،

 صربت موضوع آن به راجع نتوانند اجتماعی های معذوریت دلیل به اامّ باشند، داشته آمده پی  برایشان

 نداشته حضور دسترس در دیگر مقابل فرد است ممکن فردی بین مسائل و مشکالت در همچنین. کنند

 این به و بیردازند کننده ناراحت موضوعات با همقابل به تا دهد می اجازه افراد به نوشتن واقع در. باشد

 این. برسانند حداقل به را نکردن صربت از ناشی های سرکوب و ها بازداری ،ها مردودیت وسیله

(. 1117 ل وپور،) شوند استرس از ناشی های بیماری آمدن پدید موج  توانند می ها بازداری و ها سرکوب

 به فرایند این که آورد می در زبانی ساختار صورت به را ناگوار بهتجر نوشتن، طریق از هیجانی ابرازگری

 حادثه به مربوط های اندیشه و افکار با همراه منفی عاطفه و کند می کمک حادثه تر درست درک و جذب

 حافیه شناختی پردازش هیجانی ابرازگری که اند داده نشان مطالعات (1116 پنبیکر،) دهد کاه  را

 پنبیکر،) شود می فیزیولوژیکی و روانی مؤثر تغییرات به منجر و کرده تسهیل را زا آسی  واقعه به مربوط

1113.) 

در  هیجان ابراز های سبکاساسی است که آیا بین  سؤالپژوه  حاضر در پی پاسخگویی به این 

ی  که لزوماً آس هایی موقعیت –هیجانی معمولی  های موقعیتهیجانی درونی در  های حالتمواجهه با 

ارتباطی وجود دارد؟ و اگر ارتباطی وجود دارد، این ارتباط  عمومی سالمت و -زا و یا تنیدگی زا نیست

اهمیت اجرای این پژوه  در کشور ایران، با فرهنگی متفاوت از کشورهای دیگر، در یگونه است؟ 

به عنوان نمونه  جامعه زنان و مردان برای بررسی تفاوت جنسیتی در این رابطه و درجامعه دانشجویان

 وسیعی از قشر جوان، قابل توجّه است.

 هدف کلی
دانشگاه پیام نور شهرستان  دانشجویان در عمومی سالمت با هیجان ابراز های سبک بین رابطهبررسی 

 1312-13قریک در سال ترصیلی 
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 اصلی فرضیه
هرستان قریک رابطه دانشگاه پیام نور ش دانشجویان در عمومی سالمت با هیجان ابراز های سبک بین

 دارد. وجود

 فرعی فرضیات
 مثبت همبستگی دانشگاه پیام نور شهرستان قریک، عمومی دانشجویان سالمت و هیجان ابراز بین -1

 .دارد وجود داری معنی و

 همبستگیدانشگاه پیام نور شهرستان قریک،  دانشجویانسالمت عمومی و مثبت هیجان ابراز بین -2

 .دارد ودوج داری معنی ثبت وم

همبستگی  دانشگاه پیام نور شهرستان قریک، دانشجویان سالمت عمومی منفی و هیجان ابراز بین -3

 .دارد وجود داری معنی و مثبت

 روش پژوهش
 پیمایشی -توصیفی اطالعات یگردآور روش جهت از و یکاربرد نیرهدا ازپژوه  حاضر 

شهرستان  نور پیام دانشگاه دانشجویان ی هکلیی آماری در این پژوه  عبارت از  جامعه .باشد می

این دانشگاه به  در 1314-10نفرمی باشد و در سال ترصیلی  860 برابر ها آنکه تعدادکل  قریک

نفر تعیین گردید  278 براساس فرمول کوکران ترقیق این. حجم نمونه آماری اند بودهترصیل مشغول 

از بین دانشجویان دانشگاه  ای مرحلهیری تصادفی یند که این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گ

 پژوه  گردآوری اطالعات در اینابزار انتخاب شدند. (مرد 86 و زن 181پیام نور شهرستان قریک )

 پرسشنامه است. 2شامل 

(EEQ) هیجانی ابرازگری ی نامه پرس 
1
 ابراز نق  اهمیت بررسی منیور به (1116) امونز و کینگ :

 ابراز مقیاس سه که دارد ماده 17 پرسشنامه این .نمودند طراحی را پرسشنامه این مت،سال در هیجان

