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 چکیده

 تنظیم کند. یم یفازا ا یدگیتن یدادهایو رو یزندگ ییراتبا تغ یسازگار یرنظ یمختلف زندگ یدر جنبه ها ینقش مهم یجانه
هیجان، یک اصل اساسی در شروع، ارزیابی و سازماندهی رفتار سازگارانه و هم چنین جلوگیری از هیجان های منفی و رفتارهای 

ای از فرآیندهای زیستی، اجتماعی، رفتاری و یک مفهوم پیچیده است که طیف گسترده این سازه. ناسازگارانه محسوب می شود
هیجان مشتمل بر راهبردهایی  تنظیمگیرد. به عبارت دیگر، واژه ی چنین فرآیندهای شناختی هشیار و ناهشیار را در بر می-هم

اشاره دارد که بر هیجان های کنونی فرد و شوند و به فرآیندهایی است که باعث کاهش، حفظ و یا افزایش یک هیجان می
نشخوار  ی،اضطراب یهابر اختالل نقش تنظیم هیجان. هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی تجربه و ابراز آنها اثر می گذارد

لکترونیکی و ها و منابع ااسنادی( و با استفاده از کتاب–ای )تحلیلیبود که با روش کتابخانه ناآموزدانش یو شادکام یفکر
مهم در  یدر تحول بهنجار داشته و ضعف در آن، عامل یمحور ینقش یجانه تنظیمکه  ییاز آنجا های اطالعاتی انجام شد.بانک

در برابر  یجاناتشانه یحصح یریتکه قادر به مد یباورند، افراد ینپردازان بر ا یهرود، نظریبه شمار م یروان یهااختالل یجادا
. دهندیو اضطراب را نشان م یافسردگ یلاز قب یسازیدرون یهااللاخت یصی،تشخ یهانشانه یشترب یستند،ه نروزمر یدادهایرو

 یو کارکرد اثربخش است که در سازگار یروان یستیکننده در بهز یینو تع یدیکل یعامل یجانه یدهتوان گفت، نظمیم ینبنابرا
تنظیم هیجان همراه همیشگی آدمی است که به مدیریت یا تنظیم  .کندیم یفاا ینقش اساس یزندگ یزا تنیدگی یدادهایبا رو

. ارزیابی کند؛ به انسان توان سازگاری بیشتر به خصوص بعد از تجارب هیجانی منفی را می دهد-عواطف و هیجان ها کمک می
با یک موقعیت هیجانی منفی هیجان پیش از ایجاد آن افزون بر این که از بروز هیجان های شدید در هنگام رویارویی فرد 

پیشگیری می کند مانع کاهش چشم گیر شادمانی فرد پس از حادثه هیجانی می گردد و نشخوارهای فکری او را نیز که پس از 
فرآیندهای شناختی می توانند به ما کمک کنند تا بتوانیم مدیریت یا تنظیم هیجان ها سازد. آید کمتر میبروز هیجان پدید می

 .طف را بر عهده بگیریم تا از این طریق بر مهار هیجان ها بعد از وقایع اضطراب آور و تنیدگی زا توانا باشیمو یا عوا

 های اضطرابی، نشخوار فکری،  شادکامی.تنظیم هیجان، اختاللهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

کنند )یارق و ویلیامز، ا ناهشیار تعدیل میهای خود را به صورت هشیار یتنظیم هیجان فرایندی است که از طریق آن افراد هیجان

سیلس  -؛ کمپبل1994( تا به طور مناسب به تقاضاهای محیطی متنوع پاسخ دهند )تامپسون، 2003؛ روتنبرگ و گروس، 2007

بردهای (. در زندگی روزمره، افراد همواره راه1998؛ گروس، 2004؛ گراتز و رویمیر، 2004؛ کول، مارتین و دنیس، 2007و بارلو، 

منظمی را برای تعدیل شدت و یا نوع تجارب هیجانی خود یا واقعه فراخواننده هیجان به کار می گیرند )دیاموند و آسپینوال، 

دهد که تنظیم هیجان با الگوهای آسیب شناسی روانی آمیختگی ها نشان می(. عالوه بر این، نتایج پژوهش1998؛ گروس، 2003

؛ منین و 2002؛ گرین برگ، 2003؛ برینیاوم، راقاوان، لی، ورنون و گومز، 2010هوکسما و شویزر،  -کامل دارد )آلدائو، نولن

