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چکيده
پسآزمون و-اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش نظمجويی هیجان مدل گروس بر کیفیت زندگی زنان واجد اضطراب با استفاده ازطرح پیشآزمون
 نفر که واجد مالكهاي ورود به مطالعه بودند با روش نمونهبرداري خوشهاي انتخاب شدند و بهطور09  تهران31  از میان زنان ساکن منطقه.گروه گواه اجرا شد
 دقیقهاي تحت آموزش نظمجويی هیجان قرار گرفت و گروه گواه برنامهاي79  جلسه8  گروه آزمايش به مدت.تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند
 يافتهها نشان. مادّهاي پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند09  هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و پس از سه ماه به فرم.دريافت نكرد
 همچنین يافتهها نشان داد که در. در مقايسه با گروه گواه تغییر معنادار يافته بود،میداد نمرههاي کیفیت زندگی گروه آزمايش پس از دريافت برنامه آموزشی
 خانوادگی و اجتماعی دارند و، هیجانها نقشی برجسته در افزايش کیفیت زندگی در زمینههاي مختلف فردي.مرحله پیگیري اثر مداخله بر متغیرها ثبات داشت
 برنامهاي که هیجانها و مؤلفههاي وابسته به آنها را اصالح و تعديل و راهبردهاي انطباقی را، بنابراين.موجب آگاهی فرد از فرايندهاي شناختی میشوند
. میتواند توانايی افراد را در زمینههاي گوناگون بهبود بخشد،تقويت کند
 اضطراب، زنان، کیفیت زندگی، مدل گروس، نظمجويی هیجان:واژههاي کليدي
Abstract

T

his study aimed to investigate the effectiveness of emotion regulation training based on Gross model on quality of life
among women with anxiety. The study design was pretest-posttest control group. Twenty six females who had the

inclusion criteria of the study were selected from 13th district of Tehran, Iran by cluster sampling. The participants randomly
assigned into either the experimental (n=13) or control group (n=13). The experimental group received emotion regulation training
for 8 sessions (75 minutes a session). Both groups completed the WHOQOL-BREF at pretest, posttest, and three month follow up.
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The result indicated that the scores of quality of life significantly increased in experimental group compared with the control group.

704

The effects of training on the variables maintained after three months. Since emotions play important role in promoting quality of
life at individual, family and social level sand in developing awareness of cognitive processes, a program that regulates emotion and
strengthen adjustment strategies can improve person’s ability in different domains of life.
Keywords: emotion regulation, Gross model, quality of life, women, anxiety

received: 25 October 2016
accepted: 10 May 2017

Contact information: masoudkarimi.psy@gmail.com

59/7/7 :دريافت
59/0/02 :پذيرش

اثربخشی آموزش نظمجويی هیجان بر کیفیت زندگی زنان واجد اضطراب

Developmental Pschology: Iranian Psychologists -Vol. 13/ Issue 52/ Summer 2017

مقدمه

704

دارد که بر خشنودي آنها نسبت به قابلیتهاي زيستی تأثیر

واژه اضطراب نقشی محوري در نظريههاي روانپويشی

دارد مانند بهبود در توانايیهاي يادگیري ،کیفیت زندگی

داشته و در پژوهشهاي عصبشناختی و نظريههاي رفتاري

خانوادگی ،کیفیت ارتباطات و تعاملهاي اجتماعی و کیفیت

شناختی بسیار مطرح شده است .اختاللهاي اضطرابی به

اقتصادي که فرد میتواند بر آن تكیه کند .در مقابل،

میزان معناداري شايع بوده و اغلب نسبت به درمانها مقاوم و

رضايتمندي درونی بر حاالت درونی که ذهنی و فردي هستند،

مزمن میشوند (سادوك ،سادوك و روئیز .)0239 ،مجموعه

داللت دارد ،مانند توانايی زندگی کردن .بهبیانديگر ،اين بُعد بر

اختاللهاي اضطرابی ،شايعترين بیماريهاي روانی به شمار

توانايیهاي شخصی يا ويژگیهاي فردي تمرکز میکند و به

میآيند و نرخ شیوع آنها در طول زندگی تقريباً  09درصد

فرد اين امكان را میدهد که از شرايط محیطی و فرصتها

برآورد شده است (مکلین ،اسنانی ،لیتز و هافمن.)0233 ،

بهرة کافی ببرد و با تغییر شرايط موجود ،امكان خلق رضايت

شیوع اين اختالل در بین دو جنس متفاوت بوده و زنان با توجه

در ابعاد گوناگون زندگی و نیز در سرتاسر زندگی را داشته باشد.

به ويژگیهاي زيستی (مانند تغییرات هورمونی ،بارداري و

اين توانايیهاي فردي میتواند ويژگیهاي فردي (شامل

زايمان) مستعدتر هستند .با توجه به اينکه زنان رکن اصلی

برونگرايی ،بهرهمندي ذاتی از عواطف مثبت ،حرمت خود باال،

توسعه جامعه محسوب میشوند و سالمت خانواده بر پايه آنها

خوشبینی) ،سرمايه اقتصادي (مانند درآمد باال ،سرمايهگذاري

استوار است ،برخورداري آنها از سالمت کامل جسمانی و

و پسانداز) و شاخصهاي اقتصادي-اجتماعی (مانند سطوح

روانی براي سالمت جامعه ضروري است (ريبیرو ،جاکوبسن،

عالی تحصیالت و شغل) باشد (سرجی .)0230 ،اکثر مؤلفان

ماترز و گارسیا-مورنو .)0228 ،زمانی که اضطراب افزايش

معتقدند که کیفیت زندگی نظام پیچیدهاي با ابعاد گوناگون

میيابد ،جنبههاي بسیاري از شاخصهاي روانشناختی سیر

است؛ بنـابرايـن ايجـاد تمـايز بیـن جنبـههاي جسمـانی،

نزولی میيابند که يكی از اين شاخصها ،کیفیت زندگی 3است.

روانشناختی و اجتماعی قابل انتظار است (فلوري-باي ،پول و

اختالل اضطرابی موجب میشود زندگی افراد متزلزل و ناپايدار

ناوارو .)0237 ،کیفیت زندگی بهعنوان يكی از موضوعات

شود و امیدي به زندگی بهتر نداشته باشند (چرادي و چیبان،

مطرح در اختاللهاي اضطرابی ،در ديدگاه بالینی بیش از پیش

 .)0232اين شرايط در بلندمدت نتايج نامطلوبی را در پی

مورد توجه قرار گرفته است (کالديروال و ديگران .)0232 ،در

خواهد داشت.

پژوهش سادهیر ،شارما ،مارياما و ساباکريشنا ( )0230بر روي

کیفیت زندگی شامل رضايت فاعلی افراد از شرايط،

والدين داراي اضطراب ،مشخص شد کیفیت زندگی اين افراد

فعالیتها ،فرصتها و پیامدهاي زندگی خود است (آناماريا،

در سطح پايینتري از هنجار جامعه قرار دارد .همچنین آنها

 )0239و بهعنوان نقطه تقاطع علوم انسانی ،اجتماعی و حوزه

دريافتند کیفیت زندگی از يکسو بهطور معناداري با شدّت

بهداشت تعريف شده است .کیفیت زندگی را ترکیبی از مفاهیم

اضطراب ،افسردگی و تنیدگی و از سوي ديگر با میزان ناتوانی

شادمانی ،برخورداري از خاستگاهی فلسفی و با منشأ بهزيستی

و سازگاري ،رابطه دارد .آن ،جائو ،ما و ژيائو ( )0239نیز در

فاعلی در حوزه روانشناسی نسبت به افراد برخوردار از سالمت

مطالعه خود به اين نتايج دست يافتند.