 روش از استفاده با نامه پرس  این اعتبار .سنجد می را منفی هیجان ابراز و صمیمیت ابراز مثبت، هیجان

 زیر و مقیاس کل برای آن مقدار و شد بررسی کرونباخ آلفای ضری  ی مراسبه و درونی همسانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Ambivalence on Emotional Expressiveness Questionnair. 
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 به بازآزمایی روش از استفاده با نیز آن پایایی .آمد دست به %78 ،%01 ،%70 ،%78 ترتی  به ها مقیاس

 .است شده مراسبه %86 ،%68 ،%81 ،%61 ترتی 

(GHQ) عمومی سالمت پرسشنامه
1
 76 که شد تنییم (1162) گلدبرگ توسط بار لیناوّ پرسشنامه، این :

2گلدبرگ توسط پژوه ، این در .شد تفادهاس سوالی 28 کوتاه فرم و داشت ماده
 روی از (1161) میلر و 

 و اضطراب جسمانی، های نشانه که دارد مقیاس زیر یهار پرسشنامه این است شده طراحی آن بلند فرم

 های مقیاس برای پرسشنامه این اعتبار .سنجد می را افسردگی و اجتماعی کارکرد در اختالل خوابی، بی

 ترتی  به نیز پایانی ضری . آمد دست به %12 پرسشنامه کل برای و %84 ،%64 ،%80 ترتی  به شده ذکر

 (.1386 تقوی،) است شده مراسبه %11 کل برای و 16% ،13% ،66%

 ها دادهشیوه گردآوری و تحلیل 
، کسی  رضیایت آگاهانیه )دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان قریک( ها آزمودنیپ  از انتخاب 

نمودند. در طول پاسچ  توزییع ها آنرا بین  ها پرسشنامهفرایند پژوه ، پژوهشگران  و توضییح

تصیادفی جلیوگیری نماینید و در  های پاسچ، پژوهشیگران حضیور فعیال داشتند تا از بروز ها آزمودنی

 ها دادهآوری اطالعییات،  پاسیچ دهنید. پی  از جمییع ها آزمودنی های پرس صورت لزوم به 

میانگین و ) توصییفیترلیل شدند. برای ترلیل آماری، عیالوه بیر آمیار  SPSS 18یط برنامییه توسی

 .گیام استفاده شد بیه از ضری  همبسیتگی پیرسیون و ترلییل رگرسییون گیام انرراا معیار(

 ها یافته

 بینیم می دولج این در که گونه همان. است شده ارائه نمونه گروه دموگرافیک های داده (1) جدول در

 رارق 11-24 سنین بین درصد 11/67 که بودند مرد ها آزمودنی درصد 0/32 و زن ها آزمودنی درصد 0/76

 .دارند قرار سال 20 از باالتر درصد 11/23 و دارند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 General Health Questionnair3. 

2 Goldberg. 
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 مطالعه مورد جمعیت دموگرافیک اطالعات (:1) جدول
 

 درصد فراوانی سطح متغیر نوع

 0/76 181 زن جن 

 0/32 86 مرد

 11/67 264 11-24 سن

 11/23 74 باال به 20

 

 با، اضطرابی عالئم مقیاس خرده در عمومی سالمت میزان باالترین که بینیم می (2) جدول به توجه با

 66/23 میانگین با مثبت هیجان ابراز مقیاس خرده در هیجانی ابرازگری میزان باالترین و 00/1 میانگین

 و 17/1 میانگین با افسردگی عالئم مقیاس خرده در عمومی سالمت میزان کمترین همچنین .است

 .است 30/13 میانگین با منفی هیجان ابراز مقیاس خرده در هیجانی ابرازگری میزان کمترین

 عمومی سالمت و هیجان ابراز های سبک متغیرهای آماری شاخص (:2) جدول
 

 معیار انرراا میانگین متغیر

 71/1 21/1 جسمانی عالئم

 81/1 00/1 اضطرابی عالئم

 01/1 31/1 اجتماعی عالئم

 61/1 17/1 افسردگی عالئم

 42/0 66/23 مثبت هیجان ابراز

 32/3 30/13 منفی هیجان ابراز

 81/3 16/16 صمیمیت ابراز

 