؛ 2007سیلس و بارلو،  -های اضطرابی و افسردگی نتیجه مشکالت تنظیم هیجان است )کمپبل(. برای مثال، اختالل2007فاراچ، 

 (. 2007؛ منین، هلووی، فرسکو، مور و هیمبرگ، 1995گروس و مونوز، 

توجه متخصصان به موضوع تنظیم هیجان در سازگاری با رویدادهای استرس زا در زندگی، باعث گردید تا برخی پژوهشگران 

به مطالعه ی راهکارهای شناختی مؤثر بر کنترل و تنظیم هیجان بپردازند، اما پیش از انجام هر پژوهشی تهی ابزار مناسب برای 

کند که تهیه ی این ابزارهای نیز منوط به مطالعات بالینی ی در تنظیم هیجان اهمیت پیدا میهای شناختارزیابی این استراتژی

های تنظیم شناختی هیجان ( استراتژی2006دقیق و تعریف دقیق حوزه ی مورد مطالعه است. به باور گرانفسکی و کرایچ )

یا اتفاقات ناگوار است. با باور گارنفسکی، کرایچ و  هایی هستند که نشانگر راههای کنار آمدن فرد با شرایط استرس زا وکنش

های استرس زا برای حفظ سالمت روانی و هیجانی خود از راهکارهای ( افراد در مواجه با تجارب و موقعیت2001اسپانبهون )

المت، روابط بین کنند. افزون براین، الگوهای نظری اخیر، تنظیم موفق هیجان را با پیامدهای سشناختی متنوعی استفاده می

(. برعکس، بروز 2004؛ جان و گروس، 2004عملکرد شغلی و تحصیلی مطلوب مرتبط دانسته اند )براکت و سالووی،  فردی،

؛ منین و 2003؛ برینباوم و همکاران، 2010های روانی است )آلدائو و همکاران، مشکالت در تنظیم هیجان مرتبط با اختالل

ظیم مشکل دار هیجان در الگوهای مختلف آسیب شناسی روانی اختصاصی مانند اختالل شخصیت ( تا حدی که تن2007فاراچ، 

؛ 2005(، اختالل افسردگی اساسی )روتنبرگ، گروس و گاتلیب، 1993؛ لینهان، 2007)لینچ، تروست، سالسمن و لینهان،  مرزی

(، 2007ل اضطراب فراگیر )منین و همکاران، (، اختال2005(، اختالل دوقطبی )جانسون، 2008هوکسما و همکاران،  –نولن 

جیم مت، پاترنیتی، برتز و (، اختالل های خوردن )بیدلوسکی، کورکس،2008اختالل اضطراب اجتماعی )کشدان و برین، 

-( و اختالل2007های مرتبط با الکل )شر و گرکین، (. اختالل2004؛ کلین و بالمپید، 2002؛ پولیوی و هرمن، 2005همکاران، 

 (. 2001های مرتبط با مصرف مواد )تیس، براتس الوسکی و بومیستر، 

تنظیم شناختی هیجان به شیوه شناختی مدیریت و دستکاری ورود اطالعات فراخواننده هیجان اشاره دارد )اوکستر و گروس، 

روز یک تجربه منفی یا واقعه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از ب (. به عبارت دیگر،2005،  2004

(. در مجموع می توان گفت که 1387آسیب زا برای آنها اطالق می شود )حسنی، آزاد فراح، رسول زاده طباطبایی و عشایری، 

های اساسی رفتاری ایده پردازی خودکشی و آسیب شناسی روانی است )لگرستی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از همبسته

دهند که (. در این راستا، یافته های پژوهشی نشان می2005؛ گارنفسکی، بان و کرایج، 2011است و یوتنس، گارنفسکی، وره

خود سرزنش گری و فاجعه نمایی به صورت مثبت با آشفتگی هیجان راهبردهای سازش نایافته تنظیم هیجان نظیر نشخوارگری،

بردهای سازش یافته مانند ارزیابی مجدد مثبت، این همبستگی های آسیب شناختی همبسته هستند، ولی در راهو سایر جنبه

؛ گارنفسکی و همکاران، 2006، گارنفسکی و کرایج، 2002منفی است )گارنفسکی، لگرستی، کرایج، وان دن کومر و تیردس، 

2004 .) 

