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معرفی ویراستاران
دوگالس ک .اسنایدر اُستاد روانشناسی و مددیر آمدوز هدای بدالینی دانشدگاه
اِیاَنداِم است .ایشان را بیشتر بهخاطر پژوهشهایش در زمیندۀ سدنجش ازدواج و
نتیجهپژوهیهای زوجدرمانی میشناسند .وی ویراستیار کتاب درمدان زوجهدای

دشوار و نویسندۀ کتابهای رهایی از پیمانشکنی زناشویی :راهنمای درمدانگران
و رهایی از پیمانشکنی زناشویی :برنامهای برای غلبده ،گد،ر ،و التیدام :راهنمدای
زوجهاست .انجمن روانشناسی آمریکدا در سدال  2005از دکتدر اسدنایدر بدرای
نقشش در روانشناسی خانواده تقدیر کرد.
جفری آ .سیمپسون اُستاد روانشناسی دانشگاه مینهسوتاست .فرآیندهای دلبستگی
بزرگساالن ،مدلهای جفدتیدابی انسدان ،آرمدانیسدازی و همددلی در روابد  ،و
راهبردهای نفوذ اجتماعی عالقههای پژوهشی اصلی اوست .بین سدالهدای 1998
تا  2001ویراستار مجلۀ رواب فردی بوده و در حال حاضر نیز ویراستیدار مجلدۀ
روانشناسی شخصیت و اجتماعی :رواب بینفردی و فرآینددهای گروهدی اسدت.
در ضمن ،دکتر سیمژسون عضو هیئت کمكهای مالی پژوهشی در بنیاد ملی علوم
و مؤسسۀ ملی سالمت روان بوده است.
ژان ن .هیوز اُستاد روانشناسدی تربیتدی دانشدگاه اِیاَندداِم اسدت .او پژوهشدگر
برجسددتهای در دانشددکدۀ علددوم تربیتددی و رشددد انسددانی بدده شددمار مددیرود.
پژوهشهایش بر اصالح پرخاشگری کودکان ،رابطۀ معلدمدد داندشآمدوز ،رشدد
مهارتهای اجتماعی و هیجانی ،و رواب همساالن متمرکز است .او عضو هیئدت

تحریریۀ مجلههای روانشناسی بالینی کودک و نوجدوان و روانشناسدی مدرسده
است .دکتر هیوز عضو انجمن روانشناسی آمریکاست و مدتی نیز مددیر بخدش
روانشناسی مدرسه بوده است.
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معرفی نویسندگان
ویلیام ف .آرسنیو ،دانشکدۀ روانشناسی فرکاف ،دانشگاه یشیوا ،نیویورک.
لیزا فلدمَنـ بارت ،گروه روانشناسی ،دانشگاه بوستون.
مارک براکت ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ییل.
مینا کالدیس ،گروه روانشناسی ،دانشکدۀ واسر ،نیویورک.
م .لین کوپر ،گروه علوم روانشناختی ،دانشگاه میزوری.
اِ .مارک کامینگز ،گروه روانشناسی ،دانشگاه نوتردام.
نانسی ایزنبرگ ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ایالتی آریزونا.
باربارا ه .فیز ،گروه روانشناسی ،دانشگاه سیراکیوز.
میندی اِ .فالناگان ،مرکز مدیریت پزشکی کهنهسربازان رودبو  ،ایندیاناپولیس.
آلن اِ .فروزتی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه نوادا.
روندا ن .گلدمن ،دانشکدۀ روانشناسی حرفهای ،دانشگاه آرگوسی.
لزلی س .گرینبرگ ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ییل.
دیزی گرووال ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ییل.
جیمز ج .گراس ،گروه روانشناسی ،دانشگاه استنفورد.
نتا هورش ،گروه روانشناسی ،دانشگاه بارد ایالن.
ژان ن .هیوز ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه اِیاَنداِم.
کاترین م .ایورسون ،گروه روانشناسی ،دانشگاه نوادا.
اُلیور پ .جان ،گروه روانشناسی ،دانشگاه کالیفرنیا.
فرانسیس ج .کیف ،گروه روانپزشکی ،علوم رفتاری ،و روانشناسی ،دانشگاه دوک.
پگی س .کلر ،گروه روانشناسی ،دانشگاه نوتردام.
جفری البان ،گروه روانپزشکی ،علوم رفتاری ،و روانشناسی ،دانشگاه دوک.
ملیندا س .لیدی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه کالیفرنیا.
دیوید ج .مکدوئل ،گروه روانشناسی بالینی و اجتماعی ،دانشگاه روچستر.
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الدا مایکس ،گروه علوم روانشناختی ،دانشکاه میزوری.
ماریو میکولینسر ،گروه روانشناسی ،دانشگاه بارد ایالن.
راس د .پارک ،گروه روانشناسی ،دانشگاه کالیفرنیا.
پائوال ر .پیتروموناکو ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ماساچوست.
لورا س .پورتر ،گروه روانپزشکی ،علوم رفتاری ،و روانشناسی ،دانشگاه دوک.
سالی ،ای .پاورز ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ماساچوست.
جین م .ریچاردز ،گروه روانشناسی ،دانشگاه تگزاس.
پیتر سالووی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ییل.
فیلیپ ر .شیور ،گروه روانشناسی ،دانشگاه کالیفرنیا.
جفری آ .سیمپسون ،گروه روانشناسی ،دانشگاه مینهسوتا.
دوگالس ک .اسنایدر ،گروه روانشناسی ،دانشگاه اِیاَنداِم.
آملیا اِ .تالی ،گروه علوم روانشناختی ،دانشگاه میزوری.
کارلوس والینت ،گروه رشد انسان و خانواده ،دانشگاه ایالتی آریزونا.
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مقدمه:
رویکردهای بینرشتهای به تنظیم هیجان
جفری آ .سیمپسون ،ژان ن .هیوز ،و دوگالس ک .اسنایدر

