
Psychological Achievements 
            Rcceived: 22 Jan 2019 

Accepted: 09 Jul 2019 
Spring & Summer, 2019, 26(1) 

Serial Number 21, 59-78 

DOI: 10.22055/psy.2019.28337.2262 

(Psychol Achiev) 

 

Conceptualizing emotion regulation in Iranian women: A 

qualitative research based on grounded theory approach 
 

Seyedeh Leila Poursamar

 

Parviz Azadfallah


 
Hojjat Farahani


 

Introduction 
Emotions have a critical role in social relationships. For successful 

relationship with the social world we need to manage our emotions. Emotion 

regulation has been referred to the processes by which individuals modify 

their emotions, behaviors, and thoughts in a culturally appropriate context. 

Through emotion regulation process people try to effectively mange and 

respond to their emotional experience. 
 

Method 

According to the critical role of cultural components in emotional 

situations and emotion regulation, exploring the emotion regulation in 

cultural context seems essential. For this purpose, the present study was 

performed as a qualitative assessment based on Strauss and Corbin grounded 

theory approach. There were two informant sources participated in this 

study, data was collected from 31 Iranian women, and 9 psychologists, by 

the in-depth interviews. The in-depth interviews helped interviewees to 

speak comfortably in an intimate environment. At first, the researcher 

informed the participants about the general aim of the study. They were also 

assured that the interviews would not be shared with anyone but researchers, 

and the results would be reported anonymously. While participants talked 

about their emotional experiences broadly, the researcher focused on it and 

made the experience. Then, each response was led to the next question. For 

gaining the more complete understanding of emotion regulation process 

among Iranian women, 9 psychologists were interviewed by semi-structured 

method. The semi-structured interviews with professionals were performed 
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in 4 main domains: his/her idea about the topic of research, components of 

emotion regulation, cultural components and personal differences in emotion 

regulation. Interviews with participants continued until saturation had been 

reached and adequate data were collected. All the interviews were recorded 

with audio recorders, and one of the researchers turn the voices to the text. 

The transcripts were reviewed several times for better understanding. At the 

same time, data were analyzed through the coding process. Researchers 

tagged the meaning units with initial codes. Gradually, in the process of 

axial and selective coding, codes grouped into categories.  

 

Results 

After considering the trustworthiness of study, results showed five main 

themes and 18 sub-themes: A) Social Characteristics; B) Personal 

Characteristics; C) Emotional Passivity; D) Active Responsiveness; F) 

Emotional Effect. According to qualitative paradigm Social Characteristics and 

Personal Characteristics were considered as causal conditions of emotion 

regulation, Emotional Passivity and Active Responsiveness were considered 

as two categories of emotion regulations which included 10 different 

emotion regulation strategies, and Emotional Effect were considered as 

consequences of using different types of emotion regulation strategies. As 

the results of the present study, the emotion regulation strategies in Iranian 

women were summarized into 2 main categories: emotional passivity and 

active responsiveness. The first emotion regulation category among Iranian 

women is Active Responsiveness, in which individuals actively attempt to 

mediate in emotional situation through behavioral or cognitive work. In this 

way, they can, in addition to environmental demands, manage their emotions 

too. This main theme consisted of five sub-themes, including sacrifice, 

cognitive reconstruction, redress, challenge and support seeking. The second 

emotion regulation category among Iranian women is Emotional Passivity, 

which consisted of five sub-themes, including surrendering, flight, passive 

aggression, impulsive reaction and projection. According to the results of the 

present study emotion regulation is accompanied by positive or negative 

emotional effects.  
 

Discussion 
Outcomes revealed that emotion regulation among Iranian women is based 

on biological, mental and socio-cultural circumstances which is affected by 

different factors rooted in values, religion and social norms, and using different 

types of emotion regulation strategies causes different consequences. 
 

Keywords: emotion regulation, grounded theory, Iranian women 
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 چکیده
پژوهش حاضر به شيوه کيفی نظريه داده بنياد و بر اساس مدل کوربين و استراوس اجرا شد. 

مصاحبه  31ها در دو سطح زنان ايرانی و جمعی از متخصصان حوزه هيجان حضور داشتند.  کننده شرکت
مقوله  9ها به  مصاحبه نيمه ساختاريافته با متخصصان برگزار شد. تحليل داده 9کننده و  عميق با زنان شرکت

بازمانه »و « گر پردازشگری کنش»، «پذير پردازشگری کنش»، «سازمانگر شخصی»، «سازمانگر اجتماعی»اصلی 
نگر اجتماعی و سازمانگر شخصی شرايط منجر شد. بر اساس پارادايم تحليلی اين پژوهش سازما« عاطفی

پذير شامل:  دهند. راهکارهای پردازشگری کنش ای فرآيند تنظيم هيجان زنان ايرانی را تشکيل می زمينه
پذير هستند. راهکارهای پردازشگری  وانهادگی، فرافکنی، گريز، واکنش زودانگيخته و پرخاشگری فعل

گری هستند. همچنين بررسی  گری و چاره جويی، چالش ايتبازپردازشگری، دگرپرستی، حم گر شامل:  کنش
توانند با پيامدهای مثبت و منفی همراه  مقوله بازمانه عاطفی نشان داد راهکارهای تنظيم هيجان گوناگون می

های  گردد، مقوله پردازی کالسيک تنظيم هيجان را شامل می باشند. نتايج پژوهش افزون بر اين که مفهوم
 .باشند های وابسته به فرهنگ می اين گستره مورد نظر قرار داده است که برگرفته از داده جامعتری را در

 
 تنظيم هيجان؛ نظريه داده بنياد؛ زنان ايرانی کلید واژگان:
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 مقدمه

به همين منظور يکی از الزامات  ،کنند ها نقش حياتی در برقراری ارتباط با ديگران ايفا می هيجان

تنظيم هيجان   (Gross & John, 2003).ريت صحيح و سازگارانه آنها استهای هيجانی مدي تجربه

های خود را به صورت هشيار و يا ناهشيار تعديل و تنظيم  فرآيندی است که فرد از طريق آن هيجان

تا به اقتضای شرايط محيطی و (Bargh & Wlilliams, 2007; Rotenberg & Gross, 2003)  کند می

بررسی فرايند تنظيم هيجان به  (Campbell-Sills & Barlow, 2007). خ دهدبه شيوه متناسبی پاس

راهکارهای تنظيم هيجان بر اساس داليل گوناگون از اهميت بسياری برخوردار است. 