اران واجد اضطراب منتشر، بیماران مبتال به اختالل های اضطرابی، به ویژه بیمنقش تنظیم هیجان در اختالل های اضطرابي: 

ها به کنند. با توجه به اینکه اضطراب منتشر را می توان با تجربه کردن هیجانمی بردهای تنظیم هیجان مختل استفادهاز راه

ها سازد. پژوهشسرعت، به سادگی و با شدت زیاد مشخص کرد، این نوع و اکنش هیجانی، تنظیم هیجان را با مشکل روبه رو می

نداشتن ن داده اند ناتوانی در شناخت و پذیرش هیجان، ضعف در تداوم اعمال هدفمند و مهار تکانه ها هنگام پریشانی و نیز نشا

های اختالل اضطراب منتشر به طور معنادار مربوط هستند. با توجه به شواهد تازه که نشان حالت راهبردهای تنظیمی مؤثر به



الل اضطراب همواره با یکدیگر رابطه ندارند، این نکته پذیرفته شده است که تنظیم می دهند تنظیم هیجانی و نشانه های اخت

های هیجانی )حساسیت اضطرابی، اضطراب اجتماعی و بیزاری( در جهت ایجاد نشانه های اختالل اضطراب هیجان باواکنش

در رابطة واکنش هیجانی و نشانه های  تواند به عنوان یک تعدیل کنندهمشارکت داشته باشد. به این ترتیب تنظیم هیجان می

دهد که تنظیم هیجان، عامل مهمی در تعیین اختالل اضطراب عمل کند. بررسی متون و مطالعات روان شناختی، نشان می

(. هیجان، در تمام 1994؛ تامپسون، 1995سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی است )سیچتی و همکاران، 

ی تغییرات هیجانی است؛ روان آزردگی، به اضطراب اطفی نقش به سزایی دارد. روان گسیختگی، دربرگیرندهاختالل های ع

وابسته است؛ جامعه ستیزی، ریشه در فقدان آشکار هیجان دارد؛ روان آزردگی، به اضطراب وابسته است؛ جامعه ستیزی، ریشه 

انواع رفتارهای نابهنجار، ریشه در مشکالت هیجانی دارد و حتی عقب در فقدان آشکار هیجان دارد؛ اختالل های روانی عمومی و 

 (. 1998غالباً به عنوان عقب ماندگی های هیجانی در نظر گرفته می شود )گروس، ماندگی ذهنی،

)به جز عقب  Iکند. ناهماهنگی های هیجانی در تمام اختالل های محور های روانی ایفا میهیجان، نقش اساسی در اختالل

کند، اختالالت شخصیت و عقب هایی که در خالل دوره کودکی بروز می)اختالل IIهای محور ماندگی ذهنی( و نیمی از اختالل

های روان شناختی مرتبط با اضطراف مرگ (. تنظیم شناختی هیجان یکی از مؤلفه2010کند )آلدایو،ماندگی ذهنی( بروز می

اطالق می شود که به منظور کاهش، افزایش یا نگهدای تجارب هیجانی مورد استفاده  است، تنظیم هیجان شناختی به راهبردهای

های مربوط به پاسخ های هیجانی است. به باور گرانفسکی (. تنظیم شناختی هیجان وجه ذاتی گرایش2007گیرد )گراس، قرار می

ندة راههای کنار آمدن فرد با وضعیت  تنش هایی هستند که نشان ده( راهبردهای تنظیم هیجان شناختی کنش2006و کرایچ )

زا و اتفاقات ناگوار است. در حال حاضر دربارة رابطه بین اضطراب مرگ و تنظیم شناختی هیجان، پژوهش خاصی انجام نشده 

ل ( در پژوهشی نشان دادند که افراد مبتال به اضطراب فراگیر در سازماندهی تجارب هیجانی مشک2002است. منین و هیمبرگ )

های مثبت تنظیم شناختی هیجان کمتر استفاده می کنند. همچنین این افراد تجارب هیجانی خود را آزار دارند و از مهارت

دهنده تلقی کرده و از نگرانی و رفتارهای بین فردی ناسازگارانه همچون راهبردهای دفاعی کنترل، اجتناب و فرونشانی استفاده 

 کنند. می

ی منفی تنظیم شناختی هیجان به صورت مثبت و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان به صورت عالوه براین راهبردها