جسمانی و روانی ناشی از علوم پزشكی میدانند (فلوري-باي،

کیفیت زندگی موجب کنش متقابل بسیاري از مؤلفههاي

پول و ناوارو )0237 ،که رضايتمندي آنها را از نگاه جسمانی،

روانشناختی در حوزههاي سالمت ،اجتماع ،محیط و اقتصاد

خانوادگی ،فردي-اجتماعی ،هیجانی و عملكرد در برمیگیرد

میشود .اين مؤلفهها مشخص میسازند که کیفیت زندگی

(ژو ،هو و مککوي .)0232 ،در ادبیات پژوهشی ابعاد گوناگونی

بهعنوان يک تجربه ذهنی از زندگی شخصی ،اثري دائمی

براي کیفیت زندگی مطرح شده است .يكی از آنها بُعد درونی

خواهد داشت .تأثیر کیفیت زندگی بر ابعاد سالمت افراد آشكار

در مقابل بیرونی است .بعد بیرونی بر ويژگیهايی از افراد اشاره

است ،امّا تالش براي دستیابی به مفهومی از آن که در همه
1. quality of life

مسعود کريمیفر

اختاللهاي رفتاري و عملكرد وجود داشته باشد ،فعالیتها را

نظمجويی هیجان ازجمله روشهايی است که بیش از پیش مورد

محدود میکند و اثرات روانشناختی بر عواطف دارد معقول به

توجه قرار گرفته است .مزيت اين روش بر ساير روشها عدم

نظر میرسد (چرادي و چیبان .)0232 ،شواهد نیز نشان

برچسبزنی ،صرفه اقتصادي و در دسترس بودن استفاده از

میدهند عوامل بسیاري میتوانند بر رضايتمندي ذهنی و در

روشهاي درمانی شناختی-رفتاري براي برخی از افراد ،ممكن

نتیجه کیفیت زندگی فرد اثربخش باشند که هیجانها ،بهويژه

است موجب برچسبزنی نامناسب شود و آنها را از پیگیري

نوع منفی آن ،ازجمله آن است (دينر و چان)0233 ،؛ بنابراين

درمان منصرف سازد .عالوه بر اين ،بنیة مالی براي دريافت و

يكی از روشهايی که میتواند بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت

پیگیري درمان نیز مهم است .همچنین فراهم ساختن مكان

داشته باشد و موجب بهبود مؤلفههاي آن شود ،نظمجويی

درمان براي برخی از روشها مانند رفتاردرمانی ديالكتیک حائز

هیجان 3است .نظمجويی هیجان به مجموعهاي از اقدامات

اهمیت و دشوار است (گروس و جزايري.)0232 ،

فرايندهاي هیجانزا 0صورت میگیرند (گروس ،شپز و يوري،

میتوانند توجه فرد را به برخی از ويژگیهاي کلیدي محیط،

 .)0233نظـمجويـی هیجـان درمـانـی 1يكـی از روشهـاي

بهینهسازي منبع حسی ،نوع راهبرد تصمیمگیري ،آمادگی

رفتاردرمانی در حوزه هیجان است که از اصول و کاربردهاي

واکنشهاي رفتاري ،تسهیل در روابط متقابل اجتماعی و افزايش

درمان شناختی-رفتاري نوين و معاصر در آن استفاده شدهاست

ظرفیت حافظه رويدادي معطوف کنند (گروس .)0232 ،ناتوانی

و از مداخلههاي مبتنی بر هیجان ساختارمندي 2است که

در نظمجويی هیجانها موجب افزايش عواطف منفی ،کاهش

بازتاب يافتههاي بنیادين در زمینة هیجان است .براساس

عواطف مثبت (برکینگ ،اورث ،واپرمن ،مهير و کاسپار )0228 ،و

بررسی ديـدگـاههـاي نظـري ،بنیـاد ايـن روش درمـانگـري،

کاهش خودکارآمدي در حوزه هیجانها میشود .يكی از ابعاد

درمان شناختیـرفتاري است (گروس .)0232 ،راهبردهاي

مهم هیجانها ،نقش مهمی است که در بروز ،تداوم و شدت

متمرکز بر پیشايند 9مانند گسترش و ارزيابی مجدد توجه (تغییر

اختاللهاي روانشناختی دارند .پژوهشهاي متعددي ،هیجانها

شناختی) ،به تجربههايی پیش از بروز هیجان منجر میشوند؛

را در بروز اختاللهاي افسردگی (رائز ،اسمتس ،نلیس و شافز،

از طرف ديگر ،راهبردهاي مبتنی بر پاسخ 9مانند تعديل موقعیت

 ،)0230اضطـرابـی (آلـدائـو و نـولن-هوکسا ،)0230 ،تنیدگی

و پاسخ به فنون مورد استفاده در يک هیجان و رابطة آن با

پـسرويـدادي (ويـس و ديگـران ،)0230 ،تغـذيـه (سوالدي،

پاسخهاي روانشناختی و رفتاري (سرکوبگري ،حواسپرتی و

گريپنستروث ،تاشن-کافیير و اهرينگ )0230 ،و سوءمصرف

نشخوار) اشاره دارد .نظرية اخیر استفاده از راهبردهاي مؤثر

مواد و الكل (شريبر ،گرانت و اودالگ0230 ،؛ واپرمن و ديگران،

نظمجويی هیجان را بیان میکند (گروس .)0232 ،درواقع

 )0230مؤثر میدانند .بهطور خالصه ،شواهد تجربی از ارتباط

گروس نظـمجـويـی هیجـان را شـامل همـه راهبـردهاي

مستقیم اختاللهاي روانشناختی با نقص در نظمجويی هیجان

آگاهانه و غیرآگاهانه توصیف میکند که براي افزايش ،حفظ و

حمايت میکنند و اين نقص به میزان معناداري موجب وخامت

کاهش مؤلفههاي هیجانی ،رفتاري و شناختی يک پاسخ

بیشتر و تداوم اختاللها میشود (گروس .)0232 ،يكی از

هیجانی بهکاربرده میشود (گروس .)0220 ،از اين روش در

عواملی که تحت تأثیر نظمجويی هیجانها قرار میگیرد ،توانايی

درمان بسیاري از اختاللها استفاده میشود و مداخالت

شناخت هیجانها و بروز مناسب آنها يا بهعبارت ديگر هوش

بسیاري بر اين اساس صورت گرفته است .هرچند معموالً

هیجانی است .پژوهشها نشان میدهند افرادي که از هوش

هدف ،کاهش هیجان منفی است امّا نظمجويی هیجان درواقع،

هیجانی باالتري برخوردارند ،به شیوهاي متفاوت با رويدادهاي

افزايش ،کاهش و حفظ هر دو حالت هیجانی منفی و مثبت و

تنیدگیزا مقابله کرده و آنها را بهعنوان چالش و فرصت

نیز آگاهی ،درك و پذيرش هیجانهاست (گراتز و تول.)0232 ،

استنباط میکنند .در نتیجه ،اين افراد اختاللهاي فیزيولوژيكی و

)3. Emotion Regulation Therapy (ERT
5. antecedent-focused
4. emotion-focused interventions within a framework 6. response-focused

