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Abstract
The purpose of this study was to examine a developmental model based on variety and acceleration
in formation of the processes and strategies of emotion regulation for sadness, anger, fear and pain. Participants were one hundred eight children (age, 4- 12).
A directive content analysis was used to gather data
through individually standard interviews. Data were
collected with semi-structured interviews and observation of children after presentation of emotional
scenarios or encountering real situations generating
emotion. Data were analysed based on coding the behaviours, sub-strategies, and emotion regulation processes for four emotions of sadness, fear, anger, and
pain. Findings showed variety of emotion regulation
processes and strategies in formation four emotions.
Development of emotion regulation did not show an
age-related different pathway for different emotions.
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چکیده

این مطالعه باهدف تدوين الگوی تحولی بر اساس
تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم
. درد و ترس انجام شد، خشم،بخش هيجان برای غم
.مطالعه کیفی و از نوع تحليل محتوای جهتدار بود
 ساله12  تا4  کودک108 مشارکتکنندگان در این مطالعه
 دادهها از طریق انجام مصاحبه فردی و مشاهده.بودند
کودکان پس از خواندن سناریوهای هیجان یا تجربه یک
 نتایج بر اساس.موقعیت هیجانی واقعی گردآوری شد
 راهبردها و فرآیندهای، خرده راهبردها،کدگذاری رفتارها
 خشم و درد، ترس،تنظیم هیجان برای چهار هیجان غم
 یافتهها مؤید تأثیرپذیری نظمبخشی هیجان.تحلیل شد
. لذا پدیدهای تحول وابسته است،از افزایش سن است
یافتهها نشان داد خط سير تحولی فرآيندهای نظمبخشی
 آنچه در.برای هر چهار هيجان يکسان و همشکل است
 سرعت استقرار و،تحول انواع هیجانها متفاوت است
تنوع فرآيندها و راهبردهای نظم بخش بسته به نوع هيجان
.است
، خشم، غم، کودکان، نظم بخشی هیجان:کلید واژه ها
ترس و درد
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* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
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 lمقدمه
نبود الگوی استقرار سنی فرآیندها و راهبردهای نظم بخش برای هیجانهای اصلی از

انسجام مفهومپردازی تحولی در خصوص «نظمبخشی هيجان» 1کاسته است (گراس،2015 ،

کول ،دنیس ،اسمیت-سیمون و کوهن2009 ،؛ تامپسون ،لویس و کالکینز ،2008 ،زمان و

گاربر ،1996 ،و گاربر و دوج .)1991 ،بررسیهای کالیر ،هاروی ،بیملر ( ،)2016گولن ،هوق،
کینگ و تونگ ( ،)2010گارنفسکی ،ریف ،جلسما ،میرام تروگت و کرایت ( ،)2007کالپیدو،
پاور ،چری و گاتفرید ( ،)2004ریدل ،برلین و بوهلین ( ،)2003و شیلدز و سیچتی)1997( ،
در راستای یافتن مسيرهای تحولی نظمبخشی هيجان بودهاند؛ اما هیچیک از اين پژوهشها،

 .1تفکيک فرآيندها از راهبردها و  .2اختصاص دادن آنها به هیجانهای جداگانه را مدنظر
نداشتهاند.

«نظمبخشی هیجان» برآمده از روانشناسی تحولی است (گانسبر ،1982 ،گراس)1998 ،

و اشاره دارد به فرآیندها و راهبردهای هشیار و ناهشیار که بهواسطه آن شخص واکنشهای

هیجانیاش را متناسب با اقتضائات محیط تنظيم میکند (تامپسون و همکاران .)2008 ،سیر
سنی آن به تفکيک انواع هیجانها چنانکه باید بررسی نشده است (راوانا ،فلت ،مک فی،

ان گوین و نروود ،2014 ،کول ،دنیس ،اسمیت-سیمون و کوهن2009 ،؛ و زمان و گاربر،
 .)1996لذا اين پژوهش به دنبال شناسایی یک الگوی سنی در سطوح فرآيندها و راهبردهای