در سال های اخیر عالقۀ فزاینده ای به فرآیندهای تنظیم هیجان در حوزههای روان شناسی شکل گرفته
است .این عالقه هم نتیجۀ ظهور و رشد مدل های نظری جدید دربارۀ فرآینددهای تنظدیم هیجدان ،و
هم نتیجۀ ارتقای این فهم است که بدتنظیمی هیجان مؤلفۀ اصلی مشکالت فردی و بینفردی اسدت.
در واقع ،توانایی کنترل و مدیریت مؤثر هیجانها در تعامل های اجتماعی (خاصّه رواب بینفردی که
زمینهساز هیجانهای منفی اند) در شادمانی ،رضایت ،کارکرد مطلوب و رواب مهم افراد نقش کلیدی
دارد .رویکردهای نظری نو به درکِ تنظیم هیجان (فصلهای  2و  )3و مدل هدای فرآینددی جدیددی
ابداع شده اند که مؤید نحوۀ تنظیم هیجانها هستند (فصل  )1تا نشدان دهندد انسدانهدا چده زمدانی،
چگونه ،و چرا می توانند یا نمی توانند هیجان های خاصی را در بافدت اجتمداعی خدود تنظدیم کنندد.
رفته رفته ،این دسته نظریهپردازی ها مقدمۀ شناخت بعضی فرآیندهای مهم درونفردی و بینفدردی را
فراهم کرد که با تنظیم موفق یا ناموفق هیجان ها گره خورده است .مدالال آندانی کده هدو

هیجدانی

باالتری دارند ،یعنی در مدیریت هیجان های منفی خود کارکُشته ترند ،در مقایسه با آندانی کده هدو
هیجانی کمتری دارند ،در ابعاد بیشتری توانایی سازگاری دارند .به عالوه ،افراد دارای هو هیجدانی
باالتر که هیجانهای تنظیمیافته تری دارند ،وارد روابد رضدایتبخدش تدر و کارآمددترع عاشدقانه یدا
خانوادگی میشوند.
از منظر کاربردی نیز باید یادآور شد که درک زرفتر فرآیندهای تنظیم هیجان جمعیت عمدومی و
بالینی به متخصصان کمك میکند درمان مؤثرتری بدرای طیدف گسدتردهای از مشدکالت و اخدتالالت
بینفردی ارائه کنند که بسیاری از آنهدا ،تاحددی ،نتیجدۀ بددتنظیمی یدا تنظدیم نداقی هیجدانهاسدت.
همانگونه که فصلهای متعدد کتاب نشان میدهد ،تعیین اینکه فرآیندهای تنظیم هیجان و مکانیزمهای
روانی در جمعیتهای عمومی و بالینی چه تفاوتی دارد ،همانند فانوس شرای آغاز ،تدداوم ،یدا بهبدود
احتمالی اختاللهای بینفردی همآیند را روشن میکند.
وقتی در فوریۀ  2004برای همایش تنظیم هیجدان در زوجهدا و خدانوادههدا در دانشدگاه اِیاَندداِم
تگزاس گرد آمدیم (که کتاب پیشعرو نتیجۀ همدان همدایش اسدت) در پدی گدردهمآیدیع پژوهشدگران
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بینالمللی برجستهای بودیم که در زمینۀ تنظیم هیجان در حوزههای روانشناسی پدژوهشهدای مهدم و
پیشگامانهای انجام داده بودند .انتظار داشتیم این بزرگان (الف) آزادانه دربارۀ اینکه چگونه بایدد سدازۀ
تنظیم هیجان را به نحو بهتری مفهومپردازی و تعریف کرد و سنجید گفتوگدو کنندد؛ (ب) نظریدههدا،
ایدههای مهم ،و دانشی را که دربارۀ فرآیندهای اساسی تنظیم هیجدان وجدود دارد و نتدایجی را کده بدا
زمینههای کاریشان مرتب هست به اشتراک بگ،ارند و آنها را نقد کنند؛ و (پ) نظریدههدا ،مددلهدا ،و
فرضیههای بینرشتهای و یا افکار جدیدی را دربارۀ تنظیم هیجان تدوین کنند که اقدامات بدینرشدتهای
را در حوزههای روانشناسی (نظیر روانشناسی بالینی ،رشدی ،آموزشی ،مطالعات خانواده ،اجتمداعیدد
شخصیتی ،و رو شناسی کمی) تسهیل کند .این کتاب میراث همان همایش موفق است.
ناتوانی در تنظیم هیجان خطر مشدکالت اجتمداعی ،بدینفدردی ،تحصدیلی ،شد،لی ،و سدالمتی را
افزایش میدهد .این کتاب به طیف وسیعی از الزامات نظری ،مفهومی ،و رو شناختی مدیپدردازد کده
هم برای فهم فرآیندهای تنظیم هیجانع هنجار و انطباقی حیاتی است و هم بده درک فرآینددهای تنظدیم
هیجان ناکارآمد کمك میکند .فصلهای کتاب یافتههای پژوهشی مرتب بدا فرآینددهای تنظدیم هیجدان
درونفردی و بینفردی را ارائه میکند که افراد در گسترۀ زندگی خود با آنها مواجه میشوند .همۀنین،
فصلها حاوی چشماندازهای بیشمار و مالحظاتی برای مداخلههدای بدالینی ،راهبردهدای عمدومی ،و
دستورالعملهایی برای پژوهشهای آتی است .از آنجا که نویسندگان فصلها تخصیهای دانشدگاهی
متنوعی دارند و از دیدگاههای نظری وسیعی دربارۀ نقش فرآیندهای تنظیم هیجان کارآمدد و ناکارآمدد
برخوردارند ،این کتاب به کار همۀ آدمهایی میآید که به تنظیم هیجان عالقهمندند .روانشناسان بدالینی
و مشاوره ،روانشناسان رشد ،اجتماعی ،و شخصدیت ،و جامعدهپژوهدان و خدانوادهپژوهدان بخشدی از
افرادیاند که کتاب حاضر به کارشان میآید .کتداب عدالوه بدر اینکده بده یافتدههدای پژوهشدی جدیدد
میپردازد ،مسائل مرتب با راهبردهای عمومی و درمانی را نیز برجسته و آشکار میکند .بنابراین ،بدرای
متخصصانی که با کودکان ،نوجوانان ،بزرگساالن ،زوجها ،و خانوادهها (خاصّه آندانی کده بدا مشدکالت
تنظیم هیجان مواجهاند) سروکار دارند مفید و کارگُشا خواهد بود.