)1. Emotion Regulation (ER
2. emotion-generative process
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ضمنـی يـا عینـی گفتـه میشـود که بـا هـدف اثربخشی بر

هیجانها اغلب اثربخشی فوقالعاده بااليی دارند .آنها
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هیجانی اندك و در نهايت کیفیت زندگی مطلوب را تجربه

بايد کاهش ،افزايش و حفظ هر دو نوع هیجان منفی و مثبت

میکنند (حسینیان ،قاسمزاده و نیكنام .)0233 ،نقص در آگاهی

دانست که شامل آگاهی ،فهم و پذيرش هیجانهاست (گراتز و

بر نظمجويی هیجان موفقیتآمیز با عملكرد ضعیف اجتماعی

تول .)0232 ،در اين زمینه ،گروس ( )0223بین راهبردهاي

ارتباط دارد (کیمهی و ديگران)0230 ،؛ بنابراين نارسايی در

مبتنی بر پیشايند و مبتنی بر پاسخ تمايز قائل شد .راهبردهاي

نظمجويی هیجانها اثر منفی بر بُعد اجتماعی فرد (به عنوان

مبتنی بر پیشايند ،آمادهسازي فرايندهايی است که براي

يكی از مؤلفههاي کیفیت زندگی) دارد و احتمال ابتال به

گرايشهاي واکنشی قبل از فعالسازي کامل هیجانها صورت

اضطراب و افسردگی را افزايش میدهد (ماتیال ،پوچوال،

میگیرند .از طرفی راهبردهاي مبتنی بر پاسخ در فعالسازي

سومینن ،پوکاما و التی .)0230 ،بیشتر پژوهشهاي مداخلهاي

واکنشهاي هیجانی واقعی ،زمانی که هیجانها فراخوانده

نیز از رابطة منفی مهارتهاي نظمجويی هیجان با عوامل

شدهاند ،بهکار گرفته میشوند .در ايران ،برنامة آموزشی

آسیبشناختی و تأثیر اين مهارتها در کاهش اين عوامل

نظمجويی هیجان گروس در چند پژوهش بهکار گرفته شده و

حكايت دارند (کريمیفر و روحاالمینی3152 ،؛ برکینگ و

نتايج گوناگونی داشته است .اما بیشتر آنها بر اثربخشی برنامه

ديگران ،)0228 ،زيرا افرادي که در نظمجويی هیجانها داراي

گردش تأکید دارند .براي مثال اعظمی ،سهرابی ،برجعلی و

مشكل هستند ،بیشتر تمايل به تجربه هیجانها به شیوهاي

چوپان ( )3151در پژوهش خود ،برنامة نظمجويی هیجان

مهارنشده دارند و در نظمجويی و مديريت اين نوع از هیجانهاي

گروس را بر کاهش واکنشهاي تكانشی افراد وابسته به مواد

مخرب ،فاقد مهارتهاي کافی هستند (فیرلهوم ،يواسو ،االرد،

مخدر اثربخش دانستند .همچنین جاللوند ،محمدي و موالزاده

ايرنريش و بارلو )0232 ،که همین عامل خود موجب تشديد

( )3151آن را بر وسوسه و سوگیري توجه در افراد وابسته به

تنشهاي جسمانی و کاهش خويشتنداري شده (روبرتون،

مواد مخدر مؤثر برشمردند .کريمیفر ،دينپرور ،روحاالمینی و

دافرن و باکز )0230 ،و کاهش هیجان مثبت را به دنبال دارد

بشارت (زير چاپ) نیز برنامة آموزشی گردش را بر سازگاري

(مانجو و راجاپا .)0239 ،پژوهشهاي بسیاري به رابطه و نقش

عاطفی و اجتماعی مردان جوان ،اثربخش دانستند؛ امّا در

نظمجويی هیجانها بر کیفیت زندگی ،مؤلفههاي آن و ساير

پژوهش صالحی ،باغبان ،بهرامی و احمدي ( )3153آن را فاقد

متغیرهاي وابسته پرداختهاند (باللوك ،کاشدان و فارمر0239 ،؛

اثربخشی گزارش دادند.

لورو و فرناندز-کاسترو0239 ،؛ سیلیويكا ،آمريو و فالچري،

همهساله هزاران پژوهش در حوزه نظمجويی هیجان انجام

0232؛ میول و ديگران0231 ،؛ يول0231 ،؛ کیمهی و ديگران،

میشود و نظمجويی هیجان بهعنوان شاخهاي از روانشناسی با

0230؛ ماتیال و ديگران0230 ،؛ حسینیان و ديگران0233 ،؛

شتاب زيادي در حال تحول است (گروس .)0239 ،شمارههاي

نیكلیچک ،زيلنبرگ و وينگرهوتس0233 ،؛ ملین ،هانس،

متعددي از مجالت حوزههاي مختلف آسیبشناسی روانی ،علوم

تولیسوس و پرسون0232 ،؛ فیلیپس و ديگران .)0225 ،بنابراين

عصبی ،رفتاري ،روانشناسی نابهنجار ،روانشناسی کودك و

نظمجويی هیجان ،کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد

روانشناسی بالینی به نظمجويی هیجان اختصاص يافتهاند.

(کاكمک و سويک .)0232 ،در اين پژوهش ،از شیوه نظمجويی

افزون بر اين ،کتابهاي مختلفی نیز در اين زمینه تألیف شده

هیجان مدل گروس استفاده شده است .گروس ()0223

است که بر رابطه بین نظمجويی هیجان و آسیبشناسی روانی و

نظمجويی هیجان را اينگونه معرفی کرده است :مجموعهاي از

بنابراين اختاللهاي روانشناختی اشاره دارند (گروس.)0232 ،

راهبردهاي نظمجويی ناهشیارانه و هشیارانه که افراد به منظور

اين شواهد نشاندهندة نقش مؤثر مهارتهاي نظمجويی هیجان

افزايش ،حفظ يا تقلیل يک يا بیشتر مؤلفههاي واکنش هیجانی

در شكلگیري سازشيافتگی روانی و اهمیت آن در توجه به

بهکار میبرند .در واقع ،اگرچه مهار هیجان منفی به عنوان يک

تفاوتهاي فردي در تجربه هیجانهاي منفی رويدادها هستند

هدف در نظر گرفته میشود ،با اين حال نظمجويی هیجان را

(جوورمان ،يون و سیمر .)0225 ،همچنین ادبیات پژوهشی در

مسعود کريمیفر

حوزه رفتاري و عصبشناختی نشان میدهد که نظمجويی

يک گروه گواه استفاده شد .متغیر مستقل آموزش نظمجويی

هیجانها نقشی تعیینکننده در تحول ،پديدارشناسی و درمان

هیجان مبتنی بر مدل گروس و متغیرهاي وابسته ،مؤلفههاي

اختاللهاي اضطرابی دارند و بر استرس ،افسردگی و اضطراب

کیفیت زندگی بودند.

اثربخشاند (بیرامی ،هاشمی ،بخشیپور ،محمودعلیلو و اقبالی،

نمونه آماري را زنان ساکن منطقه  31شهر تهران تشكیل

 .)3151از اينرو توجه به شاخصهاي روانشناختی و زيست-

میدادند که به مرکز فرهنگی مهرآور مراجعه کرده بودند.