نظم بخش هيجان برای چهار هيجان اصلی «ترس» (نگرانی)« ،غم»« ،خشم» و «درد» برآمد.
شفافيت در سطوح نظمبخشی هيجان به صورت اختصاصی برای انواع هیجانها (امیری،
 ،)1391موجب تقويت در مفهومسازیها و عملیاتی ساختن الگوهای تشخيصی-مداخله ای با

یکچشم انداز تحولی میشود .از سوی ديگر ،اثرگذاري نظمبخشی هيجان بر سازگاري رواني-
اجتماعي (زرندی ،اعظم الالنسفلی و رمضانی ،1390 ،لیلجنفورس و الند ،2015 ،بریجت،
اُدی ،الک ،مرداک ،بچمن ،)2013 ،انسجامبخشی فهم ما از تحول هنجار و ناهنجار (آدریان،
زمان و ویتس )2011 ،و اينکه دستیابی به راهبردها و مهارتهای سازگارانه نظمبخشی هیجان

یک دستاورد تحولی در کودکی است (پونز ،هریس و رزنی2004 ،؛ شیلدز و سیچتی،1997 ،
ریدل ،برلین و بوهلین2003 ،؛ دیاموند و اسپینوال ،)2003 ،ضرورت یک مطالعه وضوح بخش
و اختصاصی مبتنی بر داده و نه مفهومپردازی نظری را دوچندان میسازد.
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الگوی فرآيندي گراس ( 1998و  ،)2015مهمترین و بانفوذترین الگوی نظمبخشی

هيجان است .نظمبخشی هيجان طی مراحل «انتخاب موقعيت»( 2اجتناب کلی از موقعيت)،

«اصالح موقعيت»( 3تغيير يا اجتناب از محرک خاص)« ،توجه پراکني»( 4حواسپرتی)« ،تغيير
شناخت»( 5ارزيابي مجدد) ،و «تعديل پاسخ»( 6فرونشانی) صورت میگیرد .الگوی ديگر که
ِ
خاص ناهمسو با
تک عاملی راهبرد محور است ،نظمبخشی هيجان را بر پايه راهبردهاي
عالئم روانشناختي انطباقي و سازگار (حل مسئله و ارزيابي مجدد) و همسو با آسیبشناسی

رواني و ناهنجار (سرکوب ،اجتناب تجربهای ،اجتناب رفتاري ،نشخوار فکري) معرفی کرده

است (آلدو و نولن–هوکسما .)2012 ،الگوی توانايي ،محور نظمبخشی سالم هيجان ،بر
اساس راهبردها و موقعیتهای مختلف و معطوف به آسیبشناسی رواني سازمانیافته است.

الگوی گرتز و رومر ( )2004شامل شناخت هيجان (آگاهي و وضوح هيجان) ،پاسخ به
هيجان (پذيرش هيجان) ،تعديل اثرات هیجانهاي منفي بر روي رفتار (کنترل تکانهها و نشان

دادن رفتارهاي هدف مدار در حضور اثرات منفي) ،و دسترسي ادراکشده به راهبردهاي

تنظيم هيجان مؤثر میشود .در میان الگوهای تحولی نظمبخشی هیجان میتوان به هریس

( ،)2000بالک و بالک ( ،)1980کامپوس ،مام ،کرمویان و کامپوس ( ،)1994کوپ ()1982
اشاره کرد.

الگوهای اصلی بهاستثنای الگوی فرآيندی گراس عمدت ًا بر اساس پيامدها شکلگرفتهاند

و هیچیک سطحبندی فرآیندها و راهبردها را در نظر نیاوردهاند .ازاینرو به نظر میرسد این
وجه از مفهومسازی نيازمند توجه است ،لذا پژوهش حاضر اين مهم را دنبال کرده است.

عالوه بر آن ،بررسی نظمبخشی انواع هیجانها (نارگن-گینی ،مکماهن ،و چاکو )2017 ،اين
قابليت را دارد که موجب عمقبخشی الگوهای فعلی (گراس )2015 ،و رفع کننده شکاف
بین پژوهش و نظریه (وب و همکاران )2012 ،باشد .ازاینرو ،پژوهش حاضر در پی پاسخ

به این سؤاالت است که :

□ سیر تحول فرآیندهای نظم بخش هیجانهای غم ،خشم ،ترس و درد در کودکان 4

تا  12ساله چگونه است ؟

□ سیر تحول راهبردهای نظم بخش هیجانهای غم ،خشم ،ترس و درد در کودکان 4

تا  12ساله چگونه است ؟
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 lروش
با توجه به هدف و ماهيت ،مطالعة حاضر کيفی و از روش «تحليل محتوای جهتدار»

استفاده شد.