به معنی داشتن  1تا  6است. ضری  همبستگی بین  -1تا  1ضری  همسبتگی همیشه عددی بین 

تر است. همبستگی  تر باشد همبستگی قوی نزدیک 1و هریه این ضری  به همبستگی مثبت است 

تا  6یابد. ضری  همبستگی بین  مثبت یعنی با افزای  نمره یک متغیر نمره متغیر دیگر نیز افزای  می
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تر باشد یعنی   نزدیک -1به معنی داشتن همبستگی منفی بین دو متغیر است و هریه عدد به  -1

تر است. همبستگی منفی یعنی با کاه  نمره یک متغیر نمره متغیر دیگر کاه   همبستگی منفی قوی

 و است متغییر دو بین ضعیف همبستگی ی دهنده نشان 21/6 تا 6 بین همبستگی ضری  – .یابد می

 دهنده نشان 1 تا 66/6 بین ضری  و متوسط همبستگی دهنده نشان 71/6 تا 36/6 بین ضری 

 است. رمتغیی دو بین قوی همبستگی

 هیجان گری ابراز و روان سالمت های مقیاس خرده بین شود می مشاهده (3) جدولهمان طور که در 

 های مقیاس خرده و روان سالمت های مقیاس خرده بین اامّ .دارد وجود داری معنی و مثبت همبستگی

 همبستگی همچنین .دارد وجود داری معنی و منفی همبستگی صمیمیت ابراز و مثبت هیجان ابراز

منفی  هیجان ابراز با( جسمانی عالئم جز به) روان سالمت های مقیاس خرده بین شده مشاهده

 بین شده مشاهده همبستگی گفت که توان می کلی طور به. بنابراین است معنادار و مثبت همبستگی

 .است دار معنی و منفی عمومی سالمت و هیجان ابرازگری
 

 مطالعه مورد متغیرهای نپیرسو همبستگی نتایج (:3) جدول
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 عالئم

 جسمانی

1         

 عالئم

 اضطرابی

**06/6 1        

 عالئم

 اجتماعی

**36/6 **0/6 1       

 عالئم

 افسردگی

**34/6 **41/6 **47/

6 

1      

     1 62/6 -14/664/6** -11/6* هیجان ابراز
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 - مثبت

 ابراز

 صمیمیت

*11/6- **11/6

- 

**62/

6- 

**21/6

- 

**33/

6 

1    

 هیجان ابراز

 منفی

21/6 **12/6 **16/

6 

**14/6 **28/

6 

*61/6 1   

 سالمت

 روان

**64/6 **84/6 **64/

6 

**60/6 *1/6- **23/

6- 

**81/

6 

1  

 ابرازگری

 هیجان

*1/6- *12/6- 64/6- 60/6- **84/

6 

**77/

6 

**06/

6 

*1/6

- 

1 

 

 گیری نتیجه و بحث

دانشگاه پیام  دانشجویان در عمومی سالمت و هیجان ابراز های سبک رابطه بررسی حاضر پژوه  هدا

 داد نشان پژوه ، نتایج به دست آمده از این .است 1312-13نور شهرستان قریک در سال ترصیلی 

 وجود دارد. معنی داری و مثبت ارتباط سالمت عمومی با هیجان ابرازگری و هیجانی کنترل بین که

 ابراز یافته دیگر این پژوه  حاکی از آن است که بین .گردد می تأییدفرضیه اوّل پژوه   بنابراین

بنابراین فرضیه دوّم پژوه   .مشاهده نگردید داری منفی و معنی عمومی ارتباط سالمت هیجان مثبت و

 سالمت هیجان منفی و ابراز این پژوه  بیانگر این است که بین های یافتههمچنین  نگردید. تأیید

 از بسیاری. شود می تأییدبنابراین فرضیه سّوم پژوه   وجود دارد. داری مثبت و معنی عمومی ارتباط

 .اند داده نشان را عمومی سالمت بر را زا نیدگیت رویدادهای هیجانی ریزی برون یا تخلیه نق  مطالعات

 ،(1118) جیمسون و راجر ،(1368) قربانی، ،(1118) سمیت،ا ،های پژوه  های یافته مثال عنوان به

 این در که سوالی .باشد میبا نتایج این پژوه  همسو و هماهنگ  (1380) نیا، رفیعی ،(1111) اسییگل،

 گذار تأثیر عمومی سالمت در هیجان ابراز های شیوه و ها بکس آیا که است این است مطرح ترقیق