شناختی که اساس اختاللهاي اضطرابی محسوب میشوند ،به

سپس از میان افرادي که مايل به تكمیل پرسشنامه بودند،

درك اهمیت نظمجويی هیجان در اين اختاللها کمک میکنند

تعداد  22نفر مالك ورود به پژوهش (کسب نمرات باال در

(کمپبلـسیلز ،االرد و بارلو .)0232 ،از سوي ديگر ،اختاللهاي

پرسشنامه اضطراب بک) را داشتند .بعد از توضیح مختصر راجع

اضطرابی به میزان معناداري بر عوامل متعددي مانند عملكرد،

به برنامة آموزش نظمجويی هیجان مدل گروس 12 ،نفر با

بهرهوري شغلی ،توانايی انجام وظايف موردي ،روابط بینشخصی،

شرکت در پژوهش موافقت کردند .در مرحله دوم  09نفر بر

زندگی خانوادگی و اجتماعی تأثیرگذارند .با توجه به نقشی که

اساس سن و ويژگیهاي روانشناختی ،همتا و در دو گروه

کیفیت زندگی در عملكرد فرد بر عهده دارد ،سنجش آن بهعنوان

آزمايش و گواه (هر گروه  31نفر) قرار گرفتند (میانگین و

يک عامل ثانوي اثرگذار در بیشتر پژوهشهاي مداخلهاي حوزه

انحراف استاندارد گروه آزمايش به ترتیب  00/21و  1/28و

داروشناسی و روانشناسی حائز اهمیت است .درك مفهوم کیفیت

میانگین و انحراف استاندارد گروه گواه به ترتیب  03/85و

زندگی افراد داراي اختاللهاي اضطرابی در تأمین اطالعات

 1/09بود) .گروه آزمايش هر چهار روز در يک جلسه  79دقیقهاي

درخصوص منشأ و وسعت نشانههاي وابسته به اين اختاللها،

آموزشی شرکت کردند .براي بررسی دقیق شرکتکنندگان،

ضروري است و برخی از اين اطالعات میتواند به بهبود کیفیت

مصاحبه ساختاريافته انجام شد و بر اساس مالكهاي تشخیصی

زندگی در اينگونه پژوهشهاي مداخلهاي کمک کند (سادهیر و

 DSMIV-TRآنها فاقد اختاللهاي مزمن شخصیت،

ديگران .)0230 ،از اينرو با توجه به نقش هیجانها در ابعاد

روانگسیختگی و خلقی بودند .در اين پژوهش متغیرهاي سن،

گوناگون سالمت افراد در ادبیات پژوهشی ،فرضیههاي زير قابل

جنس و جامعه آماري کنترل شد .غیبت بیش از دو جلسه

طرحاند:

شرکتکنندگان به معناي خروج از فرايند پژوهش بود .قبل و

 -3برنامه آموزشی نظمجويی هیجان بر مؤلفه جسمانی

گروه به پرسشنامه پاسخ دادند.

 -0برنـامه آمـوزشـی نظـمجويی هیجـان بر مـؤلفه
روانشناختی کیفیت زندگی زنان داراي اضطراب تأثیر مثبت دارد.
 -1برنامه آموزشی نظمجويی هیجان بر مؤلفه اجتماعی
کیفیت زندگی زنان داراي اضطراب تأثیر مثبت دارد.
 -2برنامه آموزشی نظمجويی هیجان بر مؤلفه محیطی

جدول 3
ويژگیهاي جمعیتشناختی
متغيرها
سن
تحصیالت

کیفیت زندگی زنان داراي اضطراب تأثیر مثبت دارد.
وضعیت تأهل

روش

ديپلم
کارشناسی
کارشناسیارشد
متأهل
مجرد

آزمايش
12/9
7
2
0
31
-

گواه
12/7
9
9
3
31
-

پژوهش حاضر از نوع شبهتجربی با طرح پیشآزمون و

پرسشنامه اضطراب بک( 3بک و استیر .)3552 ،اين

پسآزمون با گروه گواه و مرحله پیگیري بود که در آن از يک

پرسشنامه يک ابزار غربالگري مبتنی بر خودگزارشدهی و

گروه آزمايشی دريافتکننده آموزش مبتنی بر مدل گروس و

شامل  03مادّه است که براي اجرا بر روي افراد باالي  30سال
)1. Beck Anxiety Inventory (BAI

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /25تابستان 6931

کیفیت زندگی زنان داراي اضطراب تأثیر مثبت دارد.

بعد از اجراي برنامة آموزشی و همچنین پس از  52روز ،هر دو
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مناسب است .مادّههاي آزمون بر اساس طیف  2درجهاي

روايی درونی را در حیطههاي سالمت جسمانی ،سالمت

لیكرت از نمره صفر (اصالً) تا نمره ( 1شديد) نمرهگذاري

روانشناختی ،روابط اجتماعی و محیط به ترتیب 2/99 ،2/79 ،2/82

میشوند .بنابراين امتیاز هر فرد در دامنة صفر تا  91متغیر

و  2/82گزارش کردهاند .در پژوهشی که در ايران توسط نجات،

است .نمرة باال در اين پرسشنامه بیانگر شدت اضطراب و نمره

منتظري ،هالکوئی نائینی ،محمد و مجدزاده ( )3189بر روي هر دو

پايین بیانگر شدت اضطراب پايین است ( ،2-7خیلیکم يا

نسخة بلند و کوتاه صورت گرفت روايی چهار حوزه يادشده به

ناچیز ،8-39 ،خفیف ،39-09 ،متوسط و  09-91شديد).

ترتیب  2/79 ،2/77 ،2/77و  2/82در گزارش شد .همچنین

پژوهشها نشان میدهد که اين پرسشنامه از اعتبار و روايی

همسانی درونی چهار حوزه در جامعة سالم به ترتیب ،2/71 ،2/72

بااليی برخوردار است .ضريب همسانی درونی آن (ضريب آلفا)

 2/99و  2/82گزارش شد .در اين پژوهش از نسخه بهکار رفته

 ،2/50اعتبار بازآزمايی با فاصله زمانی يک هفته  2/79و

در پژوهش نجات و ديگران ( )3189استفاده شد.

همبستگی مادّههاي آن از  2/1-2/79متغیر است .بررسی

برنامه آمـوزشـي نظـمجويي هيجان (گروس،3558 ،

روايی آن ،حاکی از کارايی باالي اين ابزار در اندازهگیري شدت

 .)0223اين برنامه آموزشی چهارچوبی براي توصیف انواع

اضطراب است (بک ،اپستین ،براون و استیر .)3588 ،برخی

مختلف راهبردهاي نظمجويی هیجانهاست که آن را با پنج

پژوهشها در ايران در مورد خصوصیات روانسنجی اين

راهبرد عمده مورد بررسی قرار میدهد .ابتدا براي ساخت اين

پرسشنامه انجام شدهاست .به عنوان مثال ،کاويانی و موسوي

برنامه ،گروس ( )0223چند مؤلفه را مدنظر قرار داد )3 :مؤلفه

( )3187در بررسی ويژگیهاي روانسنجی اين پرسشنامه در

تجربی( 0احساس ذهنی هیجان) )0 ،مؤلفه رفتاري( 1پاسخهاي

جمعیت ايرانی ضريب روايی  2/70و ضريب اعتبار آزمونـآزمون

رفتاري) و  )1مؤلفه روانشناختی( 2پاسخهايی مانند سرعت

مجدد به فاصله يک ماه را  2/81و آلفاي کرونباخ را  2/50گزارش

ضربان قلب و تنفس) .اولین راهبرد که بیشترين جهتگیري

کردهاند .در اين پژوهش از نسخه بهکار رفته در پژوهش کاويانی و

آيندهنگر را در نظمجويی هیجانها دارد ،انتخاب موقعیت 9است

موسوي ( )3187استفاده شده است.