 شوند و يا کارآمد و ناکارآمد تقسيم می 0و ناسازگار 1شناسی روانی به دو دسته سازگار آسيب

(Brockman, Ciarrochi, Parker & Kashdan, 2017; Gross & John, 2003) تنظيم  ،مطالعات

روابط بين فردی مؤثرتر و عملکرد  ،هيجان کارآمد را با پيامدهايی همچون بهزيستی باالتر

الگوهای ناکارآمد تنظيم  ،در مقابل  (Rotenberg & Gorss, 2004). اند شغلی بهتر ارتباط داده

ها و مديريت آنها  از ناتوانی در مقابله مؤثر با هيجان و يا بدتنظيمی هيجانی که ناشی 3هيجانی

 .(Parker, 2008)است در پديدآيی و استمرار بسياری از مشکالت روانشناختی نقش دارند 

های دو جنس در پردازش هيجان رو به  مندی پژوهشگران به موضوع تفاوت اخيراً عالقه

الالت اضطرابی و خلقی دو برابر مردان است، افزايش است. از آنجايی که نسبت ابتالی زنان به اخت

شناسی روانی مرتبط  تواند با آسيب اند که فرآيند پردازش هيجان می ها ادعا کرده برخی پژوهش

تواند نرخ متفاوت شيوع اين اختالالت را  پذيری هيجانی می باشد. تفاوت اين دو جنس در واکنش

پذيری اوليه باالتر نسبت به  دند زنان واکنشها نشان دا . پژوهش(Gardner, 2013)توجيه کند 

های منفی دارند، به اين معنی که زنان در مقايسه با مردان نسبت به محرک هيجانی منفی  محرک

پذيری باالتر آنها نسبت به  (، و همين موضوع باعث آسيبWilliam, 2008) تر هستند حساس

  ,Heimberg, 2007& co, Moore Holaway, Fres(Mennin ;شود اختالالت روانشناختی می

).Gardner, 2013 ای که به هدف بررسی شيوع اختالالت روانی در تهران انجام شد،  مطالعه در

 زنان گزارش شد در حالی که اين ميزان در% 3/9روانی در ميان مردان ايرانی ميزان فراوانی اختالالت 

 (.Mohammadi, Davidian, Noorbala, Malekafzali & Naghavi, 2005دست آمد )ه ب 6/19%

                                                           
1-  adaptive 
2-  maladaptive 
3-  Maladaptive emotion regulation 
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های اخير اهميت بافت فرهنگی در تنظيم  عالوه بر نقش جنسيت در تنظيم هيجان، در سال

. فرهنگ (Cheung & Park, 2010)هيجان در ابعاد تجربی و نظری در حال شکل گرفتن است 

يشتن و محيط شود که افکار و حتی ادراک ما از خو ها و باورهايی را شامل می ارزش ،هنجارها

ها بر فرآيند  . بدين ترتيب فرهنگ(Matsumoto, 1988)اطرافمان را تحت کنترل خود دارد 

. Ochsner & Gross, 2008)) تأثيرگذار هستندو در نتيجه تنظيم هيجان پردازش هيجان 

های فردگرای غربی بر وابسته  گرا همچون فرهنگ ايرانی برخالف فرهنگ های جمع فرهنگ

های جمعی و همسو شدن با آنها  تعهد به ارزشگران، دارا بودن هويت جمعی، بودن به دي

های فردگرا و  رسد در حال حاضر جامعه ايران در جايی ميان فرهنگ متمرکز هستند. به نظر می

 ;Tahmouresi, Bender, Schmitz, Baleshzar & Tuschen-Caffier, 2014)گرا قرار دارد  جمع

Barnow, Arens & Balkir, 2011.) 

ای دارد. ساختار  تنظيم هيجان زنان در جامعه ايران اهميت ويژه توجه به فرايند و چگونگی

های  شود؛ نقش ای از آن به نابرابری جنسيتی منتهی می نابرابر اجتماعی در اين جامعه که گونه

نگی گيرد؛ فشارهای فره متفاوتی که فرهنگ، قانون و عرف بر اين گروه جمعيتی در نظر می

منحصر به فرد بر روی زنان که تبعات هيجانی متفاوتی نيز دارد؛ فراوانی و شيوع متفاوت 

سازند.  ها عامل ديگر که ترسيم اين الگو را در زنان متمايز می مشکالت روانشناختی زنان؛ و ده

در اين پژوهش با توجه به نقش هنجارهای فرهنگی در تنظيم هيجان زنان ايرانی تالش شد تا 

لگوهای تنظيم هيجان بررسی شود و عوامل مؤثر بر اين الگوها و پيامدهای استفاده از آنها به ا

 شيوه کيفی بررسی شود. 
 

 هشروش پژو
ريزی و اجرا شد. به  پژوهش حاضر بر اساس مدل نظريه داده بنياد استراوس و کوربين برنامه

 يکو نقاط قوت و ضعف آنها ها  همين منظور در ابتدا به هدف بررسی شيوه اجرای مصاحبه

 سپس شد. اجرا داوطلب کننده شرکت دو روی عميق شيوه به مصاحبه دو آن در که مقدماتی مطالعه

 اجرا 1396-1399 های سال طی ايرانی زنان روی عميق شيوه به مصاحبه 31 پژوهش اصلی فاز در

 به دستيابی هدف با که بود هدفمند شيوه به شپژوه اين در ها کننده شرکت به يابی دست شيوه شد.