مشارکتکنندگان شامل  108کودک  4تا  12ساله شهر تهران بودند که با روش خوشهای
و تقسيم شهر تهران به مرکز ،شمال ،جنوب ،شرق و غرب انتخاب شدند .نمونهگیری درو ِن
خوشهها ،هدفمند (پاتون )1990 ،بود.

 lابزار
دادهها بر پاية مصاحبة فردی نیمه ساختاریافته برگرفته از زمان و گاربر ( )1996و

سووگ و زمان ( )2004و مشاهدات مصاحبهکننده و همکاران او جمعآوری شد .مصاحبه ها

بهصورت فردی (مصاحبهکننده و مصاحبهشونده) و مدت هر مصاحبه از  25تا  45دقیقه بود.
مشارکتکنندگان طی دو موقعیت مورد مصاحبه قرار گرفتند :

□ الف :موقعیت اول :ابتدا کودک در اتاق مصاحبه حاضر میشد ،پس از آشنایی و

ایجاد رابطه ،توضیحاتی راجع به روال کار به او داده میشد .در ادامه ،مصاحبهکننده طی
چهار مرحله ،سناریوهایی با محتوای هیجانهای غم ،خشم ،درد و ترس (نگرانی) برای

کودکان میخواند .پس از خواندن هر سناریو ،مصاحبهکننده از کودکان میخواست خود را

در شرایط سناریو تصور کنند .سپس از آنها پرسيده میشد« :در چنین شرایطی چه احساسی
پیدا میکنند؟» «دیگران چگونه متوجه این احساس آنها میشوند؟» .مصاحبهکننده پس از

اطمینان از فهم شرایط توسط کودکان از آنها میپرسید «چنانچه قرار نباشد اطرافیان متوجه
حالت درونیتان شوند چکار میکنید؟».
□ ب :موقعیت دوم :مصاحبهکننده در مهدکودک ،پیشدبستان ،دبستان و باشگاه

ورزشی منتظر میماند تا یک موقعیت واقعی ایجادکنندة هیجان رخ دهد .با وقوع یک

برانگیزان واقعی هیجان ،مثل زمین خوردن ،تأخیر ،برنده شدن ،باختن ،اشتباه کردن ،انجام

ندادن تکلیف ،جا ماندن از سرویس ،و نیامدن والدین ،مصاحبهکننده سراغ کودک رفته و او

را به اتاق مصاحبه دعوت میکرد .احساس کودک را پرسیده و ادامه میداد «دیگران چگونه
متوجه میشوند تو االن چه احساس داری؟» .در ادامه« ،االن یکی از مسئولین مدرسه به
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مالقات تو خواهد آمد ،اما قرار است که متوجه احساس فعلیات نشود ،لذا سعی خود را
برای انجام این کار انجام بده» ،و سپس مصاحبهگر اتاق را ترک میکرد .همکار محقق وارد
اتاق میشد ،با کودک احوالپرسی کرده و دقایقی با او صحبت میکرد و سپس از اتاق خارج

میشد .هنگام خروج از همکار محقق پرسیده میشد « :آیا متوجه احساس و حالت خاصی
در کودک شدی؟» «احساسی که در او دیدی چه بود» .آنچه همکار مشاهده کرده بود ،ثبت
میشد .آنگاه مصاحبهگر وارد اتاق شده و سؤاالت زیر را از کودک میپرسید « :چه اتفاقی
افتاد؟ چکار کردی؟ برای اینکه او احساس تو را نفهمد چگونه عمل کردی؟ چگونه این کار
را انجام دادی؟» جریان این مصاحبه ضبط میشد.
همزمان با جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل با روش پیشنهادي هسی و شانون ()2005

طی پنج مرحله  .1مکتوب کردن کل مصاحبه بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه .2 ،خواندن
کل متن مصاحبه براي رسیدن به درك کلی از محتواي آن .3 ،تعیین واحدهای معنا و کدهاي
اولیه .4 ،طبقهبندی کدهاي اولیه مشابه در مقولههای جامعتر و  .5تعیین محتواي نهفته در

دادهها و استخراج تم اصلی ،انجام شد .در ادامه ،يک نمونه کدگذاری موقعیت واقعی (غم)

برای کودک  9ساله پس از شکست در مسابقه ،آمده است.