مثبت و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان به صورت منفی قادر به پیش بینی استرس، افسردگی و اضطراب در دانشجویان 

ک راهبرد سازندة تنظیم شناختی هیجان و اضطراب، ( نشان داد که بین ارزیابی مجدد شناختی به عنوان ی2007بودند. دنیس )

رابطة منفی معنادار وجود دارد، اما بین فرونشانی به عنوان یک راهبرد منفی تنظیم شناختی هیجان و اضطراب رابطة معناداری 

اگیر و اضطراب ( در پژوهشی دریافتند که افراد مبتال به اختالل اضطراب فر2009به دست نیامد. منین، مگلوگین و فلنگان )

اجتماعی، ناتوانی عمده ای در تنظیم شناختی هیجان دارند. در جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی ارائه شده، می توان گفت 

های روان شناختی هستند که نقش مهمی در اختالالت اضطرابی دارند. اگرچه که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از مؤلفه

اند، اما با توجه به ردهای تنظیم شناختی هیجان را در اختالالت اضطرابی مختلف بررسی کردهپژوهش های اشاره شده، راهب

اینکه محققان به پژوهش که به بررسی ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب مرگ پرداخته باشد، دست 

ازندگان فردای هر کشوری هستند و نظر به اهمیت ترین گروههای جامعه و سیستم نیافتند و از آنجا که دانشجویان از حساس

بهزیستی و سالمت روانی آنها، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با اضطراب مرگ در 

 دانشجویان صورت گرفت. 

ای تنظیم هیجان در مواجه از جمله رایج ترین راهکارهای شناختی بر: رایج ترین راهكارهای شناختي برای تنظیم هیجان

به شرایط ناگوار عبارتند از: سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز، توسعه ی چشم انداز، تمرکز مجدد 

های ارائه کننده ی توصیف مختصر هریک از استراتژی 1مثبت، ارزیابی مثبت، پذیرش شرایط و برنامه ریزی کردن. جدول 

 نظیم هیجان است. شناختی برای ت
 استراتژی های گوناگون تنظیم شناختي هیجان  -1جدول 

 عملكرد استراتژی

 در مواجه با شرایط و اتفاقات ناگوار فرد خود را مقصر و متهم اصلی می داند. سرزنش کردن خود



 فرد در برخورد با موقعیت ناگوار دیگران را مقصر و عامل اصلی می داند. سرزنش کردن  دیگران

بروز شرایط ناگوار موجب ایجاد مشغولیت فکری پیرامون ابعاد گوناگون واقعه می گردد و مدام احساسات و افکار ایجاد شده  نشخوار فکری

 مرور می شود.

 فرد شرایط ایجاد شده را شدیدتر و وحشتناك تر از واقعیت آن واقعه ادراك و ابراز می کند. تلقی فاجعه آمیز

 کم کردن اهمیت پیش آمد ناگوار به وسیله ی فرد، از راه توسعه و وسعت دادن به دیدگاه فردی می باشد. زتوسعه ی چشم اندا

 فرد در برخورد با شرایط ناگوار به یادآوری تجارب مثبت خود می پردازد. تمرکز مجدد مثبت

 یط به وجود آمده می پردازد.فرد در مواجه با شرایط به تجارب ارزشمند ناشی از رویارویی با شرا ارزیابی مثبت

 فرد در برخود با شرایط ناگوار خود را ناچارا به پذیرش شرایط و کنار آمدن با آن می داند. پذیرش شرایط داشتن

 فرد در مواجه با شرایط ناگوار اقدام به برنامه ریزی برای کم کردن عوارض منفی می کند. برنامه ریزی کردن
 

های تشخیصی و درمانی در های شناختی هیجان جایگاهی ویژه در فعالیتاین باورند که استراتژیبسیاری از پژوهشگران بر 

( افراد مبتال به افسردگی اغلب از استراتژی های 2005حوزه ی روان شناسی بالینی دارد.  براساس نتایج پژوهش ریان و داهلن )

ویی با شرایط ناگوار استفاده می کنند. به باور این پژوهشگران، این آمیز در رویارتلقی فاجعه ناکارآمدی همانند نشخوار فکری،

 استراتژی ها موجب تشدید و استمرار میزان افسردگی در افراد می گردد. 