کننده  آوری اطالعات از زنان شرکت شيوه جمع شد. انتخاب تنوع حداکثر با کنندگانی شرکت
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ساختند.  ترين اطالعات را ممکن می يابی به غنی های عميق دست مصاحبه عميق بود. انجام مصاحبه

ن ايرانی پس از برگزاری تر درباره فرايند تنظيم هيجان زنا به هدف دستيابی به ديدگاهی جامع

مصاحبه نيمه ساختاريافته با جمعی از متخصصان روانشناس دارای  9هجدهمين مصاحبه با زنان، 

ها تالش شد تا بيش از  مدرک دکتری روانشناسی و سابقه فعاليت بالينی انجام شد؛ در اين مصاحبه

ه ارتباط با زنان ايرانی به آنکه درباره دانش نظری صحبت شود، از ديدگاه اين متخصصان در زمين

کننده در پژوهش حاضر با  گر متخصص استفاده شود. افراد متخصص شرکت عنوان يک مشاهده

شان به شيوه هدفمند انتخاب شدند  ای و بر اساس مدرک تحصيلی توجه به سابقه فعاليت حرفه

 آوری جمعد. ش کننده ضبط و ثبت می های گروه متخصصان نيز همچون گروه زنان شرکت مصاحبه

 تجزيه و ها مصاحبه متن کدگذاری تدريج به کرد. پيدا ادامه ها داده رسيدن اشباع به زمان تا اطالعات

 شدند. ها داده بندی طبقه و بندی جمع به منجر ها داده تحليل و

 

 ها کننده شرکت
ها در  احبهزن ايرانی که به شيوه هدفمند انتخاب شدند. مص 31رسانی اول متشکل از  منبع اطالع

وضعيت اشتغال و  ها از نظر سن، تحصيالت، کننده انجام شد. شرکت 1396 -1399های  سال

نفر دارای وضعيت  16سال و  33کننده  وضعيت تأهل بررسی شدند. ميانگين سنی زنان شرکت

مصاحبه انجام شده روی گروه زنان  31نفر متأهل بودند. ضمناً مدت زمان  19تأهل مجرد و 

دقيقه بود. مليت  09 -12دقيقه و دارای بازه  44نده در پژوهش به طور ميانگين کن شرکت

سال، فارسی زبان بودن، عدم بيماری روانی خاص در کنار  92تا  00ايرانی، محدوده سنی 

های پژوهش کيفی که شامل تمايل به مشارکت در پژوهش و قابليت انتقال تجربه غنی  مالک

 های ورود به پژوهش بودند. مالک در خصوص پديده مورد مطالعه

متخصص مطلع در حوزه هيجان و دارای مدرک  9رسانی دوم متشکل از  منبع اطالع

کننده در پژوهش حاضر با توجه به سابقه  افراد متخصص شرکتدکترای روانشناسی بودند. 

ا در ه شان به شيوه هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه ای و بر اساس مدرک تحصيلی فعاليت حرفه

 -46دقيقه و دارای بازه  07مصاحبه انجام شده  9انجام شد و ميانگين مدت زمان  1396سال 

دقيقه بود. داشتن مدرک دکتری روانشناسی، دارا بودن تجربه بالينی و تمايل به مشارکت در  02

که از متخصصان خواسته شد که در  گردد يادآور می های ورود به پژوهش بودند. پژوهش مالک
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ها بر  سخ به سؤاالت به جای تأکيد بر دانش نظری خود در حوزه تنظيم هيجان، به پرسشپا

 مبنای تجربه خود از کار با زنان ايرانی و بر مبنای شواهد بالينی پاسخ گويند.

 

 ها گردآوري داده
 مصاحبه عمیق
بود. به کننده مصاحبه عميق  رسانی زنان شرکت ها در ميان منبع اطالع آوری داده شيوه جمع

اين منظور پس از اشاره به هدف کلی انجام مصاحبه که اشاره مستقيم به موضوع پژوهش 

های هيجانی  های باز درباره تجربيات شخصی بيمار در موقعيت کرد، مصاحبه با طرح سؤال نمی

ترين اطالعات  يابی به غنی شد. به هدف دست شد و هر سؤال منجر به سؤال ديگر می آغاز می

گرفت. اين  های هيجانی گوناگونی که فرد تجربه کرده بود مورد بررسی قرار می موقعيت

های  تر و يا موقعيت توانستند در رابطه با روابط بين فردی صميمانه و يا رسمی ها می موقعيت

ها و احساسات درونی فرد  ها به دغدغه اجتماعی با افراد ناشناس باشند. همچنين در مصاحبه

کننده بتواند درباره فرآيند تنظيم هيجانی صحبت کند.  ای که شرکت به گونهشد  هم اشاره می

 ريزی نشده بودند. ها از قبل برنامه هيچ يک از مصاحبه

 

 ساختاریافته مصاحبه نیمه

های نيمه  آوری اطالعات از متخصصان مطلع در پژوهش حاضر مصاحبه ابزار جمع

های فرهنگی و  جان و با تمرکز بر مؤلفهساختاريافته پيرامون موضوع هيجان و تنظيم هي

ها برای  محور کلی بود. توالی پرسش 4جنسيتی مرتبط با تنظيم هيجان زنان ايرانی و دارای 

 های هر فرد بستگی داشت.  تمام متخصصان يکسان نبود و به فرآيند مصاحبه و پاسخ

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

بر اساس مدل استراوس و کوربين پس از ها  فرآيند کدگذاری و تجزيه و تحليل داده

سازی اولين مصاحبه آغاز شد و به تدريج با افزايش تعداد کدهای اوليه از انسجام بيشتری  پياده

مصاحبه با  9کننده ايرانی و  مصاحبه با زنان شرکت 31های برآمده از  برخوردار شد. داده

کد اوليه از متخصصان  112ده و کنن کد اوليه از زنان شرکت 947متخصصان مطلع در مجموع 
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کد  671که بعد از ادغام و حذف کدهای مشابه   کد سطح اول( 1107مطلع را تشکيل دادند )

هايشان انتخاب شدند که  ها و تفاوت مفهوم بر اساس شباهت 70اوليه باقی ماند. از اين مجموع 

های  ها، مقوله ش تعداد مقولهمقوله اصلی بود. با افزاي 9زير مقوله،  11بندی آنها  حاصل مقوله

ای از نحوه کدگذاری باز،  ( نمونه1گرفتند. در جدول ) تر جای می بندی کلی مشابه در يک دسته