که به معناي پیامدي است که فرد با احتمال بیشتر (يا کمتر) از

پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني.3

فرجام موقعیت مورد نظر انتظار دارد و برخواسته از هیجانهاي

ايـن پـرسشنامه طرحی بود که توسط سازمان بهداشت جهانی

مطلوب (يا نامطلوب) است (مانند دوري جستن از همساية

براي اولین بار در سال  3553باهدف تدوين ابزاري کارآمد براي

بدخلق) .راهبرد دوم ،تعديل موقعیت 9است که به تالشهاي

ارزيابی کیفیت زندگی افراد تدوين و اجرا شد (سازمان بهداشت

مستقیم اصالح موقعیت بهمنظور تغییر اثرات هیجانی آن اشاره

جهانی .)3551 ،ايــن مقیاس داراي  09مادّه است که از فرم

دارد .گاهی اوقات تمايز انتخاب موقعیت از تعديل موقعیت

بلند  322مادّهاي استخراج شده است و بر اساس طیف  9درجهاي

مشكل است :انتخاب موقعیت میتواند از طريق عامل بیرونی

لیكرت از  3تا  9ارزشگذاري میشود و ادراك افراد را نسبت به

يا درونی صورت گیرد ،اما تعديل موقعیت –همچنان که از نام

سامانههاي ارزشی و فرهنگی ،اهداف شخصی ،معیارها و

آن مشخص است -با اصالح عامل بیرونی و محیط صورت

نگرانیهايشان در  2حیطه سالمت جسمانی ،روانشناختی ،روابط

میگیرد و اصالح عامل درونی (مانند تفكر) از طريق

اجتماعی و محیط ارزيابی میکند .نمرة باال نمايانگر کیفیت زندگی

فرايندهاي شناختی صورت میگیرد .راهبرد سوم ،آرايش

بهتر فرد است ( ،2-02ضعیف ،02-22 ،متوسط ،22-92 ،خوب و

(گسترش ،استقرار) توجه 7است؛ اين راهبرد نشاندهنده هدايت

 92به باال ،خیلی خوب) .اسكوينگتون ،الفتی و اُکانل ()0222

توجه (تمرکز) به موقعیت مورد نظر و بهعبارتديگر بر

پايايی چهار خردهمقیاسی را در دو نسخه  09و  322مادّهاي 2/59

هیجانهاي تأثیرگذار خود شخص است .تغییر شناختی 8راهبرد

گزارش کردهاند .همچنین پژوهشها در مورد نسخة فرم کوتاه،

چهارم است و تغییراتی را دربر میگیرد که ازطريق ارزيابی

5. situation selection
6. situation modification
7. attentional deployment
8. cognitive change

)1. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-26
2. experiential component
3. behavioral component
4. physiological component

مسعود کريمیفر

موقعیت بهمنظور تغییر تأثیر هیجانها (با اصالح يک نوع فكر

تجربی فرايند هیجانی است (گروس .)0232 ،از میان پنج

درباره موقعیت يا توانايی فرد درباره مديريت درخواستهايی

راهبرد ذکرشده ،چهار راهبرد انتخاب موقعیت ،تعديل موقعیت،

که ادعاي داشتن آنها را دارد) صورت میپذيرد .آخرين راهبرد

آرايش (گسترش ،استقرار) توجه و تغییر شناختی مبتنی بر

نظمجويی هیجان ،تعديل پاسخ 3است و فرايندي معوق نسبت

پیشايند ،و راهبرد تعديل پاسخ ،مبتنی بر پاسخ هستند .در اين

به ساير فرايندهاي هیجانزا محسوب میشود .اين راهبرد،

پژوهش ،از برنامه آموزشی بهکار رفته در يكی از پژوهشهاي

گرايشهاي بعدي به پاسخی است که پیش از آن آغاز شده

مشابه (اعظمی )3150 ،کمک گرفته شد .موضوع جلسهها و

است و جلوه تأثیر مستقیم مؤلفههاي جسمانی ،رفتاري و

اهداف برنامه آموزشی در جدول  0نشان داده شده است.

جدول 0
برنامه آموزشی نظمجويی هیجان مبتنی بر مدل فرايند گروس
جلسه

موضوع

محتوا

1
2

آشنايي
انتخاب موقعيت

آشنايي؛ بيان اهداف ،منطق و مراحل مداخله؛ بيان قواعد شرکت در مداخله
شناسايي هيجانها ،موقعيتهای برانگيزاننده و نوع بروز آنها از طريق آموزش تفاوت عملکرد انواع هيجانها و اثرات کوتاهمدت و
بلندمدت آنها

3

انتخاب موقعيت

4

اصالح موقعيت

5
6

گسترش توجه
ارزيابی شناختی

ارزيابی ميزان آسيبپذيري و مهارتهاي هيجانی اعضا؛ خودارزيابی با هدف شناخت تجربههاي هيجانی خود ،ميزان آسيبپذيري
هيجاني؛ شناسايي راهبردهاي نظمجويي
ايجاد تغيير در موقعيتهاي برانگيزاننده هيجان؛ جلوگيری از انزواي اجتماعي و آموزش راهبردهاي حل مسئله؛ آموزش مهارتهاي
بينفردي
تغيير توجه؛ متوقفکردن نشخوار فکري و نگراني؛ آموزش توجه و نحوه بهکارگيري توجه انتخابي
تغيير ارزيابيهاي شناختي؛ شناسايي ارزيابي و باورهاي غلط و اثرات آنها بر حالتهاي هيجانی؛ آموزش راهبردهاي ارزيابی مجدد و
شيوه اصالح باورهاي مشکلزا

7

تعديل پاسخ

8

ارزيابی و کاربرد

تغيير پيامدهاي رفتاري و فيزيولوژيکی هيجان؛ شناسايي ميزان و نحوة استفاده صحيح از راهبردهاي بازداري و بررسی پاسخهاي
هيجانی آن؛ آموزش تخليه هيجاني ،تنشزدايي و عمل معکوس
ارزيابی مجدد و رفع موانع کاربرد؛ مرور آموختهها و تمرين مهارتها؛ ارزيابی ميزان نيل به اهداف کاربردي مهارتهاي آموختهشده
در محيطهاي خارج از جلسه؛ بررسی و رفع موانع و مشکالت انجام تکاليف

میانگین و انحراف استاندارد نمرات مؤلفههاي کیفیت زندگی در

و تساوي کوواريانسها بین متغیرهاي وابسته) مورد بررسی قرار

گروه آزمايش در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري به ترتیب

گرفت .در بررسی نرمال بودن توزيعها ،توزيع نمرات در پیشآزمون

در مؤلفههاي جسمانی ( 38/79و  00/77 ،1/09و ،03/90 ،1/35

مؤلفههاي روانشناختی ،اجتماعی و محیطی و نیز پسآزمون مؤلفه

 ،)0/95روانشناختی ( 39/29و  03/90 ،1/55و  02/22 ،2/82و

محیطی نرمال نبود و در بقیه شرايط نرمال بود .فرض همگنی

 ،)2/02اجتماعی ( 7/90و  30/22 ،1/02و  33/39 ،1/12و  )0/55و

واريانسها نیز جز در پسآزمون مؤلفههاي جسمانی و روانشناختی،

محیطی ( 10/22و  09/95 ،2/39و 09/18 ،2/22و )1/72به دست

در بقیه شرايط تأيید شد.