الزامات مفهومی و نظری
با اینکه عالقۀ پژوهشی شدید به تنظیم هیجان پدیدۀ تازهای است و تنظیم هیجان ارتباط تنگداتنگی بدا
ابعاد بیشدماری از کدارکرد انسدان (مان ندد سدالمتی هیجدانی و جسدمانی ،یدادگیری ،شد،ل ،و روابد
اجتماعی) در گسترۀ زندگی دارد ،تعجبآور نیست هنوز اجماعی دربارۀ تعریف تنظیم هیجدان نباشدد.
گرچه بعضی پژوهشگران فقدان اجماع نظری و تعریف عملیاتی را قبیح میپندارند (کول و همکداران،
 ،)2004در علم رو به رشدِ تنظیم هیجان ،کالرتگرایی در مفهومپردازی نظری ،تعاریف ،و سدنجش تدا
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حدی مانع گرایش به رو های پژوهشی ناپخته و کوتهبینانه میشود.
نویسندگان کتاب اختالفنظرهایشان را کتمان نمیکنند اما دربارۀ بسیاری از مسائل تنظیم هیجان
همرأیاند .آنان صراحتا یا تلویحا موافقاند که سازۀ تنظیم هیجان فرآیندهای هشیار و ناهشیار،
اختیاری و بیاختیار ،زیستی ،رفتاری ،و شناختی را در بر میگیرد .این فرآیندها به افراد اجازه میدهد
«بهطور غیرمستقیم بر هیجانهایی که دارند ،زمانی که آنها را تجربه میکنند ،و نحوۀ تجربه و ابراز آنها
اثر بگ،ارند» (فصل  .)1بهعالوه ،تنظیم هیجان را کارکرد انطباقی میدانند که دستیابی به اهداف را
تسهیل میکند .در نتیجه ،تنظیم هیجان سازگارانه متمایز از کنترل هیجان است که گاه سازگارانه (مالال
فرونشاندن خشمی که رئیس را نشانه رفته) و گاه ناسازگارانه (مانند کودکی که هیجانهای منفی و
مالبتش را سرکوب میکند که به رواب

ضعیف با همساالن و کاو

محدود در محیطش میانجامد)

است .بهعالوه ،نظمبخشی بهمعنای آغاز ،تداوم ،و ابراز هیجانهای مالبت و اجتناب ،کاهش ،و پوشاندن
هیجانهای منفی است .بهطور کلی ،نویسندگان کتاب تمایز گراس و همکارانش را دربارۀ تنظیم هیجان

پیشآیندد محور 1و پاسخد محور 2میپ،یرند (فصل  .)1در تنظیم هیجان پیشآیندد محور فرآیندهای
نظمبخشی مقدم بر واکنشهای هیجانیاند و آن را پیشبینی میکنند ،و در تنظیم هیجان پاسخد محور
فرآیندهای نظمبخشی در واکنش به هیجانع برانگیختهشده فعال میشوند .همۀنین ،نویسندگان