 ها آمده است. محوری و انتخابی متن مصاحبه

 
 .1جدول 

 ها ای از کدگذاری متن مصاحبه نمونه
 مقوله اصلی زیر مقوله مفهوم کد اولیه واحد معنا

ه جوريه که از کال شخصيتم ي
بچگی اينجوری بودم. همه رو 
ميريزم تو خودم ترجيح ميدم 
خودم و ناراحت کنم تا اونو 

 ناراحت کنم

درون ريزی 
سازمانگر  ها رگه گرايی درون احساسات

 شخصی

سخت بود گريه ميکردم اما 
بيشتر با دوستای ديگم رفت و 

ها سعی  کردم شب مد میآ
کردم ديرتر بيام خونه که  می
 ها بودن منو اذيت نکنه.تن

مشغول کردن 
خود با 

های  فعاليت
 ديگر

گيری  فاصله
هيجانی از طريق 

های  فعاليت
 رفتاری

پردازشگری  گريز
 پذير کنش

مادر من هميشه ساکت بود. 
داد وقتی ناراحته  ترجيح می

هيچی نگويد. االن من هم 
همينجوری ام. ميرم تو اتاق و 

 بندم. در را می

سرکوب 
 ابرازگری

آموخته شده از 
 مادر

گيری  فاصله
هيجانی از طريق 

های  فعاليت
 رفتاری

نشانگرهای 
درون 

 خانوادگی

سازمانگر 
 اجتماعی

 

 ها یافته
های  سال و ميانگين مدت زمان مصاحبه 33کننده در اين پژوهش  ميانگين سنی زنان شرکت

ختاريافته با متخصصان های نيمه سا دقيقه بود. همچنين، مدت زمان مصاحبه 44عميق با زنان 

مقوله  9دقيقه بود. بدين ترتيب، از دسته بندی کدهای اوليه و مفاهيم  07مطلع به طور ميانگين 

و « گر پردازشگری کنش»، «پذير پردازشگری کنش»، «سازمانگر شخصی»، «سازمانگر اجتماعی»

 شکل گرفتند. « بازمانه عاطفی»

 و  نشانگرهاي درون خانوادگیدو زير مقوله « اعیسازمانگر اجتم»اجزای تشکيل دهنده مقوله 
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خانواده "زير مقوله نشانگرهای درون خانوادگی از مفاهيم هستند.  نشانگرهاي بافتی و فرهنگی

تشکيل شده  "های تربيتی آموزه"و  "گر خانواده حمايت"، "طلب خانواده خشونت"، "گر کنترل

های  ارزيابی"نگرهای بافتی و فرهنگی عبارتند از: است. همچنين مفاهيم تشکيل دهنده زيرمقوله نشا

 ."وضعيت اقتصادی و معيشتی"و  "قوانين جامعه"، "های متداول سنت"، "وابسته به فرهنگ

اولويت قرار "، "های فردی های شخصی، عالئق و ارزش رفتار کردن بر اساس اولويت"مفاهيم 

 ها آرمانزير مقوله  "ی نگه داشتن ديگرانراض"و  "ترجيح ديگران به خود"، "دادن اعضای خانواده

و  "تغييرات خلقی ماهانه" ،"برانگيختگی هيجانی در اثر بيماری مزمن جسمانی"را تشکيل دادند. 

را به  هاي بدنی/ روانی نمایهزير مقوله  "برانگيختگی هيجانی در اثر خستگی و ضعف روانی"

 "کاری منفی"و  "گرايی برون"، "گرايی درون"، "گرايی کمال"، "خودباوری"وجود آوردند. مفاهيم 

و  "دانش هيجانی"، "حافظه اجتماعی"، "قضاوت"را شکل دادند. همچنين  ها رگهزير مقوله 

ها از اجزای  را پديد آوردند. تمام اين زير مقوله هاي شناختی آمایهزير مقوله  "کارکردهای اجرايی"

 هستند.« سازمانگر شخصی»تشکيل دهنده مقوله با اهميت 

پنج زير مقوله وانهادگی، گريز، « پذير پردازشگری کنش»از اجزای تشکيل دهنده مقوله اصلی 

پذير، واکنش زودانگيخته و فرافکنی است که هر کدام از کدهای اوليه و  پرخاشگری فعل

گيری و  کناره"، "واگذاری حقوق خود و واگذار کردن به خدا"اند.  مفاهيمی مجزا تشکيل شده

 "سرزنش خود"، "نشخوار فکری"، "احساس درماندگی و گريه کردن"، "کنار آمدن "، "سکوت

گيری  فاصله"هستند.  وانهادگیاز مفاهيم تشکيل دهنده زير مقوله  "در خود فرو رفتن"و 

، "های رفتاری گيری هيجانی به واسطه فعاليت فاصله"، "هيجانی از طريق پرت کردن حواس

از مفاهيم به  "ناديده انگاری ناهشيار هيجان"و  "ويگردانی فيزيکیآرام کردن ذهن از طريق ر"

و  "باورهای دينی"، "اعتقاد به باورهای سحری و خرافی"هستند.  گریزوجود آورنده زير مقوله 

اند.  را پديد آورده فرافکنیزير مقوله  "های سرشتی سرزنش گری ديگران، شرايط و ويژگی"

بی محلی و کم "، "انتقام جويی"، "ابراز معکوس هيجان"، "یاستفاده از طنز و شوخ"همچنين 

از مفاهيم  "سنگ اندازی و منفی کاری"و  "پنهان کاری و ظاهرسازی"، "محلی و قهر کردن

از  "ريزی برون"و  "آسيب به خود"هستند. و در نهايت  پذیر پرخاشگري فعلتشکيل دهنده 

 ها، مقوله  هستند که همگی اين زير مقوله واکنش زودانگیختهاجزای تشکيل دهنده زير مقوله 
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 .سازند را می« پذير پردازشگری کنش»اصلی 

 

 .0جدول 

 های پديده تنظيم هيجان در زنان ايرانی ها و زيرمقوله مقوله
 هاي اصلی مقوله ها زیرمقوله