آمد .مقايسه میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري در

براي تجزيه و تحلیل دادهها ابتدا آزمون تحلیل واريانس با

مؤلفههاي کیفیت زندگی در گروه آزمايش افزايش میانگین نمرات

اندازهگیري بر روي هريک از ابعاد کیفیت زندگی انجام و سپس

مؤلفههاي جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی و از طرف ديگر

نتايج آنها در سه بار متوالی بررسی شد .سپس بررسی تعاملی

میانگین مؤلفه محیطی کاهش يافت به دلیل غیبت بیش از دو

انجام شد که نتايج آن نشان داد اندازهگیري نمرة مؤلفههاي

جلسه) .براي بررسی معناداري تفاوت نمرهها در پیشآزمون،

کیفیت زندگی در دو زمان باهم تفاوت معناداري دارند (جدول .)1

پسآزمون و پیگیري در گروه آزمايش ،از تحلیل واريانس با

به عبارتی ،بین نمرههاي مؤلفههاي کیفیت زندگی در مراحل

اندازهگیري مكرر استفاده شد .در ابتدا پیشفرضهاي تحلیل

پیشآزمون با پسآزمون و پیگیري و نیز بین نتايج تعاملی مؤلفهها
1. response modulation
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و گروهها تفاوت معناداري وجود دارد ( .)P>2/23همچنین بین

بهبود مؤلفههاي کیفیت زندگی است .بنابراين ،آزمون چند-

نمرههاي تعاملی در مؤلفههاي کیفیت زندگی و گروهها تفاوت

مقايسهاي نشان داد که در مراحل پسآزمون و پیگیري در

معناداري مشاهده شد ( .)P>2/223اين نتايج بیانگر اثربخشی

مقايسه با پیشآزمون ،نمرههاي کیفیت زندگی در گروه

برنامه آموزش نظمجويی هیجان مبتنی بر مدل گروس در

آزمايشی به میزان معناداري تغییر يافته است.

جدول 1
نتايج آزمون تحلیل واريانس با اندازهگیري مكرر با استفاده از المبداي ويكلز
تأثير بين گرو هي گروه درماني
مؤلفه جسماني
تعامل مؤلفه جسماني و گروه
مؤلفه روانشناختي
تعامل مؤلفه روانشناختي و گروه
مؤلفه اجتماعی
تعامل مؤلفه اجتماعی و گروه
مؤلفه محيطي
تعامل مؤلفه محيطی و گروه

المبداي ويلکز
المبداي ويلکز
المبداي ويلکز
المبداي ويلکز
المبداي ويلکز
المبداي ويلکز
المبداي ويلکز
المبداي ويلکز

Value
0/63
0/58
0/67
0/43
0/66
0/51
0/11
0/11

F
*6/54
*8/22
*5/60
**14/68
*5/75
**10/84
**84/40
**81/78

df1
2
3
2
3
2
3
2
3

df2
24
44
24
44
24
44
24
44

P>2/223

**

Eta.S
0/36
0/41
0/32
0/56
0/33
0/48
0/88
0/76

P>2/23

*

جدول 2
نتايج تحلیل واريانس بین آزمودنیها و درون آزمودنیها در گروههاي آزمايشی و گواه در سه بار اندازهگیري مكرر

0/01

0/25

0/28
0/56

بين آزمودنيها (روانشناختي)

گروه
خطا

312/00
401/44

1
25

312/00
36/07

8/30

درون آزمودنيها (روانشناختي)

عامل
عامل و گروه
خطا (عامل)

33/42
111/07
87/00

1
2
50

33/42
55/53
1/74

4/35
30/64

0/005
0/001

بين آزمودنيها (اجتماعی)

گروه
خطا

70/20
441/07

1
25

70/20
14/64

3/43

0/05

0/22

درون آزمودنيها (اجتماعی)

عامل
عامل و گروه
خطا (عامل)

24/25
54/01
62/23

1
2
50

24/25
27/00
1/24

11/28
20/83

0/005
0/001

0/32
0/46

بين آزمودنيها (محيط)

گروه
خطا

374/28
814/84

1
25

374/28
32/74

11/10

0/005

0/31

درون آزمودنيها (محيط)

عامل
عامل و گروه
خطا (عامل)

142/30
224/30
248/38

1
2
50

81/30
112/15
4/46

16/34
22/61

0/001
0/001

0/85
0/87

درون آزمودنيها (جسماني)
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7/43
12/40

0/01
0/01

0/24
0/34

منبع تغييرات
گروه
خطا
عامل
عامل و گروه
خطا (عامل)

SS
230/20
415/74
14/62
30/76
54/53

df
1
25
1
2
50

MS
230/20
16/62
14/62
15/38
1/14

بين آزمودنيها (جسماني)

767

F
13/28

η2
0/001

Eta.S
0/35

مسعود کريمیفر

بررسی نتايج آزمون کرويت موچلی ( P=2/222با آماره

گرايش به تجربه و پذيرش هیجانها بهعنوان يک عامل مهم

 )2/33برقراري شرط کرويت را ،همانگونه که آمارههاي

در نظر گرفته میشود (گراتز و تول .)0232 ،درواقع ،نظمجويی

چندمتغیري نیازمند رعايت کرويت نیستند ،رد میکند ،از اينرو

هیجان ،صرفاً کاهش هیجانهاي منفی نیست ،بلكه تعديل،

با عدم فرض کرويت ،از تصحیح هوينه-فلدت براي انجام

بهنجارسازي و نظمجويی هیجانها را میتوان يک اصل در

آزمون عوامل ابعاد کیفیت زندگی در سه بار اندازهگیري و در

نظر گرفت.

مورد اثرات درون آزمودنی استفاده شد .نتايج اين آزمون

در چنین شرايطی ابراز مؤثر هیجانها ،در ايجاد سازگاري

(جدول  )2تفاوت معنادار آماري بین سه بار اندازهگیري را تأيید

روانشناختی نقش بسزايی دارد .از سويی ،نظمجويی هیجان

میکند ( .)P>2/29جدول  1نشان میدهد بین نمرههاي

موجب میشود تا افراد در جامعه بهگونهاي بهتر و اثربخشتر

مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري در مؤلفههاي کیفیت

عمل کنند و همین امر زمینه سازگاري اجتماعی آنها را در پی

زندگی تفاوت معناداري به دست آمد .همچنین ،بین نمرههاي

خواهد داشت .به بیان ديگر ،وقتی فرد به سطح مطلوب عاطفی

مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري و گروهها در

و هیجانی برسد ،بتواند در جامعه بهخوبی ايفاي نقش کند و

مؤلفههاي کیفیت زندگی تفاوت معناداري مشاهده شد

روابط مناسبی را با ديگران داشته باشد ،بهتدريج در يک چرخه

( .)P>2/223اين نتايج بیانگر اين است که برنامة آموزش

با بازخورد مثبت قرار میگیرد که تأثیر بسیار زيادي در

نظمجويی هیجان مبتنی بر مدل گروس در بهبود مؤلفهها

موفقیتهاي آتی او خواهد داشت .از اين ديدگاه ،اين پژوهش

اثربخش است .میزان اثربخشی اين برنامه درمانی ،از پسآزمون

توانسته است بر مؤلفههاي روانشناختی ،اجتماعی و محیطی

به پیگیري کاهش نداشته است .بنابراين ،آزمون مقايسهاي نشان

اثربخش باشد ،که اين يافته با پژوهشهاي باللوك و ديگران

داد که در پس آزمون و پیگیري در مقايسه با پیش آزمون،

( ،)0239لورو و فرناندز-کاسترو ( ،)0239میول و ديگران

مؤلفههاي کیفیت زندگی گروه آزمايش به اندازه معناداري

( )0231همسو است .با اين حال ،زمانی نظمجويی هیجانها

بهبود يافته است.