کودک  9سالهای که در مسابقه شکستخورده (موقعیت واقعی غم) :
 .....درحالیکه «نفس عمیق» میکشد با دستهایش «روی پای خود میزند» (کاستن از

تجربه فیزیولوژیک) و گاهی «به اطراف نگاه میکند» (حواس خود را پرت کردن)  ....در پاسخ
به سؤال مصاحبهکننده « .... :به خودم انگیزه میدم ،میگم» میبرم حتم ًا ،یا اگه نشد مسابقات

بعدی حتم ًا آماده میشم ،حواسم را جمع میکنم (به خود امید دادن) « ....سعی میکنم آرام
باشم» و دقتم را باال ببرم (آرام کردن خود) « ....اشکال نداره» می تونم تو مسابقه بعدی شرکت
کنم.

 lنتایج
بر اساس اختصاص کدهای «اولیه به رفتار» ،خرده مقوله به «خرده راهبرد» ،مقوله به

راهبردهای اصلی و «تمها به فرآیندهای» نظمبخشی هیجان ،در بخش اصلی تحليل ،رفتار،
خرده راهبردها ،راهبردهای اصلی و فرآیندهای تنظیم هيجان به تفکیک چهار هیجان غم ،خشم،
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درد و ترس در الگوی سنی  4تا  12سال جایابی شده و اختصاص یافتند که در جدول های

بعدی ،خالصه و ارائهشدهاند.

جدول .1الگوي تحول تنظيم هيجان در کودکان  4تا  12ساله در سطح فرآيندهاي
نظم بخش هيجان به تفکيک چهار هيجان غم ،عصبانيت ،درد و ترس
از  10سالگي به بعد

تنظيم شناختي دروني

از  8تا  10سالگي
تنظيم در سطح پاسخ

از  5تا  7سالگي

خشم

تنطيم تجربه با کمک از بيرون

تنظيم در سطح پاسخ

تنظيم ادراکي عدم
تنظيم هيجان

تنطيم تجربه با کمک از بيرون

تنظيم ادراکي هيجان در

سطح محرک و موقعيت
تنطيم تجربه با کمک از بيرون

درد

تنظيم در سطح پاسخ

تنظيم ادراکي معطوف به تجربه هيجان

تنظيم شناختي دروني

تنظيم ادراکي هيجان در

سطح محرک و موقعيت

تنظيمتجربهدرکنترلفيزيولوژيک

تنظيم شناختي دروني

غم

تنظيم ادراکي معطوف
به تجربه هيجان

تنظيم شناختي دروني

قبل از  4سالگي

مقاطع سني

ترس

تنظيم در سطح پاسخ

تنظيم ادراکي معطوف به تجربه هيجان

تنظيم ادراکي هيجان در

سطح محرک و موقعيت
عدم تنظيم هيجان

بر اساس نتايج جدول1و پاسخ سؤال یک ،الگوی سنی از مسير فرآيندهای تنظيم ادراک

(موقعيت و محرک) ،ادراک معطوف به تجربه ،تنظيم پاسخ فیزيولوژيک ،تنظيم درونی با
ِ
کمک ديگران و تنظیم شناختی (از درون) میگذرد.
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جدول .2سير تحول تنظيم هيجان در کودکان  4تا  12ساله در سطح راهبردهاي نظم
بخش هيجان به تفکيک چهار هيجان غم ،عصبانيت ،درد و ترس
از  10سالگي به بعد
تعديل شناختي