 سازمانگر اجتماعی گی نشانگرهای بافتی و فرهن ،نشانگرهای درون خانوادگی

 سازمانگر شخصی های شناختی  آمايه، های بدنی/ روانی نمايه، ها رگه، ها آرمان

 پذير پردازشگری کنش واکنش زودانگيخته، گريز ،پذير پرخاشگری فعل ،فرافکنی ،وانهادگی

 گر پردازشگری کنش بازپردازشگری  ،دگرپرستی، جويی حمايت، چالشگری، گری چاره
 بازمانه عاطفی پژمان ، نزهت

 

جويی،  گری، حمايت به پنج زير مقوله چالشگری، چاره« گر شگری کنشپرداز»مقوله 

، "ايستادگی و مبارزه برای عبور از مشکالت"شود. مفاهيم  دگرپرستی و بازپردازشگری تقسيم می

را تشکيل  چالشگريزير مقوله  "تالش برای تغيير و بهبود شرايط"، "مندانه رفتار جرأت"

، "حل ها و انتخاب بهترين راه حل بررسی تمام جوانب و راه"، "برنامه ريزی"دهند. مفاهيم  می

زير مقوله  "بحث، استدالل و گفتگو"، "گيری بررسی موضوع و تصميم"، "مديريت زمان"

کمک گرفتن "، "کمک گرفتن از اعضای خانواده و دوستان"اند. مفاهيم  را پديد آورده گري چاره

را  جویی حمایتزير مقوله  "د از باورهای مذهبیاستمدا"و  "از افراد متخصص و مراجع قدرت

 "از خودگذشتگی"و  "حفظ ظاهر"، "گری مالحظه"، "داری خويشتن"تشکيل دادند. همچنين مفاهيم 

 "زدايی فاجعه"، "پذيری انعطاف"، "پذيرش"گيرند. و در نهايت مفاهيم  قرار می دگرپرستیدر دسته 

سازند. اين پنج زير مقوله در مجموع  را می يبازپردازشگرزير مقوله  "سازی عدم شخصی"و 

 .اند را بوجود آورده« گر پردازشگری کنش»مقوله اصلی 

شود.  به دو زير مقوله نزهت و پژمان تقسيم می« بازمانه عاطفی»در نهايت مقوله اصلی 

همچون احساس آرامش، احساس غرور و رضايت  "های مثبت احساس"از مفاهيم  نزهت

همچون مورد تشويق قرار گرفتن تشکيل شده  "بازخوردهای بيرونی مثبت"درونی به همراه 

همچون احساس پشيمانی و احساس گناه و  "های منفی احساس"هم با  پژماناست. همچنين، 

 نظير تنبيه شدن همراه است. "بازخوردهای منفی اطرافيان"
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 گیري بحث و نتیجه

تنظيم هيجان زنان ايرانی تالش  در اين پژوهش با توجه به نقش هنجارهای فرهنگی در

شد تا راهکارهای تنظيم هيجان بررسی شود و عوامل مؤثر بر انتخاب اين راهکارها و پيامد 

مقوله به تنهايی مجموعه  9ای کيفی مورد مطالعه قرار گيرد. هر يک از اين  آنها، به شيوه

به همراه دارد. با اين  اطالعات ارزشمندی از پديده تنظيم هيجان در جامعه زنان ايرانی را

ها در  وجود، با در نظر گرفتن پديده تنظيم هيجان به عنوان يک فرآيند پويا هر يک از اين مقوله

ارتباط مستمر با يکديگر هستند و هر يک بر ديگری تأثيرگذار است. بر همين اساس سازمانگر 

ی فرآيند تنظيم هيجان در ا های زمينه توان به عنوان مقوله اجتماعی و سازمانگر شخصی را می

گر و  گردند. همچنين پردازشگری کنش نظر گرفت که منجر به انواع راهکارهای تنظيمی می

پذير از جمله راهکارهايی هستند که در ميان زنان ايرانی به هدف تنظيم  پردازشگری کنش

يم هيجان در شوند و بازمانه عاظفی پيامد نهايی فرايند تنظ موقعيت هيجانی به کار گرفته می

 شود.  نظر گرفته می

شامل نشانگرهای درون خانوادگی و نشانگرهای بافتی و « سازمانگر اجتماعی»مقوله 

های متعددی  های تأثيرگذار بر فرايند تنظيم هيجان زنان ايرانی هستند. پژوهش فرهنگی از مؤلفه

باورهای فرهنگی و  ها و های تربيتی در محيط خانواده و مدرسه، ارزش بر اثرگذاری آموزه

اند  های ابراز هيجان و در نتيجه تنظيم هيجان تأکيد کرده شرايط اقتصادی و معيشتی بر شيوه

(Clara, 2015; Bastin et al, 2013; Matsumoto, 2008) به طور مشخص نتايج اين پژوهش .

ز با ميان اعضای خانواده به عنوان يکی ا روابطهای تربيتی و الگوی  نشان داد آموزه

های تنظيم هيجان در موقعيت هيجان برانگيز  کارگيری شيوه ای در به ترين عوامل زمينه اهميت

شود. يکی از مفاهيم تکرار شونده در ميان زنان و دختران ايرانی اشاره به  در نظر گرفته می

د تا شو اند. همين مسئله باعث می رابطه عميق و با اهميتی است که با مادران خود تجربه کرده

ها و واکنشی که در شرايط رويارويی هيجانی انجام  تعريف والدين به ويژه مادران از هيجان

همچنين تواند بر فرآيند تنظيم هيجان اثرگذار باشد.  دهند الگوی قدرتمندی باشد که می می

  های ارتباطی که ميان اعضای خانواده )پدر، مادر، همسر، فرزندان و...( زنان ايرانی از سبک

 ای تأثيرگذار بر فرآيند تنظيم هيجان خود ياد کردند.  برقرار است به عنوان زمينه
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ها، باورها و هنجارهای  های بافتی و فرهنگی به عنوان کانونی از ارزش از سوی ديگر ويژگی

 های تنظيم هيجان منحصر به فرد در زنان ايرانی است. ساز بسياری از شيوه فرهنگی عامل زمينه

های وابسته به فرهنگ، قوانين  ها و ارزيابی ر نشان داد نظام اجتماعی سنتی، قضاوتپژوهش حاض

های زنان، ساختار نابرابر اجتماعی، و وضعيت اقتصادی و معيشتی گروه زنان  محدودکننده فعاليت

 در جامعه از جمله مواردی هستند که بر فرآيند تنظيم هيجان يک زن ايرانی اثرگذار هستند. 