نقش تنظیم هیجان در افزایش یا کاهش پاسخ دهی هیجانی: ترس یا اضطراب و تنظیم هیجان در سطوح مفهومی، عصب 

تمایز می شوند. ترس و اضطراب پاسخ های دفاعی موجود زنده به منابع بالقوه خطر محسوب می شناختی و رفتاری از یکدیگر م

های فیزیولوژیک، رفتاری و شناختی مشخصی دارند و بادامه نقش تعیین کننده ای در به راه انداختن این پاسخ شوند که نشانه

دگان مانع بروز سه رفتار عمومی )از جاپریدن، درجا ثابت های مرکزی به ادامه در جونها دارد، به طوری که آسیب دیدن هسته

ماندن و بازداری پاسخ( در ترس شرطی شده می شود(. به تنظیم هیجان که به لحاظ عصب طور کلی می توان گفت شناختی 

زمان و  های مختلف اطالق می شود که نوع،به فعالیت ناحیة پیش پیشانی قشر مخ وابسته است، به مجموعه ای از فعالیت

های ما را زیر تأثیر قرار می دهند. رفتارهایی مانند مرور ذهنی، پرت کردن حواس، اجتناب و گریز، چگونگی تجربه و بیان هیجان

مصرف مواد به منظور تسهیل یا کند کردن تجربه های هیجانی، از شیوه های  بازداری، مقابله های مسئله محور و هیجان محور،

 ه شمار می روند. مختلف تنظیم هیان ب

تنظیم پاسخ اختصاصی فرد می تواند قبل از مواجهه با محرك فراخوان هیجان به روش های زیر طراحی شود: انتخاب 

موقعیت )مانند تغییر دادن مسیر برای عبور نکردن از روی پل( تغییر موقعیت )مانند گفتن اینکه دوست ندارید دربارة مصاحبة 

کسی صحبت کنید( تغییر موضع توجه )مانند پرت کردن حواس کودکی که برای تزریق آماده می شغلی که در پیش دارید با 

شود( و تغییر شناخت )مانند ارائة یک تفسیر متفاوت از یک موقعیت، به طور مثال وقتی فردی یک قرار مالقات را به جای اینکه 

ن با یک فرد در نظر بگیرد(. وجه اشتراك تمامی این شیوه موقعیتی برای ارزیابی منفی خدش بداند آن را فرصتی برای آشنا شد

های اختصاصی پس از وقوع هیجان نیز می تواند به ها، دگرگون ساختن تجربة هیجانی قبل از وقوع هیجان است. تنظیم پاسخ

تجربة حسی مبتنی اشکال مختلف انجام شود مانند بازداری )مهار کردن جنبه های رفتاری و فاعلی یک هیجان( و پذیرش )ثبت 

برهیجان بدون تالش برای دگرگون ساختن آن(. باید توجه داشت پاره ای از فرایندها از روی عادت و خارج از میدان هشیاری 

 )توجه انتخابی( و برخی دیگر ارادی وعمدی انجام می شوند )مانند گریز، بازداری(. 

بردهای آگاهانه و غیرآگاهانه می شود که برای افزایش، برطبق مدل تنظیم هیجان گروس، تنظیم هیجان شامل همه راه

های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده می شود. آموزش تنظیم هیجان شامل حفظ و کاهش مؤلفه

ختالل کاهش و کنترل هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت از هیجانات است. تحقیقات نشان داده است که در افراد دچار ا

استرس پس از سانحه، مشکالت تنظیم هیجان بیشتر است و این امر مشکالت روانی زیادی را به دنبال خواهد داشت. مداخله 

عدم تنظیم هیجان و نشانه های ویژه اختالل شخصیت  گروهی تنظیم هیجان تأثیر مثبتی بر کاهش آسیب رساندن به خود،

ضطراب و استرس دارد. تنظیم هیجان سازگارانه با عزت نفس و تعامالت اجتماعی مرزی همانند کاهش نشانه های افسردگی، ا

های استرس زا می شود و حتی رفتارها مثبت مرتبط است و افزایش در فراوانی تجربه هیجانی مثبت باعث مراقبه مؤثر با موقعیت

ت نشان داده است که راهبردهای تنظیم هیجان و فعالیت های مناسب در پاسخ به موقعیت های اجتماعی را باال می برد. تحقیقا



سازگاری بعدی را پیش بینی می نماید و تمرکز بر مهارت های تنظیم هیجان یم تواند در با پریشانی روان شناختی مرتبط بوده،

ظیم هیجان پیش بینی و درمان عاطفه مرتبط با مشکالت سالمت روان مؤثر واقع شود. تحقیقات دیگر نیز نشان داده اند که تن

سازگاری مثبت را پیش بینی می نماید و ارزیابی مجدد به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجان با بهزیستی و سالمت روانی باال 

 مرتبط است. 