کنترل فيزيولوژيک

از  5تا  7سالگي

از  8تا  10سالگي

فرونشاني

تغيير پاسخ

تغيير توجه ازتجربه هيجان
تعديل شناختي دروني

غم

تغيير شرايط

تغيير توجه از محرک

عصبانیت

تعديل شناختي بيروني
کنترل فيزيولوژيک

تغيير پاسخ

تغيير توجه ازتجربه هيجان

تعديل شناختي دروني

قبل از  4سالگي

مقاطع سني

تغيير شرايط

تغيير توجه از محرک
تبديل به عمل

تعديل شناختي بيروني

درد

تغيير پاسخ
فرونشاني

تغيير توجه ازتجربه هيجان

تعديل شناختي

تغيير شرايط

تغيير توجه از محرک
کنترل فيزيولوژيک

ترس

تغيير پاسخ
فرونشاني

تغيير توجه ازتجربه هيجان

تغيير شرايط

تغيير توجه از محرک
تبديل به عمل

نتايج جدول2و پاسخ سؤال دوم ،الگوی سنی از مسير راهبردهای تبديل به عمل ،تغيير

شرايط و توجه از محرک (بيرون) ،تغيير توجه از تجربه (درون) ،فرونشانی و تغيير پاسخ،

کنترل فیزيولوژيک ،تعديل شناختی از بيرون و درونی میگذرد .چنين وضعيتي در جدول 3

و براي خرده راهبردها نيز مشاهده میشود.
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جدول .3الگوي تحول در کودکان  4تا  12ساله در سطح خرده راهبردهاي نظم
بخش هيجان به تفکيک چهار هيجان غم ،عصبانيت ،درد و ترس

عصبانیت

کنترل رفتاري
پوشاندن پاسخ با
هيجان جايگزين
ترک محل و
پنهان شدن

ترس

درخواست
حمايت
کاستن از تجربه
فيزيولوژيک
کنترل رفتاري
مخفي نگه
داشتن احساس
کاستن ذهني
شدت محرک

پوشاندن پاسخ با
هيجان جايگزين
نفي احساس

ترک موقعيت
و پنهان شدن
پرتکردنحواس
تبديل به عمل

مقابلهذهنيفعال
آرام کردن خود
با خودگويي
به خود اميددادن

نفي احساس
مخفي نگه
داشتن احساس
کنترل گفتار
کنترل رفتاري

پوشاندن پاسخ با
هيجان جايگزين
ناديده گرفتن
احساس

ترک موقعيت و
يافتن موقعيت
جايگزين
ترک موقعيت
و پنهان شدن
پرتکردنحواس
درد

مقابلهفعالذهني
آرام کردن با
خودگويي

ناديده گرفتن
احساس
پرت کردن
به حواس
تبديل به عمل

غم

از  10سالگي
به بعد
آرام کردن با
خودگويي
مخفينگه
داشتناحساس
نفياحساس

از  8تا  10از  5تا  7سالگي قبل از  4سالگي از  10سالگي
به بعد
سالگي
مقابلهذهنيفعال
آرام کردن خود
با خودگويي
به خود اميددادن
کاستن
فيزيولوژيک
درخواست
حمايت
کاستن از تجربه
فيزيولوژيک
کنترل گفتار

از  8تا 10
سالگي

از  5تا  7سالگي قبل از  4سالگي

درخواست
حمايت
کنترل رفتاري

پوشاندن پاسخ با
هيجان جايگزين
نفي احساس
مخفي نگه
داشتن احساس
کاستن ذهني از
شدت محرک

ترک موقعيت
و يافتن موقعيت
جايگزين
ترک موقعيت
و پنهان شدن
پرتکردنحواس
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یافتههای این پژوهش ،بهطور خالصه و منسجم در شکل  1زیر ارائهشده است.
پس از  10سالگی

بین  8تا  10سالگی

بین  5تا  7سالگی

درون ارگانیزمی

قبل از  4سالگی

برون ارگانیزمی

درونی

بیرونی

درونی

بیرونی

تعدیل و تغییر شناختی
تجربه درونی

تنظیم تجربه درونی
و فیزیولوژیک با
کمک از بیرون

توجه معطوف به
تجربه در سطح پاسخ

ادراک
(تغيیر توجه و موقعیت)

شکل  .1الگوی تحولی تنظیم هیجان

 lبحث و نتیجه گیری
 oیافتهها نشان میدهد خط سير سنی فرآيندهای نظمبخشی برای هر چهار هيجان
يکسان و همشکل است .آنچه در تحول انواع هیجانها متفاوت است ،سرعت استقرار