متفقالقولاند که تنظیم هیجان یکی از جنبههای «مجموعۀ در هم تنیدهای از مهارتهاست که دست به
دست هم میدهند» (فصل  )7تا به اهداف درونفردی و بینفردی دست یابند.
با وجود این توافقهای کلی ،مفهومپردازی نویسندگان از تنظیم هیجان آشکارا یا تلویحا
تفاوتهای مهمی دارد که بازتاب اختالفهایی است که در پیشینۀ پژوهشی سالهای اخیر دربارۀ آنها
بحث شده است (بریج و همکاران2004 ،؛ کمژس و همکاران2004 ،؛ کول و همکاران .)2004 ،مالال
برای اینکه فعالیتی را تنظیم هیجان بنامیم چقدر اختیار الزم است؟ تعریف گرووال ،براکت ،و سالووی
از تنظیم هیجان (فصل  )2بر جنبههای هشیاری و اختیار تأکید میکند («توانایی پایش و نامگ،اری مؤثر
احساسات فرد ،خودکارآمدی دربارۀ توانایی اصالح این احساسات ،و شناخت و داشتن انگیزه برای
کاربست راهبردهای مؤثر به منظور ت،ییر هیجانها») .با این حال ،میکولینسر ،شیور ،و هور

(فصل

 )4تنظیم هیجان را جنبهای از سیستم دلبستگی میدانند که عمدتا خارج از آگاهی هشیار عمل کرده و
بر واکنشهای هیجانی که امنیت را تهدید میکند اثر میگ،ارد .والینت و ایزنبرگ (فصل  )6با اتخاذ
اختیار ،بین کنترل واکنشی( 3که یکی از جنبههای خُلق در نوباوگی است) و کنترل کوششی( 4که اختیار
بیشتری در آن وجود دارد ،در انتهای سال اول زندگی ظاهر میشود ،متأثر از تجربههای اجتماعیشدن
1. antecedent-focused emotion regulation
2. response-focused emotion regulation
3. reactive control
4. effortful control
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است ،و با توجه به سن زمینهساز تفاوتهای فردیع غلبه بر هیجانها میشود) تمایز قائل میشوند.
بهعالوه ،نویسندگان کتاب به واکنشهای هیجانی ،شناختی ،و زیستی به موقعیتهای برانگیزاننددۀ
هیجان در برابر الگوهای سازمانیافتۀ واکنشی توجه متفاوتی نشان میدهند .این حوزه بیشتر بده سدمت
ابرازگری و تنظیم هیجان پیش میرود (فصلهای  8و  .)13همزمان که به این سمت پدیش مدیرویدم،
باید فرآیندهایی را که با برانگیختگی هدای اولیدۀ هیجدان همدراه اسدت (مانندد تفداوتهدای فدردی در
واکنشپ،یری هیجانی عمومی) از فرآیندهای همآیند با تنظیم هیجان متمایز کرد (فصدل  .)1تدا امدروز
توجه چندانی به این پرسش نشده است که «آیا تنظیم هیجان از تفاوتهای فردی پایدار اثر میپ،یرد؟»
منظور تفاوتهای ناشی از واکنشهای هیجانی قوی یا ضعیف به محرکهای خاص است؛ و اگدر بلده،
چگونه؟ مالال تنظیم هیجان مؤثر برای انسانهایی که همدواره واکدنشهدای هیجدانی شددیدی در برابدر
محرکها یا رویدادهای خاص تجربه کردهاند سخت خواهد بود.
با توجه به تشتتی که در تعریف عملیاتی تنظیم هیجدان وجدود دارد ،پژوهشدگران بایدد ابزارهدای
سنجش تنظیم هیجانشان را به مفهومپردازیهای نظری گره بزنند .این هدفی بود که نویسندگان کتداب
کمابیش به آن دست یافتهاند .مالال وقتی والینت و ایزنبرگ (فصل  )6بین دو جنبۀ تنظیم هیجدان کده در
آن اختیار تفاوت دارد تمایز قائل شدند به این هدف رسیدند .کامینگز و کلر (فصل  )8با مطالعۀ تنظدیم
هیجان در بافت (تعارض زناشویی) و تفسیر یافتههایشدان در چدارچوب گسدتردۀ امنیدت هیجدانی کده
حمایتهای پژوهشی و نظری قویای دارد ،به این هدف نائدل شددند .گدراس و همکداران (فصدل )1
راهبردهای تنظیم هیجان را با توجه به زمانی که بر فرآیند هیجانزا 1اثر میگد،ارد دسدتهبنددی کردندد.

پیتروموناکو و همکارانش (فصل  )3دو فرآیند عاطفهد محور 2یعندی واکدنشپد،یری عداطفی 3و تنظدیم
عاطفه 4را که زیربنای مدلهای دلبستگیاند از هم متمایز میکنند.
حوزۀ تنظیم هیجان از تال های بیپایانی سود میبرد که برای تعریف و مفهومپردازی سازههدای
کلیدی انجام میشود .مالال تال افراد برای اصالح هیجانهای دیگران چه زمانی به تنظیم هیجان منجر
میشود؟ آیا راهبردهایی که دیگران آغاز یا به فرد تحمیل میکنند به تنظیم هیجان او میانجامدد؟ مدالال
والدی که به دختر
تال

ت،کر میدهد نامهربانی او با سایر بۀهها موجب رنجش آنان میشود (نمونهای از

درونفردی برای بازتنظیم همدلی) به تنظیم هیجان دختدر کمدك مدیکندد؟ وقتدی کسدی رفتدار

مشکلساز یا مخربی نشان میدهد ،آیا برداشت رایج «تنظیم هیجان ضعیف» بر معنای سازندۀ آن غلبده
کرده و مفیدبودنش را کمرنگ میکند؟ کوپر ،فالناگان ،تالی ،و مدایکس (فصدل  )9بدا رد ایدن نگراندی
مدعیاند رفتارهای پرخطر نوجوانان (نظیر سوءمصرف الکل و رفتارهای جنسی) بازتاب تدال