مؤثر در نظر گرفته میشود که بتواند از میزان ناسازگاري
اختاللهاي روانشناختی بكاهد .شدت هیجانهايی که

بحث

مشخصه اختاللهاي اضطرابی هستند ،تا حدي است که اغلب

نظمجويی هیجان بر بهبود مؤلفههاي کیفیت زندگی زنان

عملكرد سازشيافته میشود .از طرفی بااينكه بیشتر هیجانها

داراي اضطراب انجام شد .همانطور که يافتهها نشان میدهند

در فرايند اختاللهاي اضطرابی درگیر هستند ،امّا شكست در

اين مداخله بر مؤلفههاي جسمانی ،روانشناختی ،اجتماعی و

کاهش هیجانهاي منفی در اضطراب ،نقشی مهم در بروز

محیطی کیفیت زندگی اثربخش بوده است و اين اثربخشی

اختاللهاي اضطرابی دارد .میتوان چنین تبیین کرد که

پس از پیگیري سهماهه نیز ماندگار بوده است .کمپبل-سیلز و

همايند شدن رويدادهاي پرتنش در زندگی و تجارب آسیبزا،

ديگـران ( )0232معتقـدنـد کـه هیجـانها در واکنـش به

تنشزا و تجارب آموختهشده (خاص آسيبپذير) ،احتمال بروز

محركهاي بیرونی و درونی رخ میدهند و براي بقاي

نشانههاي وابسته به اضطراب و اختاللهاي هیجانی را

ارگانیزم ،سالمت و ديگر اهداف زندگی مهم هستند .در

محتمل میسازد .همچنین ويژگیهاي عمده اختاللهاي

بسیاري از موارد ،با افزايش هیجان تجربههاي ذهنی ،تغییرات

اضطرابی مانند واکنشهاي هیجانی شديد ،حساسیت شديد به

جسمانی يا گرايشهاي رفتاري ،احتمال دستیابی به هدف

خطر و گرايش به تجربه هیجانهاي آزاردهنده بر نظمجويی

افزايش میيابد .در حالحاضر در ادبیات پژوهشی ،توانايی

هیجان اختاللهاي اضطرابی تأثیر زيادي دارد .همچنین ،شايد

تجربة هیجانهاي منفی نیز در رفتار هدفمند دخیل بوده و

گمان میرود اجتنابهاي رفتاري و شناختی ،سهم زيادي در
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نظمجويی هیجان افراد مضطرب داشته باشند .بنابراين ،در

با اين حال ،نتايج پژوهش صالحی و ديگران ( )3153مبنی

بررسی نقش هیجانها در اختاللهاي اضطرابی ،سه عامل

بر عدم اثربخشی پروتكل نظمجويی هیجان گروس بر

ارزيابی مجدد شناختی ،3بازداري 0و پذيرش 1موردتوجه قرار

مشكالت هیجانی با يافتههاي اين پژوهش همسو نیست.

گرفتهاند که از اين میان مؤلفههاي ارزيابی شناختی و بازداري ،در

نظمجويی هیجان گروس با تمرکز بر روي فرايندهاي درونی و

بهبود سطح کیفیت زندگی افراد مضطرب سهم ويژهاي دارند.

بیرونی ،سعی در افزايش سازگاري افراد داشته و پژوهشها نیز

هر دو عامل داراي بنیانی نظمجويیکننده بوده و موجب تغییر

از اثربخشی آن در حوزههاي متعدد حكايت دارد (اعظمی و

فرايندهاي جسمانی و روانشناختی میشوند .استفاده ناکارآمد

ديگران3151 ،؛ جاللوند و ديگران3151 ،؛ کريمیفر و ديگران،

از راهبردهاي عامل ارزيابی مجدد شناختی با کاهش کیفیت

زير چاپ) و بنابراين نتايج پژوهش حاضر با پژوهشهاي

زندگی همراه است و عالوه بر اين روند وخامت بیماري را نیز

يادشده همراستاست .مكانیزمهاي نظمجويی در هیجانها با

تسريع میبخشد (فیلیپس و ديگران)0225 ،؛ بنابراين با

نظمجويی عواطف افراد ،میتوانند از بروز برخی واکنشهاي

آموزش نظمجويی هیجانها میتوان اين راهبرد را به میزان

نامطلوب مانند خلق منفی ،تمرکز بر نشخوار ذهنی ،کاهش در

مناسبی فعال کرد و متعاقب آن تجربة ذهنی کیفیت زندگی را

عملكرد بینفردي و کاهش در کیفیت زندگی جلوگیري کنند و

افزايش داد .از اين ديدگاه ،پژوهش حاضر با نتايج پژوهشهاي

در نهايت موجب افزايش و بهبود در سطح کیفیت زندگی افراد

باللوك و ديگران ( ،)0239سیلیويكا و ديگران ( )0232و يول

شوند (جان و گروس0222 ،؛ گروس و جان.)0221 ،

( )0231همسو است .از سوي ديگر ،بازداري با تأثیر منفی بر

در حوزه اثربخشی آموزش نظمجويی هیجان گروس بر بُعد

کارکردهاي روان-تنی ،موجب اختالل در روابط اجتماعی

جسمانی ،نظمجويی هیجانها با تأثیر بر روي دستگاه

میشود (نیكلیچک و ديگران .)0233 ،بازداري با سرکوب

خودمختـار (بهويـژه در افـراد مبتـال بـه اضطـراب) از بروز

فرايندهاي نظمجويی ،اجازه هرگونه اقدام سازشيافتة را از فرد

واکنشهاي آسیبزا از سوي بدن جلوگیري میکنند و همین

گرفته و با نامطلوب شمردن هیجانها و نیز بروز برخی از

امر ،بهبود سالمت فرد را در بعد جسمانی به دنبال دارد .از اين

عاليم نامطلوب روانشناختی ،راهبردهاي نظمجويی ناکارآمد

ديدگاه ،پژوهش حاضر با يافتههاي لورو و فرناندز-کاسترو

هیجان را به دنبال دارد .درواقع ،بازداري بهعنوان سدي در

( ،)0239میول و ديگران ( ،)0231يول ( )0231و نیكلیچک و

برابر تعديل و نظمجويی هیجانها ،عملكرد اين فرايند را با

ديگران ( )0233همسو است .يكی از فوايد راهبردهاي

وقفه مواجه میسازد و بر مؤلفههاي روانشناختی ،جسمانی و

نظمجويی هیجان ،افزايش کارايی مداخالت ديگر است .زمانی

اجتماعی کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی برجاي میگذارد که

که از روشهاي درمانی ديگر استفاده میشود ،معموالً برخی از

کاهش کیفیت زندگی را به دنبال خواهد داشت .نظمجويی

عواطف هیجانی ناسازگار ،پس از مدتی بروز خواهند کرد.