های اختالل شخصیت همانند افسردگی، اضطراب و استرس مداخله گروهی تنظیم هیجان تأثیر مثبتی بر کا هش نشانه

، چون هیجانات نقش مهمی در زندگی ایفا می کنند و تنظیم هیجان به عنوان یک روش درمانی در داشته است. به عبارت دیگر

باعث مراقبة مؤثر با موقعیت های استرس زا شده و  تعدیل هیجانات، با عزت نفس و تعامالت اجتماعی مثبت در ارتباط است،

تواند با آگاه نمودن فرد . بنابراین، آموزش تنظیم هیجان میافزایش فعالیت در پاسخ به موقعیت های اجتماعی را به همراه دارد

از هیجانات مثبت و منفی، پذیرش و ابراز به موقع آنها، نقش مهمی در کاهش عالئم جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختالل در 

برخوردار بودن از تکنیک توان گفت که آموزش تنظیم هیجان به دلیل عملکرد اجتماعی )سطوح سالمت روانی(، داشته باشد. می

تواند موجب تعدیل هیجانات مثبت و پذیرش هیجانات و بازاریابی و ابراز مناسب هیجانات میهایی نظیر آگاهی از هیجانات، 

شود. کنترل هیجان شامل ایجاد افکار و رفتارهای است که به منفی و به دنبال آن تعدیل قضاوت و ادراك مثبت از خویش می

 آید وچگونه باید آن را ابراز نمایند. می دهد چه نوع هیجانی دارند، چه هنگام این هیجان در آنها پدید می افراد آگاهی

 بررسي تنظیم هیجان در دو چهارچوب مهم

 ( بررسی می شود: 1999، 1998تنظیم هیجان بیشتر در دو چهارچوب مهم )گروس، 

ایجاد هیجان و یا در آغاز بروز آن فعال می شوند  و از بروز  راهبردهای تنظیم هیجانی پیش از رخداد حادثه )پیش از .1

 هیجان های شدید پیش گیری می کنند( .

 راهبردهایی که پس از بروز حادثه و یا پس از پیدایی هیجان فعال می شوند.  .2

به نحوی می  راهبردهای تنظیم هیجانی که پیش از رخداد حادثة استرس زا فعال می شوند باعث تعبقیر و تفسیر موقعیت

(. این فرآیند ارزیابی دوباره نامیده 1984، شرر، 1991گردند که پاسخ های هیجانی مرتبط با آن موقعیت را کاهش دهند )بک، 

(؛ برای نمونه، فردی یک رویداد در حال وقوع را به جای این که یک تهدید به شمار آورد، به عنوان b1998می شود )گروس، 

 (. 1997د )توماکا، بالزکوویچ، کیبلر و ارنست، یک چالش ارزیابی می کن

دهد بلکه فعالیت فیزیولوژیکی فرد را در هنگام بروز از سوی دیگر سرکوب هیجان، نه تنها تجربة هیجانی را کاهش نمی

ضر در کارآیی شناختی و هم چنین خلق فرد تأثیر داشته باشد. پژوهش حا هیجان افزایش می دهد و این فرآیند می تواند بر

بر نشخوار فکری و شادکامی  -به صورت سرکوب ابراز هیجان و ارزیابی مجدد آن -این راستا و با هدف بررسی تأثیر تنظیم هیجانی

دانش آموزان انجام شده است. از طرفی براساس یافته های یک مطالعه سرکوب هیجان در هنگام رویارویی با یک رویداد استرس 

دهد این عملی نشان می -شود. مطالعه بر روی مبتالیان به وسواس فکریفکری بعد از رویداد می زا باعث پدید آمدن نشخوار

کنند. های خود سرزنشی، فاجعه انگاری باالتر و سبک ارزیابی مجدد مثبت کمتر استفاده میبیماران نسبت به افراد سالم از سبک