بدرای

1. emotion-generation process
2. affect-based processes
3. affect reactivity
4. affect regulation
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تنظیم تجربۀ هیجانهای مالبدت و منفدی اسدت .از همدین رو ،آرسدنیو (فصدل  )5قُلددری را شداخی
بدتنظیمی هیجان معرفی میکند ،و معتقد است رفتارهای قلدرمأبانه نشانۀ فقدان تجربدۀ همددلی اسدت
که اگر وجود داشت مانع پرخاشگری یا نقی اخالقی و هیجانی میشد.
با گردهمآیی پژوهشگرانی که در حوزههای گوناگون مو سفید کردهاند ،چیزی که بهدست میآیدد
طیف گستردهای از مفهومپردازیها ،تعریفها ،و ابزارهای سنجش تنظیم هیجدان اسدت کده بافدتهدا،
سنین ،و اهداف متعدد را از درک منشأ تفاوتهای فردی تنظیم هیجان گرفته تا آموز

به زوجها برای

رهایی از دردهای مزمنی که همسرانشان تجربه میکندد در بدر مدیگیدرد .ایدن کتداب فرصدت داد تدا
تخصی های گوناگون به مسائل مشترک تنظیم هیجدان نزدیدك شدوند ،و امیددواریم ایدن فرصدت بده
مفهومپردازی و سنجش درستی بیانجامد که از منظر علمی و از منظر بالینی باارز

باشد.

تنظیم هیجان در بافت خانواده و روابط صمیمانه
توجه به نقش والدگری در اجتماعیکردن تواناییها و مهارتهای هیجانی فرزندان سابقۀ دور و درازی
در رشد کودک دارد .گرچه فنون والدگری (فصلهای  6و  )7و الگوهای تکراری تعاملهای خانوادگی
(فصلهای  8و  )13با مهارت کودک برای مدیریت هیجانهایش همبسته است ،نویسندگان کتاب سعی
کردند نقشی در این بُعد غنی داشته باشند .پژوهشگرانی که زمینههای پژوهشی و کاری متندوعی دارندد
شواهد همسویی ارائه دادهاند که بازنمایی روانی و امن والدد کودک و تعاملهای خانواده مسئول پیوندد
تعاملهای خانواده با تنظیم هیجان کودک است .همۀندین ،نویسدندگان پدژوهشهدای خدود را دربدارۀ
چگونگی اثرگ،اری اجتماعیشدن والدین بر هیجانهای فرزندان ارتقا دادهاند؛ یعنی ،از پدژوهشهدایی
که رواب دومت،یری رفتارهای والددین بدا مهدارتهدای هیجدانی کودکدان را بررسدی مدیکدرد سدرا
پژوهشهای طولی رفتند که مسیرهای علّی را روشن مدیکندد .ایدن طدرحهدای پژوهشدی اثدر مهدم و
انکارناپ،یری بر دانش و درک ما نسبت به مهارتهای تنظیم هیجان کودکان داشدته و فرصدت ارزیدابی
دوسویۀ علّی رفتارهای کودک با والدین را هم فراهم کرده است .بهعالوه ،چند یافتۀ پژوهشدی در ایدن
فصلها گزار

شده که مؤید این واقعیت است که والدگری و تنظیم هیجان در بافت فرهنگدی اتفدا

میافتد ،و پیوند رفتار اجتماعی مرتب با هیجان و صالحیتهای اجتماعی کودک در فرهنگها متفاوت
است.
در ضمن ،فصلهای این کتاب گوشۀ چشمی نیز بده اهمیدت تنظدیم هیجدان در روابد صدمیمانه
دارند .همانطور که چند فصل نشان داده ،بدتنظیمی هیجان در سدطح درونفدردی (در خدودِ فدرد) یدا
سطح بینفردی (بین دو طرف رابطه) احتماال از زمیندههدای عمددۀ نارضدایتی در ارتبداط و زمیندهسداز
جدایی است (فصلهای  ،11 ،4 ،3 ،2و  .)12از نحدوۀ تنظدیم درونفدردی هیجدانهدا بدیش از تنظدیم
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بینفردی آنها اطالع داریم .پژوهشگران در ابتدای راه کاو  ،تعیین ،و اعتباریابی مدلهای دوتائیاند و
بر این موضوع متمرکز شدهاند که چگونه مهدارتهدا و سدبكهدای تنظدیم هیجدان هدر طدرفِ رابطده
پیآمدهای ارتباطی مهمی که یکی یا هر دوی آنان تجربه میکندد بده بدار مدیآورد (نظیدر درک تعهدد،
اعتماد ،رضایت ،یا پایداری رابطه) .مالال مدلهای جدیدی که ریشه در نظریۀ دلبستگی دارندد معتقدندد
حضور همسرانی که دلبستگی ایمن دارند و هیجانهایشان را بهطور سدازنده و مشدکل -محدور تنظدیم
میکنند ،میتواند همسرانی را که دلبستگی ناایمن دارند از پیآمدهای منفی بینفردی در اَمان نگده دارد
(فصل  .)4با این حال ،دانش و درک ما دربارۀ اینکه کِدی ،چگونده ،و چدرا افدراد خاصدی در مددیریت
احساساتشان برای آرامسازی همسران آشفتۀ خود خُبرهاند و عدهای از پس آن برنمدیآیندد ،بدهطدور
شگفتآوری محدود است.