هیجـان مبتنـی بـر مدل گـروس يكـی از فنـون درمـان

نظمجويی هیجان با تمرکز بر روي اين عاليم ،موجب جلوگیري

شناختیـرفتاري است که با تأثیر بر روي جنبههاي گوناگون

از بروز مجدد نشانههاي اصلی اختاللها شده و نیز به حفظ

شناختی ازجمله ارزيابی مجدد شناختی ،موجب بهبود در

سالمتی افراد کمک میکند .به عبارت ديگر ،نظمجويی هیجان،

زمینههاي عواطف ،حرمت خود و سازگاري (باللوك و ديگران،

ضمن افزايش تابآوري در مقابل اختاللهاي روانیفیزيولوژيک

 )0239و در نتیجه ارتقاي مؤلفههاي گوناگون کیفیت زندگی

موجب ارتقاي مؤلفههاي کیفیت زندگی نیز میشود.

میشود .بنابراين ارزيابی مجدد شناختی بهعنوان يک روش

در حوزة اثربخشی آموزش نظمجويی هیجان گروس بر

نظمجويی شناختی هیجان ،سهمی مهم در سالمت فرد و بروز

مؤلفه محیطی کیفیت زندگی ،پژوهشها حاکی از آن است که

عواطف مثبت داشته و بهبود در کیفیت زندگی را به دنبال دارد

مديريت هیجانها میتواند به شكلی مفید براي سازماندهی

(يول.)0231 ،

هیجانها به کار گرفته شود و از بروز بحرانهاي هیجانی،
3. acceptance

2. suppression

1. cognitive reappraisal

مسعود کريمیفر

پیشگیري کند؛ از اينرو نظمجويی هیجان ،موجب سازگاري

اعظمی ،ي ،.سهرابی ،ف ،.برجعلی ،ا .و چوپان ،ح .)3151( .اثربخشی

محیطی افراد با شرايط موجود شده و افزايش کیفیت زندگی را

آموزش نظمجويی هیجان مبتنی بر مدل گروس بر کاهش

به دنبال دارد .بنابراين نتايج مطالعه حاضر با پژوهشهاي

تكانشگري در افراد وابسته به مواد مخدر .فصلنامه اعتیادپژوهی8 ،

پیشین همسو است.

(.307-323 ،)12

در حوزة اثربخشی آموزش نظمجويی هیجان گروس بر

بیرامی ،م ،.هاشمی ،ت ،.بخشیپور ،ع ،.محمودعلیلو ،م .و اقبالی ،ع.

مؤلفه محیطی کیفیت اجتماعی ،نقص در آگاهی بر نظمجويی

( .)3151مقايسه تأثیر روش آموزش نظمجويی هیجان و شناخت

هیجان موفقیتآمیز با عملكرد ضعیف اجتماعی ارتباط دارد

درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر پريشانی روانشناختی و راهبردهاي

(کیمهی و ديگران)0230 ،؛ بنابراين نارسايی در نظمجويی

شناختی نظمجويی هیجان مادران کودکان عقبمانده ذهنی.

هیجانها اثر منفی بر بُعد اجتماعی فرد (به عنوان يكی از

فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختی.21-95 ،)11(5 ،

مؤلفههاي کیفیت زندگی) دارد و احتمال ابتال به اضطراب و

جاللوند ،م ،.محمدي ،ن .و موالزاده ،ج .)3151( .اثربخشی مهارتهاي

افسردگی را افزايش میدهد (ماتیال ،پوچوال ،سومینن ،پوکاما و

نظمجويی هیجان مبتنی بر مدل فرايند گروس بر وسوسه و

التی.)0230 ،

سوگیري توجه در افراد وابسته به مواد مخدر .فصلنامه پژوهش در

راهبردهاي نظمجويی هیجان فقط محدود به افراد مبتال به

سالمت روانشناختی.3-32 ،)0( 8 ،

اختاللها نیست ،بلكه افراد غیربالینی نیز بهمنظور افزايش

صالحی ،ا ،.باغبان ،ا ،.بهرامی ،ف .و احمدي ،س .ا .)3153( .تأثیر دو

توان روانشناختی ،میتوانند از فنون آن بهره ببرند .از

روش آموزش نظمجويی هیجان مبتنی بر مدل فرايند گروس و

يافتههاي به دست آمده میتوان براي هدايت پژوهشهايی با

رفتاردرمانی ديالكتیک ،بر عاليم مشكالت هیجانی .مجله

مداخلههاي گروهی ،خانوادگی ،زوجین و انفرادي استفاده کرد.

تحقیقات علوم پزشكی زاهدان.3-7 ،)5(31 ،

همچنین اين پژوهش ،روشی جديد در تغییر ادراك افراد از

کاويانی ،ح .و موسوي ،ا .)3187( .ويژگیهاي روانسنجی پرسشنامه

فراينـدهاي نظـمجويـی هیجـان در مـداخـالت بـهکار برد،

اضطراب بک در طبقات سنی و جمعیت ايرانی .مجله دانشكده

همانگونه که در پژوهش گروس ( )0239نیز به آن اشاره شده

پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران.319-322 ،)0(99 ،

شیوة نمونهبرداري ،تکجنسی بودن نمونه و شیوة جمعآوري

اثربخشی آموزش نظمجويی هیجان مبتنی بر مدل گروس بر میزان

دادهها بر اساس خودگزارشدهی اشاره کرد .پیشنهاد میشود از

سازگاري عاطفی و اجتماعی در مردان جوان .فصلنامه تازههاي

مصاحبههاي بالینی ساختاريافته ،درجهبندي بهوسیلهي خانواده

علوم شناختی.

و همساالن استفاده و پژوهش بر روي نمونهاي متشكل از

کريمیفر ،م .و روحاالمینی ،م .س .)3152( .اثربخشی آموزش مهارت-

مردان هم انجام شود .همچنین اجراي اين برنامه آموزشی در

هاي نظمبخشی هیجان بر احساس پیوستگی زنان داراي اضطراب.

ساير گروههاي بالینی و غیربالینی ،موجب تبیین بهتر فرايند

اولین همايش ملی پژوهشهاي و تحقیقات نوين در حوزه علوم

اثربخشی نظمجويی هیجان خواهد شد.

تربیتی و روانشناسی ايران.
نجات ،س ،.منتظري ،ع ،.هالکوئی نائینی ،ك ،.محمد ،ك .و مجدزاده،

منابع

س.ر .)3189( .استانداردسازي پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان

اعظمی ،ي .)3150( .اثربخشی آموزش نظمجويی شناختی مبتنی بر مدل

جهانی بهداشت :ترجمه و روانسنجی گونه ايرانی .مجله دانشكده

گروس بر کاهش خشم و تكانشگري در افراد وابسته به موادر

بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.3-30 ،)2(2 ،

مخدر .پايان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی،

Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). When are

دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی.

adaptive strategies most predictive of psycho-

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /25تابستان 6931

است .از محدوديتهاي پژوهش میتوان به جامعه آماري،

کريمیفر ،م ،.دينپرور ،ا ،.روحاالمینی ،م .س .و بشارت ،م .ع( .زيرچاپ).
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