های قوی هیجان های و ارزیابی مجدد مثبت از پیش بینی کننده، فاجعه انگاری در مطالعه دیگر سرزنش خود، نشخوار فکری

منفی گزارش شده است. در گرفتاری های زندگی نیز سبک های شناختی تنظیم هیجان از شرایط بوجود آمده متأثر می شود 

شناختی خود  به طوری که مطالعه در کشاورزان مالباخته از بیماری حیوانان حاکی از این است که سبک های تنظیم هیجان

های تنظیم ریزی با ناراحتی روان شناختی رابطه مستقیمی دارد. همچنین سبکسرزنشی، دیگر سرزنشی، نشخوار فکری و برنامه

 هیجان شناختی تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت با ناراحتی روان شناختی رابطه معکوس دارد. 

مت عمومی دارد. از میان سبک های تنظیم هیجان شناختی ناسازگار های تنظیم هیجان شناختی نقش مهمی در سالسبک

فاجعه انگاری و سرزنش دیگری پیش بینی کننده سالمت روان شناختی هستند و در میان سبک های تنظیم هیجان شناختی 

فاجعه انگاری سازگار تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت پیش بینی کننده سالمت روان شناختی هستند. سبک شناختی 

کننده در سالمت عمومی را به خود اختصاص داده بود. پسران بیش از دختران از سبک سرزنش خود بیشترین عامل تبیین

های کنند و البته پسران از میزان سالمت روان شناختی باالتری برخوردار هستند. با در نظر گرفتن اینکه عمده نظریهاستفاده می



گیری درمانی یا مداخالتی از آسیب کنند بهترین و زودترین نتیجهت کمک به آسیب دیدگاه تالش میجدید روان شناسی در جه

 دیدگاه وقایع کسب کنند لذا سبک های تنظیم هیجان شناختی هدف مفیدی برای مداخالت رفتاری است. 

 بحث و نتیجه گیری 

حاالت و فرایندهای درونی انجام می دهد، اشاره دارد.  تنظیم هیجان به فرآیندهایی که انسان جهت اعمال کنترل بر افعال،

بررسی متون و مطالعات روان شناختی نشان می دهد که تنظیم هیجان، عامل مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق 

ریز )مانند  و نقص در آن با اختالالت درون (1995؛ سیچتی، اکرمن و ایزارد، 1991در تعامالت اجتماعی است )تامپوسن، 

افسردگی، اضطراب، انزوای اجتماعی( و اختالالت برون ریز )مانند بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه( ارتباط دارد. تنظیم هیجان 

های هیجانی، رفتاری و شناختی شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مؤلفهای میشامل همه راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانه

های این پژوهش نشان داد که سرکوب ابراز هیجان نه تنها باعث بروز نشخوار فکری ر برده می شود. یافتهیک پاسخ هیجانی به کا

شود بلکه بر کاهش شادکامی نیز مؤثر است؛ ولی ارزیابی هیجان چنین تأثیری ندارد. از این رو افرادی که موفق به ارزیابی می

یشترین میزان شادکامی را پس از دیدن فیلم نشان دادند. این یافته با های خود شده بودند کمترین نشخوار فکری و بهیجان

(، دیویس و کالرك 1999(، گروس )1993( و گنر و همکاران )2000(، ریچاردز و گروس )1998یافته های موراوان و همکاران )

سرکوب هیجان مانع ایجاد ( در بررسی خود دریافت که 1990( هم خون است.  پن بیکر )1987( و وگنر و همکاران )1998)

گردد. به بیان دیگر، افرادی که روش تنظیم هیجان از نوع سرکوب های هیجانی، سازگاری و یا پاسخ های مقابله ای مؤثر میتکانه

برند، همیشه در حال نظارت بر رفتار خود هستند تا تظاهرات رفتاری خود را در موقع بروز هیجان ابراز هیجان را به کار می

(، 2000تواند منابع شناختی را کاهش دهد )ریچاردز و گروس، ح کنند. این فرآیند نیازمند صرف انرژی زیادی است که میاصال

( و به دلیل کاهش توانایی شخص برای 1998نشخوار فکری پس از رویارویی با رویداد هیجانی را زیاد کند )دیویس و کالرك، 

(. به طور کلی می توان گفت سرکوب هیجان به دلیل کاهش 1982کاهش دهد ) کوباسا،  رویارویی با رویداد هیجانی، شادی او را

به دلیل این منابع شناختی و افزایش توجه مبتنی بر خود، فراوانی افکار و در نتیجه نشخوار فکری را زیاد می کند. از سوی دیگر،

بع درون فردی می کشاند، توانایی کنترل فرد را که تنظیم هیجان به صورت سرکوب، توجه فرد را به سمت محرك ها و منا

نسبت به محرکات بیرونی کاهش می دهد و این امر باعث احساس ناتوانی برای رویارویی با منابع بیرونی و در نتیجه کاهش 

 شادکامی می شود. 