مبانی بالینی
بدتنظیمی هیجان با مشکالت اجتماعی ،هیجانی ،و جسمانی در گسدترۀ عمدر ارتبداط دارد ،از ایدن رو،
بهمنظور بهبود توانایی انسان در مدیریت هیجانهایش باید مداخلههدایی تددوین ،اعتباریدابی ،و منتشدر
کرد .نویسندگان کتاب راهنماییها و دستورالعملهای متعدد در این زمینه ارائه کردهاند .همانطدور کده
کامینگز و کلر (فصل  )8و دیگران میگویند رفتارهدای اجتمداعی وابسدته بده هیجدان 1زمیندۀ تشدکیل
الگوهای سازمانیافتۀ واکنشی را فراهم میکند که هم بر طرحوارههای ارتباطی و هم بازنمداییهدای آن
اثر میگ،ارد و هم از آن اثر میپ،یرد .بنابراین ،مداخلههای والدد محور که پا را از مددیریت رفتارهدای
فرزندان فراتر گ،اشتهاند و در پی ایجاد رابطهای گرم ،پ،یرا ،و دوجانبهاند در بلندمدت سود بیشتری به
فرزندان میرسانند .میکولینسر و همکاران (فصل  )4یافتههایی را گزار میکنندد کده نشدان مدیدهدد
مداخلهای که به انسان کمك کند در دورههای پراسترس به بازنماییهای رواندی امدنتدری دسدتیابدد
تابآوری او را افزایش میدهد .نویسندگان در بخش سوم کتاب نتایج نویدبخشی را گزار

مدیکنندد

که نتیجۀ پژوهش در حوزۀ مداخلههای زوجی و خانوادگی هیجاند محور است .مالال کیدف ،پدورتر ،و

البان (فصل  )10شواهدی آوردهاند که از مداخلههای معطوف به مهارتهای مقابله بر دردِ همسرد یار
حمایت میکند .این مداخلهها هم به بیمار که درد مزمنی را تجربه میکند و هدم بده همسدر
میکند فرآیندهای هیجانی خود را تنظیم کنند .بستۀ مداخلهای آنان آموز

2

کمدك

شدکلدهدی 3هیجدانهدای

مالبت و بازداری 4هیجانهای منفی را در بر میگیرد .فروزتی و ایورسون (فصدل  )12بدر مهدارتهدای
1. emotion-relevant socialization behaviors
2. partner-assisted pain
3. up-regulating
4. down-regulating
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تنظیم هیجان درونفردی و بینفردی تمرکز میکنند که برای عملکرد زوجی و خانوادگی مهماند .آندان
خاصه به مهارتهایی توجه میکنند که با مشکالت هیجانی جدی و آسیب روانی ارتبداط دارد .توجده
گُلدمن و گرینبرگ در فصل  11بر مت،یرهای فرآیندی و پیآمدی در مداخلهپژوهیهاست که به دنبدال
ارتقای درمانهای هیجاند مدار برای زوجهای آشفتهاند .فیز (فصل  )13با اتخاذ دیدگاه «کدل خدانواده»
گزار

میکند مداخلههایی که به ایجاد و حفظ مناسك خانوادگی بیانجامد خانوادهها را قادر میسدازد

بر فشارهای ناشی از مراقبتهای پزشکی از کودکان آسمی غلبه کنند.

ساختار کتاب
کتاب در چهار بخش سازمان یافته است .فصلهای بخش نخست بر مبانی نظری و مفهومی پیشگدامی
متمرکز است که به فرآیندهای تنظیم هیجان ارتباط دارد .هر فصل دیدگاه نظری متفاوتی دارد که نشان
میدهد چگونه تفاوتها و جنبههای مشترک تنظیم هیجان در افراد و در رابطۀ بینفردی فعال میشدود.
مالال گراس ،ریۀاردز ،و جان در فصل یك چشمانداز کلی دربارۀ مدلهای جدید فرآیند تنظیم هیجدان
ارائه میکنند که نشان میدهد کِی و چگونه هیجانهای مالبت و منفی تنظیم میشوند .آنان از زمانع پیش
از تجربۀ هیجانها (تنظیم هیجان پیشآیندد محور) تا وقتی بهخدوبی تنظدیم مدیشدود (تنظدیم هیجدان
پاسخد محور) بر هیجانها متمرکز میشوند .در فصل دوم ،گدرووال ،براکدت ،و سدالووی تدال هدای
نظری و تجربی در زمینۀ هو

هیجانی را توضیح می دهندد .هدو

هیجدانی سدازۀ برتدری اسدت کده

فرآیندهای تنظیم هیجان را در خود جا میدهد .در فصل سه ،پیترومونداکو ،فلددمندد بدارت ،و پداورز
فرآیندهای تنظیم هیجان را با اقتباس از نظریۀ دلبستگی توصیف کردهاند.
بخش دوم کتاب نشانگر پیوند تجربی تعاملهای خانواده و جلوههای روانی آن با زمینههای
زیستی و تفاوتهای فردی در هیجان و تنظیم هیجان است .در فصل چهار ،میکولینسر ،شیور ،و
هور