بر نحوه تنظيم هيجان « سازمانگر شخصی»های فردی در قالب مقوله  مشخصهبرخی از 

های  ها و آمايه های بدنی/ روانی، رگه ها، نمايه اثرگذار هستند. اين پژوهش نشان داد آرمان

شوند. يکی از  ای پديده تنظيم هيجان محسوب می شناختی زنان ايرانی از جمله عوامل زمينه

های شخصی، خانوادگی و اجتماعی در  ن زنان ايرانی اشاره به اولويتمفاهيم پر کاربرد در ميا

شدند. با بررسی  ساز انتخاب نوعی از شيوه تنظيمی می هايی بود که زمينه قالب اهداف و نيت

کنندهای پژوهش در پس رفتار تنظيم هيجان خود به آنها اشاره کردند  هايی که شرکت انواع نيت

های فردی با اولويت ديگران از جمله اعضای  وانی باالتر نيتتوان شاهد فرا به سادگی می

خانواده، دوستان و حتی افراد ناشناس شد. اين در حالی است که به مواردی همچون اولويت دادن 

ديگران  های های  فردی کمتر اشاره شد. اولويت قرار دادن خواسته های شخصی و آرمان به انتخاب

دهند افراد در فرآيند تنظيم  هايی همسو است که پيشنهاد می تههای هيجانی با ياف در موقعيت

های مثبت  کنند تا برای دستيابی به سود بيشتر هيجان هيجان بر اساس اهدافشان انگيزه پيدا می

 .(Tamir, Mitchell & Gross, 2008)های منفی خود را افزايش دهند  و يا حتی هيجان

افراد های شخصيتی  های تنظيم هيجان رگه ر شيوهيکی ديگر از عوامل بسيار تأثيرگذار ب

دادند افراد  نشان Hasani, Azadfallah, Rasoulzade Tabatabaie and Ashayeri (2010) بود.

گرايی، از راهکارهای تنظيمی متفاوتی  گرايی و برون های شخصيتی متفاوت درون دارای صفت

های شخصيتی همچون حساسيت  داد رگهنشان  Amiri and Ghasemi (2018) .کنند استفاده می

به تنبيه با دشواری هيجانی و دشواری در کنترل تکانه همراه است. در پژوهش حاضر افراد الگوهای 

ای از  های هيجانی گزارش کردند. مجموعه باثباتی را در برابر محرک  نسبتاً رفتاری مشخص و

در کنار عوامل  گرايی، خودباوری گرايی، کمال گرايی، برون های شخصيتی همچون درون ويژگی

 کنند. های تنظيمی هدايت می ديگر فرد را به سوی انتخاب آگاهانه و يا ناآگاهانه برخی از شيوه

 های روانی همچون پريشانی و يا  امل، پژوهش حاضر نشان داد برخی از حالتدر کنار ساير عو
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پذيری در پی يک حالت فيزيکی دشوار و خستگی شديد جسمانی، همچنين تغييرات خلقی  تحريک

ای در همين راستا در روزهای  های تنظيم اثرگذار باشند. بر اساس نتايج مطالعه توانند بر شيوه ماهانه می

هايی را تنظيم  برند دشواری ماهانه، زنانی که از اختالل سندرم پيش از قاعدگی رنج میآخر سيکل 

. (Petersen, Ghahremani, Rapkin, Berman & Liang, 2018)کنند  های خود تجربه می هيجان

هبستگی منفی ميان شدت هيجان  Lee, Jung, Jang, Kim, Chung & Chae (2017)همچنين 

جسمانی و درد فيزيکی يافتند. به اين معنی که ميزان ناراحتی و خستگی ادراک شده و خستگی 

 فيزيکی با افزايش شدت هيجان ناخوشايند در ارتباط است.

های شناختی زنان ايرانی  های سازمانگر شخصی، تحت عنوان آمايه يکی ديگر از زير مقوله

ريت رفتارها، تنظيم هيجان را توانند با مدي های شناختی می شناسايی شد. شناخت و يا توانمندی

ای از کارکردهای  جموعهم. (Biringer, Stopsack, Arens & Wick, 2015)بهبود ببخشند 

اجرايی از جمله قضاوت و حافظه اجتماعی و دانش هيجانی از جمله کارکردهای شناختی 

نوع و شدت نتايج اين پژوهش نشان داد آگاهی از ها به آنها اشاره شد.  هستند که در مصاحبه

های فيزيکی و روانی آنها افراد را در برابر بروز واکنش هيجانی  ها و آشنايی با مشخصه هيجان

ای از روانشناسان و يا مطالعه  ها ادعا کردند که با گرفتن کمک حرفه کننده شرکت کند. آماده می

در نتيجه  های خود و های جسمانی و روانی هيجان های خود راهبردی، نسبت به نشانه کتاب

تر شدند. اين نتايج با مطالعات  های رفتاری خود نسبت به محرک هيجانی آگاه پيامد پاسخ

 دانش. (Izard, et al, 2011; Woltering & Qinxin, 2016)همسو است  ايزارد و وولترينگ

هيجانی همواره با دانش اجتماعی همراه بوده است. دانش اجتماعی پردازشی است که در آن 

 ها ، قضاوت و حافظه نسبت به محرک اجتماعی دخيل است و شامل توانمندی تمييز هيجانادراک

 .(Blackemore & Robbins, 2013)خود است ها و افکار  های ذهنی ديگران از هيجان و حالت

نتايج پژوهش حاضر نشان داد آگاهی از شدت هيجان منفی ديگران، داشتن شناخت نسبت به 

بينی نوع واکنش او بر اساس خاطرات گذشته به افراد کمک  طرف مقابل و پيش نوع رابطه با ديگران،

هيجانی  های محرک مثبت و يا منفی هيجانی را در موقعيتکند تا نوع واکنش خود نسبت به  می

 ;Fonagy & Luyten, 2009) های فوناگی و مارسيو همسو است انتخاب کنند. اين نتايج با يافته

Marceau, Kelly & Solowij, 2018). 