فرآيندهای نظم بخش بسته به نوع هيجان است .سير سنی فرآيندهاي نظم بخش براي هيجان
غم کندتر و با تنوع کمتري است که همسو با نتايج گولن ،هوق ،کینگ و تونگ ()2010

است .قبل از چهارسالگی ،عدم تنظيم براي هیجانهاي خشم و ترس ديده میشود ولي براي

هیجانهاي غم و درد مشاهده نشد .ترس و خشم از تنوع فرآيندهای نظم بخش برخوردار
است .شايد گره خوردن هیجانهای خشم و ترس با حفظ بقاي اشخاص موجب تنوع
فرآيندها و استقرار سریعتر آنها باشد (بریجت ،اُدی ،الک ،مرداک ،بچمن .)2013 ،تنوع و
استقرار سریعتر تنظيم هیجانهاي خشم و ترس قابلتوجه است .خشم و ترس ،هیجانهای

آنیتری هستند ،لذا نظمبخشی آنها ديرتر شروع میشود ولی زودتر مستقر میشوند .اين نتايج

هماهنگ با الگوی توانايي محور گرتز و رومر ( )2004است.

 oسير تحولي راهبردهاي تنظيم براي هيجان غم به نحوي است که راهبرد تغيير پاسخ،

دامنهای ششساله از  5تا  10سالگي را به خود اختصاص داده است ،که دال بر کندي استقرار
در راهبردهای نظم بخش به هيجان غم است .قبل از چهارسالگی ،تبديل به عمل براي

هیجانهاي خشم و ترس ديده میشود ولي براي هیجانهاي غم و درد مشاهده نشد .غم
بهعنوان احساسی که اثری ماندگار دارد نيازمند پختگی الزم برای نظمبخشی است (هريس،
 ،)2000لذا سرعت کندتر در استقرار نظمبخشی آشکارکننده زمان بيشتر برای شکلگیری آن
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است .درعینحال که بد تنظیمی آن در شروع نيز زودتر ناپديد میشود که همسو با کالپیدو،
پاور ،چری و گاتفرید ( )2004است.
 oترتيب استقرار خرده راهبردها با توجه به نوع هیجان ،تفاوتی نشان نداد؛ اما سن
بروز آنها بر اساس نوع هیجان متفاوت است .خرده راهبردها در نظمبخشی خشم زودتر

ظاهر میشوند و این با نتايج کول ،دنیس ،اسمیت-سیمون و کوهن )2009( ،و زمان و
گاربر ( )1996همسويي دارد .ظهور سنی راهبردها و خرده راهبردها به ترتیب برای خشم،
درد ،ترس و غم زودتر واقع میشود .تنظیم خشم زودتر ظاهر میشود .غم نیازمند زمان

طوالنیتری برای استقرار تنظیم و گذار از سطح پاسخ به سطح تجربه درونی است (پونز،
هریس و رزنی.)2004 ،

 oبر اساس یافتهها ،قبل از چهارسالگی عدم تنظیم برای خشم مشاهده شد ،که همسو با

زمان و گاربر ( )1996دال بر ابراز کننده تر بودن کوچکترها در غم و خشم است .در بررسی
آنها ،تفاوتهای تحولی تنظیم هیجان محوریت نداشت .اینکه بعد از  8سالگی ،محوریت
با تعدیل و تغییر شناختی و درونی است همسو با نتایج گارنفسکی و هم ( )2007است .اما

در بررسی آنها به تنظیم ادراکی و پاسخدهی و سطح فرآیندهای تنظیم هیجان اشارهای نشده

است .چنانچه بخواهیم الگوی فرآیندی گراس ( )2015را بر اساس الگوی تحولی برآمده
از این یافتهها ،منطبق کنیم بهاینترتیب میشود  :توجه پراکنی ،تغییر و انتخاب موقعیت،
تعدیل پاسخ و تغییر شناختی .اینکه یافتهها نشان میدهد سیر تحولی تنظیم هیجان از سطح
پاسخدهی به تنظیم در سطح تجربه درونی حرکت میکند همسو با گالن و همکاران ()2010

است که نشان دادهاند فرونشانی با افزایش سن کاهش مییابد .بر اساس نتایج ،تنظیم هیجان