 است؟ یگونه تأثیر این است گذار تأثیر اگر ؟ واست

 بر ای گرایانه تسهیل تأثیر ،کنند می ابراز را تری مثبت هیجانات که والدینی که است داده نشان ها بررسی

 تعامالت در بیانگر و مثبت گرم، والدین دارای که فرزندانی .دارند فرزندانشان اجتماعی تعامالت روی

 درونی نوجوانی دوره در حتی را منفی هیجانات و دارند هیجان کنترل برای بیشتری توانایی هستند،
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 همانند والدین، رفتارهای دیگر همراه به هیجانات مناس  ابراز با شدن روبرو(. 1383) گلمن، کنند نمی

( 1383) دهند گلمن تسلی را دیگران تا کند می کمک فرزندان به رخدادها، برابر در مدارها مشکل واکن 

 فرزندان منفی مزاجی تمایالت از بعضی توانند می ،کنند می ابراز خانه در را مثبتی هیجان مادران که وقتی

 نشان واکن  فرزندان رفتاری و هیجانی ابرازهای برابر در والدین وقتی همچنین .ببخشند بهبود را

 ،دهند می نشان واکن  ،ها آن با تعامل برقراری در والدین های تالش به هم فرزندان مقابل در و دهند می

 پاسچ فرایند این. دارند ها آن های واکن  دادن قرار تأثیر ترت و فرزندان لقخُ تنییم در سعی والدین

 کنترل و یختهبرانگ والدین توسط هستند تر پایین سنین در فرزندان که زمانی حداقل جانبه، دو گویی

 به را ها آن هیجانی ابراز کنند می سعی دارند، رفتاری مشکل فرزندانشان که والدینی متاسفانه. شوند می

 که هستند ضعیف هیجانی تنییم در ینان فرزندانشان که باشد معنا بدین است ممکن این برسانند حداقل

 (.1383، گلمن)است  یضرور هیجان ابراز رساندن حداقل به کنند می احساس مادرانشان

 ممکن ها آن بزرگسالی در کنند منتقل را هیجان ابراز مناس  های شیوه خود فرزندان به نتوانند والدین اگر

 عروق گرفتگی سرطان، مانند جسمی های بیماری انواع به خود هیجانات مناس  ابراز دلیل به است

 وسواس افسردگی، اضطراب، همچون انیرو های بیماری و برونشیت آسم روماتوئید، آرتریت کرونر،

 ابراز های شیوه یاددهی که صورتی در. شوند مبتال اجتماعی شخصیت تغذیه، اختالل عملی، -فکری

 تر مناس  پردازش و فردی بین روابط داری نگه و حفظ در تواند می فرزندان به مناس  هیجان

 های سبک آموزش که گفت توان می وه ،پژ های یافته با رابطه در. باشد مؤثر زا استرس رویدادهای

 کاه  و خشم کنترل افزای  شود. افراد عمومی سالمت افزای  باعث تواند می هیجان ابراز صریح

 کاه  جسمانی، کارکرد اجتماعی، کارکرد باالرفتن باعث هیجان، ابراز های سبک در دوسوگرایی

 باال عمومی سالمت باشد بیشتر تهیجانا روی ما کنترل یقدر هر و شود میافسردگی  و اضطراب

 باید دهد می کاه  را عمومی سالمت هیجان، ابراز در گرایی دوسو افزای  آن جایی که از و رود می

 .نشود استفاده هیجان ابراز این سبک از امکان حد تا

 رابطه عمومی سالمت و هیجان ابراز های سبک بین که داد نشان حاضر پژوه  های یافتههمچنین 

 و مثبت هیجان ابراز و روان سالمت های مقیاس خرده بین همچنین و دارد داری وجود معنیو  منفی

 داری معن و مثبت رابطه منفی هیجان ابراز مقیاس خرده با و دار معنیو  منفی رابطه صمیمیت ابراز

 و ی سرو) ،(1380) وهمکاران نیا رفیعیتوسط  شده انجام های پژوه  با ها یافته این .دارد وجود

 همکاران، و (، )توسکر2666 همکاران، و (، )استانتون1111 همکاران، و )واتسون ،(1116 همکاران،
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 (، )کراس1116 ،امونسون و (، )کینگ1114 همکاران، و )کرینگ (،1118 ،)روگر و جیمسون، (1111

 همسو و هماهنگ است. (1114 ،هروا و ( و )مونگرین2666 ،همکارانو
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