و نه فقط فقدان بیماری ( سالمت روانی به حالت بهزیستی کامل جسمی، روانی و اجتماعی 1از نظر سازمان بهداشت جهانی )

یا ناتوانی گفته یم شود که بین این سه بعد تأثیر متقابل و پویا وجود دارد. مفهوم سالمت عمومی احساس خوب بودن، اطمینان 

 از کارآمدی خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری و هیجانی است. 

هیجانی روبرو می شود احساس خوب و خوش بینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه هنگامی که فرد با یک موقعیت 

وی نیاز دارند که در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی نیز داشته باشد. در اصل در تنظیم هیجان به تعامل بهینه ای از 

چه مواجه می شوند آن را تفسیر می کنند و شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز است. زیرا انسان ها با هر 

 های افراد است. تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش

در رویکردهای نوین نیز، علت اختالالت هیجانی به نقص در کنترل های شناختی نسبت داده می شود، به طوری که ناتوانی 

 نگرانی و استفاده از شیوه های ناکارآمد مقابله ای است.  در کنترل هیجان منفی ناشی از وجود افکار و باورهای منفی درباره

سبک های مقابله مشتمل بر کوشش هایی از نوع عملی و درون روانی برای مهار مقتضیات دورنی و محیطی و تعارض های 

. شناختی 1بعد میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان شناختی، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبک های مقابله در سه 

. ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری هیجان را تنظیم کنند. تنظیم هیجان نقش برجسته ای 3. مداخالت رفتاری و 2)با تفکر( 

در تحول و حفظ اختالالت هیجانی دارد و حیطه گسترده ای از هوشیار و ناهوشیار فیزیولوژیکی و رفتاری و فرآیندهای شناختی 

تنظیم هیجان شناختی به تمام سبک های شناختی اطالق می شود که هر فردی از آن به منظور افزایش یا را شامل می شود. 

 کاهش و یا حفظ هیجان خود استفاده می کند. 
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Abstract     

Emotion plays an important role in various aspects of life, such as adapting to life changes and 
stressful events. Emotional regulation is an essential principle in initiating, evaluating, and organizing 

adaptive behavior, as well as preventing negative emotions and maladaptive behaviors. This structure 

is a complex concept that encompasses a wide range of biological, social, and behavioral processes, as 

well as conscious and unconscious cognitive processes. In other words, the term emotion regulation 
includes strategies that reduce, maintain, or increase an emotion, and refers to processes that affect a 

person's current emotions and how they are experienced and expressed. The purpose of this paper was 

to investigate the role of emotion regulation on anxiety disorders, rumination and happiness of 
students, which was done by library method (analytical-documentary) and using books and electronic 

resources and databases. Since emotion regulation plays a central role in the normal development and 

weakness in it is an important factor in the development of mental disorders, theorists believe that 
people who are not able to properly manage their emotions in the face of everyday events, more 

Diagnostic symptoms include internalization disorders such as depression and anxiety. Thus, it can be 

said that emotion regulation is a key and determining factor in psychological well-being and effective 

functioning, which plays a key role in adapting to stressful life events. Emotion regulation is a 
constant companion of a person who helps to manage or regulate emotions and feelings; it gives a 

person more ability to adapt, especially after negative emotional experiences. Evaluating Emotions 

Before Creating It, in addition to preventing intense emotions when confronting a person with a 
negative emotional state, prevents a significant reduction in a person's happiness after an emotional 

event and his or her mental ruminants after the excitement. It appears to make less. Cognitive 

processes can help us manage or regulate emotions or feelings so that we can control our emotions 
after stressful and stressful events.    

Keywords: Emotion regulation, anxiety disorders, rumination, happiness. 

 

 

 