با حرکتی از بیرون به درون ارگانیزم متحول میشود که هماهنگ با یافتههای کالیر ،هاروی،
و بیملر ( )2016هماهنگ است.

 oمراحل سنی که شکل  1برآمده از نتايج مطالعة حاضر نشان میدهد ،تحول فرآیندهای

نظم بخش هیجان را به بدين شکل آشکار ساخت؛ قبل از چهارسالگی ،تنظیم هیجان در

سطح ادراک بهواسطه تغییر در موقعیت و توجه است .پنج تا هفتسالگی ،توجه از موقعیت

و محرک به تجربه آنها معطوف میشود و در وجه دیگر ،تنظیم پاسخها رخ میدهد .هشت
تا دهسالگی ،تنظیم در سطح تجربه فیزیولوژیک و درونی هیجان با کمک از دیگران ظاهر
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میشود .پس از دهسالگی ،تنظیم هیجان با محوریت تعدیل و تغییر شناختی در تجربه درونی

هیجان مشاهده میشود .این الگو همسو با کامپوس ،مام ،کرمویان و کامپوس ( )1994است.

« oتنظیم موقعیت» و «توجه» ،بیرونی است؛ یعنی هیجان قبل از تجربه و در سطح
محرک تنظیم میشود .تنظیم توجه معطوف به تجربه محرک ،درونی است ،زیرا تجربه رخ

داده است و محوریت تنظیم ،تجربة محرک و موقعیت است و نه خود موقعیت یا محرک.
تنظیم در سطح پاسخ نیز درونی است ،زیرا پاسخدهی برآمده از تجربه و ثمرة آن است .این
دو مرحله ،برون ارگانیزمی است ،زیرا روی تنظیم به سمت موقعیت ،محرک ،تجربه آنها و

پاسخدهی است .محرک و موقعیت بیرون از ارگانیزماند ،توجه به تجربه محرکی است که
قرار است از بیرون بر ارگانیزم وارد شود .روی پاسخدهی نیز به سمت دیگران و بیرون از

ارگانیزم است .تنظیم فیزیولوژیک هیجان در سنین هشت تا دهسالگی با کمک از دیگران رقم
میخورد ،لذا بیرونی است .تعدیل و تغییر شناختی هیجان پس از دهسالگی ،درونی است؛

زیرا تنظیم از درون و متمرکز بر یک تجربه درونی است .هر دو مرحله پس از هفتسالگی،
درون ارگانیزمیاند ،زیرا محوریت تنظیم هیجان تجربه درونی آن است؛ یعنی هیجان پس از
راهاندازی و ورود به درون ارگانیزم و قبل از پاسخدهی ،تنظیم میگردد که همسو با یافتههای

کالیر ،هاروی ،بیملر ( )2016است.

 oدرمجموع اينکه ،یافتههای این مطالعه مؤید تأثیرپذیری نظمبخشی هیجان از افزایش

سن است ،لذا پدیدهای تحول وابسته است .الگوی تحولی منتج از یافتهها نشان میدهد که
قبل و بعد از هفتسالگی تنظیم هیجان از سطح ادراکی و پاسخی به سمت تنظیم هیجان در
سطح تجربه درونی سیر میکند .هرکدام از فرآیندهای تنظیمی زمانی حدود سه سال به خود

اختصاص میدهند .یافتههای مبتنی بر داده این پژوهش ،انسجام بخش مفاهیم نظریههای
تنظیم هیجان در راستای یک الگوی تحولی است .آنچه در این الگو متمایز است ،ترتیب

شکلگیری فرآیندها و راهبردهای نظمبخشی هیجان بر مبنای افزایش سن و تنوع و سرعت

متفاوت در خصوص نظمبخشی چهار هيجان غم ،خشم ،ترس و درد است .در راستای تبيين
حاالت خلقی منفی بر اساس یافتهها میتوان گفت ،کندی تنظيم در غم و تنوع کم فرآيندها و
راهبردهای تنظيم آن ،کندی سازگاریهای مبتنی بر فقدان ،دوام حاالت خلقی و ناتوانی افراد

در مواجهه با آن را قابلفهم میسازد.
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1. emotion regulation
3. situation modification
5. cognitive change

2. situation selection
4. attentional deployment
6. response modulation
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