 بر اساس نتايج پژوهش حاضر در جامعه زنان ايرانی گاهی تعديل هيجانی با استفاده از 
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ها شامل پنج راهکار وانهادگی، گريز،  دهد. اين شيوه رخ می« پذير پردازشگری کنش» راهکارهای

تعديل پذير و واکنش زودانگيخته هستند. اگرچه چنين الگوهايی در  فرافکنی، پرخاشگری فعل

های ناخوشايند چندان کارآمد نيستند ولی از فراوانی بااليی در جامعه زنان ايرانی  هيجان

های تنظيمی در  شک يکی از پرکاربردترين شيوه پذير وانهادگی بی راهکار کنش .برخوردار است

ت کند با موقعي ميان زنان ايرانی است. در اين شرايط فرد از سر ناچاری و درماندگی تالش می

تواند تا حدودی از شدت هيجان  موجود سازش کند. اين سازش اگرچه کارآمد نيست، اما می

 تجربه شده بکاهد.

های  به عوامل ديگر يکی از شيوه  پس از راهکار وانهادگی، فرافکنی داليل بروز هيجان

 اولين بار توسط زيگموند 1تنظيمی بود که بسيار به آن اشاره شد. اصطالح علمی فرافکنی

هايی که پذيرفتنی نيستند به سوی دنيای بيرون  مفهوم سازی شد. افکار، اميال و احساس 0فرويد

شوند. نتايج پژوهش حاضر نشان داد به  شوند و به موضوع ديگری نسبت داده می فرافکنی می

ها به  کند تا با نسبت دادن عوامل بروز هيجان کارگيری راهکار فرافکنی به زنان کمک می

ی بيرون از خود، همچون موضوعات سحری و خرافی از جمله شانس و قسمت و موضوعات

های پديد آمده  گاهی حتی باورهای مذهبی همچون مصلحت و خواست الهی از شدت هيجان

 9در مدل تنظيم شناختی هيجان  Garnefski, Van Den Kommer and Kraaij (2002)بکاهند. 

يکی از آنها سرزش ديگران است که با بهزيستی  راهکار تنظيم هيجان را معرفی کردند که

 .کند هيجانی ضعيف همراه است و فرد را در سطح عملکردی با مشکالت رفتاری مواجه می

پژوهش پذير تنظيم هيجان است.  پذير يکی ديگر از راهکارهای فعل پرخاشگری فعل

م هيجان با استفاده از های بسياری ابراز غيرمستقي حاضر نشان داد که زنان ايرانی در موقعيت

کاری  تراشی و منفی کاری، مانع جويی، قهر، پنهان پذير همچون انتقام های پرخاشگری فعل شيوه

ها تا حدودی به تعديل هيجانی کمک  کنند. اين شيوه و استفاده از طنز و کنايه را انتخاب می

  تواند با مشکالت بين فردی همراه باشد. کند، ولی در درازمدت می می

ريزی هيجانی  پذير پر تکرار در ميان زنان ايرانی برون های تنظيمی کنش يکی ديگر از شيوه

  ريزی اشکالی از برون های زودانگيخته است. رفتارهای خود آسيب رسان و يا در قالب واکنش

                                                           
1-  projection 

2-  Sigmund Freud 
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دهد که فرد قادر به  شود اغلب در شرايطی رخ می هيجانی که منجر به آسيب به ديگران می

يجان تجربه شده خود نيست. اگرچه پيامد چنين رفتارهايی با رنج هيجانی بيشتر بازداری ه

 همچون احساس يأس، سرخوردگی و نااميدی همراه بود.

تر فرد همراه  رسد با انتخاب فعاالنه پذير که به نظر می آخرين راهکار تنظيم هيجان کنش

تا به واسطه اعمالی همچون کند  است، راهکار گريز است. در چنين شرايطی فرد انتخاب می

گوش دادن به موسيقی از موضوع برانگيزاننده هيجان فاصله بگيرد. گاهی دور کردن توجه از 

کند تا از  تواند با جايگزين کردن فکر اتفاق بيافتد و گاهی فرد انتخاب می موضوع هيجانی می

حيط را تغيير دهد و يا محيط برانگيزاننده هيجان ناخوشايند به صورت فيزيکی فاصله بگيرد، م

تواند  در همين راستا بر اساس مدل فرآيند تنظيم هيجان گراس، فرد میاز آن اجتناب کند. 

 . (Gross, 2002)انتخاب کند که به کدام يک از اجزای يک موقعيت هيجانی توجه کند

رهای پذير، شيوه ديگر تنظيم هيجان به کارگيری راهکا های تنظيم هيجان کنش در کنار شيوه

کنند  در اين راهکارها افراد فعاالنه در موقعيت هيجانی دخالت می است.« گر پردازشگری کنش»

گری،  چالش کنند. های رفتاری و يا شناختی موقعيت هيجانی را مديريت می و به واسطه فعاليت

 گر هستند.  راهکار پردازشگری کنش 9جويی، دگرپرستی و بازپردازشگری  گری، حمايت چاره

گری برای اين دسته از راهکارها اين بود که افراد در برابر  ف از استفاده از واژه چالشهد

کردند و بر برطرف کردن عامل برانگيزاننده  محرک هيجانی فعاالنه تالش و ايستادگی می

 های لذت از گذشتن قابليت خودباورانه اغلب افراد اين کردند. هيجانی ناخوشايند پافشاری می

گونه که قبالً هم اشاره شد، قطعاً عوامل  همان داشتند. را بعدی های موفقيت یبرا زودگذر

های خانوادگی  های شخصيتی، شرايط فرهنگی، اجتماعی و ويژگی سازی همچون ويژگی زمينه

 در بروز هر يک از اين راهکارها مؤثر هستند. 