شواهد تجربی را ارائه کردهاند که نشان میدهد فرآیندهای دلبستگی به واکنش انسان به

رویدادهای آسیبزا و سازگاری پس از آسیب رب دارد .آرسنیو ،در فصل  ،5به این بحث میپردازد
که چگونه فقدان رابطۀ والدد فرزندی بستر ظهور پدیدۀ قُلدری میشود .والینت و ایزنبرگ (فصل  )6و
پارک ،مكدوئل ،کالدیس ،و لیدی (فصل  )7یافتههایی دربارۀ رابطۀ والدگری با رشد هیجانی فرزندان
آوردهاند .کامینگز و کلر (فصل  )8بهجای تمرکز بر راهبردهای مجزایی که والدین با کمك آنها بر
توانایی تنظیم هیجان فرزندشان اثر میگ،ارند ،گریزی به بازنماییها زدهاند و با استفاده از فرضیۀ
امنیت هیجانی و آزمونهای روانی آنها را پیشبینی کردهاند .کوپر ،فالناگان ،تالی ،و مایکس در فصل نُه
اشاره میکنند رفتارهای پرخطر نتیجۀ تال برای نظمبخشی به تجربۀ هیجانهای مالبت و منفی است.
بخش سوم ،در پی فهم آن است که چگونه ابعاد عملکرد فردی و ارتباطی را میتوان با درمانها و
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مداخلههای بالینی و مکانیزمهای میانجی خاص هدف قرار داد .کیف ،پورتز ،و البان (فصل  )10دربارۀ
نقش فرآیندهای تنظیم هیجان در مدل زیستد رواند اجتماعی گستردهتر بحث میکنند و بده تجربده و
مدیریت دردهای مزمن توجه دارند .گلدمن و گرینبدرگ (فصدل  )11فرآینددهای اساسدی ابرازگدری و
پاسخگری هیجان را بررسی میکنند ،که به ارتباط ابرازگری و پاسخگویی با رابطۀ صدمیمانه یدا آشدفتۀ
زوجی برمیگردد .فروزتی و ایورسون (فصل  )12اهمیت درک و مداخله در فرآیندهای تنظیم هیجدان
در زوجها و خانوادهها را ،خاصه وقتی با هیجانهای آشفته و بدتنظیم روبهرو هستند ،گو زد میکنند.
در فصل  ،13فیز پا را از تأکیدهای دوگانه فراتر میگ،ارد و به «کل خانواده» مینگرد و سدعی مدیکندد
تنظیم هیجان را در آئینها و مناسك خانواده کاو کند.
در بخش چهار کتاب ،ما (ویراستاران) الزامات فصلهای پیشین را برای پژوهشها و مداخلدههدای
زوجی و خانوادگی بیان میکنیم .برای این منظور ،مشاهدهها و توصیههایی پیشکدش مدیکندیم کده بدا
مفهومپردازی ،رو شناسی ،و کاربرد تنظیم هیجان سروکار دارد و پژوهشگران تنظیم هیجدان بایدد در
آینده به آنها بژردازند و حلوفصل کنند.

1
تنظیم هیجان:
چشمانداز نظری
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1
تنظیم هیجان در زندگی روزمره
جیمز ج .گراس ،جین م .ریچاردز ،و اُلیور پ .جان