 زنند. می هيجانی موضوع برای جويی چاره به دست افراد شرايطی در گری چالش بر عالوه

 بررسی زمان، مديريت ريزی، برنامه همچون فردی های توانمندی از ای مجموعه گری چاره

 فرد راهکارها قبيل اين در است. حل راه بهترين انتخاب و گيری تصميم و موضوع جوانب

گراس در مدل  بکاهد. آزاردهنده هيجان شدت از و بيابد ای چاره تا کند می تالش فعاالنه

 کند که عبارت است از تغيير موقعيت هيجانی به  اشاره می 1يندی، به اصالح موقعيتفرآ
 

                                                           
1-  situation modification 
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. اصالح موقعيت (Gross, 2002)ای که تأثير هيجانی آن به شيوه مناسبی اصالح شود  گونه

 شود. شناخته می 0و يا کنترل اوليه 1مدار همچنين تحت عناوين مقابله مسئله

 های حمايت از افراد موارد از بسياری در شرايط بهبود و تغيير جهت فردی تالش کنار در

 را هيجانی حادثه برابر در آنها پذيری آسيب مسئله همين که شوند می برخوردار اطرافيانشان

 دادند نشان Maktabi and Behroozi Shojaie, Yailagh, Shehni (2011) دهد. می کاهش

 باالتری روانشناختی بهزيستی از کنند می برداری بهره هيجان ابراز از دختر دانشجويان که زمانی

 هستند. برخوردار

همچنين در اين پژوهش زنان ايرانی به مفاهيمی همچون پذيرش و سازگار شدن، 

سازی اشاره کردند که تغييرات مثبتی است که در  زدايی و عدم شخصی پذيری، فاجعه انعطاف

ازپردازشگری فرد با بررسی مجدد موضوع افتد. در راهکار ب نتيجه بازپردازشگری اتفاق می

دهد که پريشانی هيجانی را کاهش  ای تغيير می هيجانی، نوع نگرش خود به موضوع را به گونه

دهد. براساس مدل فرآيندی تنظيم هيجان گراس، انتخاب يک معنا از ميان چندين معنی 

کند تغيير شناختی  ادعا میشود. گراس  ناميده می 3احتمالی برای موقعيت هيجانی تغيير شناختی

  .(Gross, 2002)دهد  اغلب پاسخ هيجانی را کاهش می

گر دگرپرستی  با توجه به نتايج پژوهش حاضر يکی ديگر از راهکارهای پردازشگری کنش

کند  است. در اين راهکار فرد هيجان تجربه شده را با يک موضوع آرمانی و ارزشمند مرتبط می

کند. در اين شرايط فرد به نوعی اقدام به از  حتی مثبت ارزيابی میو آن را کمتر منفی و يا 

کند، اما ارتباط هيجان تجربه شده با موضوع  داری می خودگذشتگی و در مواردی خويشتن

آرمانی همچون محافظت از خانواده، احترام به والدين و يا احترام به خواست خداوند به او 

تاب بياورد و گاهی حتی از انجام چنين اقدام  دهد تا هيجان ناخوشايند را قدرت می

های  ای نوعی هيجان مثبت همچون غرور را تجربه کند. اگرچه در هيچ يک از نظريه قهرمانانه

تنظيم هيجان به اين شيوه تنظيمی اشاره نشده است، به کارگيری اين راهکار در ميان جامعه 

ساز  تواند زمينه ای فرهنگی و مذهبی میه زنان ايرانی بسيار شايع است. در اين راستا ارزش

                                                           
1-  problem- focused control 

2-   primary control 

3-  cognitive change 
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باشد. پيامد به کارگيری اين راهکار فعاالنه اگرچه در کوتاه مدت کارآمدی هيجانی است اما 

 های بيشتر دارد. تأثير درازمدت آن نياز به بررسی

به عنوان پيامد فرآيند تنظيم هيجان « بازمانه عاطفی»در نهايت بر پايه نتايج پژوهش حاضر، 

ميان زنان ايرانی در نظر گرفته شد. تنظيم هيجان يک فرآيند است که از لحظه وقوع محرک در 

يابد که هيجان به گونه موفق و يا ناموفق تنظيم و يا  شود و زمانی خاتمه می هيجانی آغاز می

تواند در طيفی از  تعديل شود. نتايج اين پژوهش نشان داد که پيامدهای تنظيم هيجان می

تواند منجر به نزهت شود که با  مثبت و يا منفی متغير باشد. تنظيم هيجان میپيامدهای 

هايی همچون احساس غرور، قدرت، استقالل و لذت همراه است. اغلب راهکارهای  احساس

گر با نزهت همراه است. از سوی ديگر پژمان يکی ديگر از پيامدهای تنظيم هيجان  تنظيم کنش

ارزشی، احساس گناه، کاهش خودباوری و مواردی از اين  است که با مفاهيمی همچون بی

پذير اغلب با تجربه پژمان همراه  دست همراه است. استفاده از راهکارهای تنظيم هيجان کنش

تواند فرد را  است. تجربه يک هيجان منفی ثانويه در نتيجه تنظيم ناموفق هيجان منفی اوليه می

ای  راين افزايش توانمندی تنظيم هيجان افراد به گونهدر يک چرخه هيجانی منفی قرار دهد. بناب

تواند منجر به کارآمدی باالتر هيجانی آنها  که همخوان با بافتار فرهنگی و اجتماعی باشد، می

 های بيشمار هيجانی باشد. در موقعيت

 

 ها محدویت
 ن بوده است.ها صرفا محدود به مصاحبه با زنان ايرانی و مصاحبه با متخصصا شيوه گردآوری داد

های ديگر برای  ريزی و اجرا شد. گام پژوهش بر اساس رويکرد نظريه داده بنياد برنامه

 ارزيابی و بسط نظريه در اين پژوهش منظور نشده است.

 

 پیشنهادها
گری در ميدان طبيعی  آوری اطالعات همچون مشاهده های ديگر جمع برخورداری از شيوه

 ود.ش توسط خود پژوهشگر پيشنهاد می

 شود.  بسط و ارزيابی نظريه تدوين شده پيشنهاد می
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