گهگاه هیجانها ما را وامیدارند دست به کارهای عجیبی بزنیم .آدمهای بالغ ماشینشان را کنار میزنندد
و برای اینکه ثابت کنند کدام راننده احمقتر است ،جنجال راه میاندازند .والدین کنترلشان را از دست
میدهند و هر حرف زشتی به دهنشان میآید نالار فرزندانشان میکنند و ماجرا که تمام میشود چیزی
جز پشیمانی برایشان نمیمانَد .نوجوانانی که پیش از کَلکَل توأم با حسادتشان دوسدتان خدوبی بدرای
هم بودند ،عهد میکنند دیگر با هم حرف نزنند .و بۀهها در فروشگاه همین که چشمشان به شدکالتی
میافتد ،پایشان را در یك کفش میکنند و شکالت میخواهند.
شرایطی نظیر آنۀه گفتیم یادآورع نقش بنیادین تنظیم هیجان در زندگی اجتماعی است .هیجانها بدا
ارائۀ اطالعات مهم دربارۀ تعامل فدرد بدا دنیدای اطدرافش (کلدور )1994 ،یدا تسدریع واکدنش فدرد در
موقعیتهای تهدیدکننده (فریدا )1986 ،راهگُشا هستند .با ایدن حدال ،انسدانهدا همدواره هیجدانهدای
شدیدی تجربه میکنند که اگر میخواهند قرارها ،کار ،و رواب دوستانۀ خدود را حفدظ کنندد ،چدارهای
جز مدیریت و کنترل آنها ندارند .در واقع ،تنظیم هیجان مؤثر پیشنیداز عملکدرد سدازگارانه و انطبداقی
است .برای حفظ ارتباط با دیگران ،فرد باید بتواند هیجانهایش را مدیریت ،و تجربۀ خود را ابراز کند.
تنظیم هیجان در دو دهۀ گ،شته کانون توجه پژوهشها در حوزۀ مسائل کودکان (تامژسدون )1991 ،و
بزرگساالن (گراس )1998 ،بوده ،که فصلهای این کتاب مؤید همین موضوع اسدت .اما آنۀه تا کندون در
هالهای از ابهام مانده ،این است که (الف) چگونه میتدوان فرآینددهای تنظدیم هیجدان را بدهنحدو احسدن
مفهومپردازی کرد ،و (ب) انسانها در زندگی روزمرۀ خود چگونه هیجانهایشدان را تنظدیم مدیکنندد .در
ابتدای این فصل نحوۀ استفاده از وازههای دشوار و پرابهام «هیجان» و «تنظیم هیجان» را روشن مدیکندیم.
سژس ،مدل فرآیندی تنظیم هیجان را معرفی کرده و دادههای آزمایشی مدرتب بدا تفداوتهدای فدردیع دو
سبك مهم تنظیم هیجان را ارائه میکنیم .در گام بعدی ،به این پرسش میپردازیم که انسدانهدا چگونده در
زندگی روزمره هیجانهایشان را تنظیم میکنند ،و اطالعات جدیدی را از پژوهشهایی میآوریم کده سده
رویکرد تجربی اصلی را نسبت به این موضوع نشان میدهند .و در نهایت ،با اشاره به یافتههای مدرتب بدا
مسائل کالنترع تنظیم هیجان در زندگی روزمره ،فصل را به پایان میرسانیم.
«»23
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الزامات مفهومی ،نظری ،و روششناختی
نقطۀ آغاز کار ما مفهوم هیجان است که چند نظریهپرداز پیشرو در آن همنظرند (اِکمن1972 ،؛ فریددا،
 .)1986فرآیندهای هیجانزا وقتی آغاز میشود که یك رویداد درونی یا بیرونی بده فدرد هشددار دهدد
چیز مهمی در معرض خطر است .وقتی توجه جلدب و ارزیدابی انجدام شدود ،هیجدانهدا ماشدهچکدان
مجموعۀ هماهنگی از واکنشها میشود که سیستمهای تجربی ،رفتداری ،و دسدتگاه عصدبی مرکدزی و
پیرامونی را درگیر میکند .وقتی واکنشهای هیجانی باال بگیرد ،به رو های گوناگونی تنظیم و تعددیل
میشود و واکنشهای عینی هر فرد را میسازد.
تنظیم هیجان به تال هایی که افراد برای اثرگ،اری بر هیجانهای خود انجام میدهند ،زمدانهدایی
که آنها را تجربه میکنند ،و نحوۀ تجربه و ابراز آنها اشاره دارد .چنین تال هایی ممکن است خودکدار
یا کنترلشده ،و هشیار یا ناهشیار باشد .همۀنین ،ادعا شده است (البته پشتوانۀ آزمایشی نددارد) تنظدیم
هیجان شکلدهی و بازداری هیجانهای مالبت و منفی را در بر میگیرد (پروت .)1993 ،بنابراین ،تنظیم
هیجان یکی از اَشکال تنظیم عاطفه 1است .تنظیم عاطفه تال

برای ت،ییر جنبههای تأثیر متقابل افراد و

محی است که توس افراد به شکل خوب یا بدی کدگ،اری شده است .تنظیم هیجان را میتوان از سه
شکل تنظیم عاطفه متمایز کدرد :اقددام مقابلده ای ،تنظدیم خُلدق ،و دفداع رواندی (بدرای مطالعدۀ بیشدتر
تفاوتهای این سه شکل تنظیم عاطفه به گراس ،1998 ،مراجعه کنید).
اقدام مقابلهای به تال های ارگانیزم برای مدیریت ارتباط با محیطی اشاره دارد کده بده تواندایی او
برای واکنش فشار میآورد (الزاروس و فولکمن .)1984 ،اقدام مقابلهای و تنظیم هیجان اشتراک زیادی
دارند ،و اقدام مقابلهای بهمعنای انجام اقدامات غیرهیجانی برای دستیابی به اهداف غیرهیجانی اسدت
(مانند مطالعۀ بیوقفه برای قبولی در امتحانهای دشوار) ،در حالی که تنظیم هیجان به هیجانها در هدر
بافتی که ظاهر میشوند رب دارد .تنظیم خُلق بیدانگر تدال هدایی اسدت کده بدرای ت،ییدر دسدتۀ دوم
واکنشهای عاطفی انجام میشود که ماندگارتر و خفیفتر از هیجانها هستند ،و کمتر شامل واکنش به
موضوعات خاصاند (پارکینسون و همکاران .)1996 ،از این رو ،تمرکز پژوهشهدای تنظدیم خُلدق بدر
فعالیتهایی است که افراد برای کاهش حالتهای خُلقی منفی انجام میدهندد (ماننددِ دویددن ،خدواب
باکیفیت) .سومین جنبۀ تنظیم عاطفه دفاع روانی است ،که سابقۀ طوالنی در پدژوهش و نظریدهپدردازی
روانپویشی دارد .همانند اقدام مقابلهای ،ابعاد دفاع روانی نیز با ابعاد تنظیم هیجان هدمپوشدانی زیدادی
دارد ،اما سازعکارهای دفاعی به ویژگیهای ماندگار فرد اشاره دارد که خدارج از هشدیاریاندد و در پدی
کاهش تجربۀ ذهنی اضطراب و سایر عواطف منفیاند .در طرف مقابدل ،پدژوهشهدای تنظدیم هیجدان
توجه خود را به همۀ طیفهای هیجانی معطوف کردهاند ،و هم به تفاوتهای فردی پایددار و هدم بده
1. affect regulation

