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 مقدمه
ري ارتباااب بااا ديگااران نقااد حیاااتي دارنااد و هااا در براااراهیجااان

هیجااان باار تعااامالت . هاااي فااردي هسااتندآشااكارکننده اهاادان و نیاات

هاي اجتماعي، محتواي شناخت، رفتار و همچنین فرايند فردي، اضاوت بین

هاا را عامات تیییارات در    ، هیجانها نظريهدر برخي از  ..تفكر اثرگذار است

(. 0)اند بر رفتار توصیف کرده مؤثرني و کارکردهاي جسمي، هورموني و روا

ها عالوه بر اينكه داراي کارکردهاي مثبت و ساازگارانه  با اين حال هیجان

کااهد  (. 2)زا نیز به دنبال داشاته باشاند    توانند اثرات آسیبهستند، مي

ها و افزايد کارآمدي رفتار هیجاني يكي از اهدان جنبه ناسازگارانه هیجان

لمي در حوزه عواطف است که براساس فرآيناد تنظایم   اساسي مطالعات ع

تنظیم هیجان شامت فراينادهاي دروناي و بیروناي    . افتدهیجان اتفاق مي

هاي هیجاني، بخصاو   است که مسئول نظارت، ارزيابي و تعديت واکند

 ،تنظایم هیجاان  . اشكال شديد و مواتي براي نیت به اهدان فاردي اسات  

آدمي همواره از راهكارهاايي  (. 3)د دارد ي در سالمت روان افرامؤثرنقد 

تجربه هیجااني و ياا تنظایم رويادادهاي برانگیزانناده       براي تعديت شدت

کنااد، اياان راهكارهاااي تنظاایم هیجااان براساااس  هیجااان اسااتفاده مااي

شناسي رواني به دو دسته سازگار و ناسازگار و يا کارآمد و ناکارآماد   آسیب

گیري و تداوم بسیاري از  آمد در شكتراهكارهاي ناکار شوند که تقسیم مي

 .در سالمت روان نقد دارند مدآشناختي و راهكارهاي ناکار مشكالت روان

و  امروزه نقد فرهنگ و بافتار فرهنگي بر تنظیم هیجان اثبات شده اسات 

هاا باا    فرهنگ(. 0)اند  کید داشتهأمباني نظري و پژوهشي مختلفي بر آن ت

توانند افراد را باه   ا و باورهاي اجتماعي ميهشكت دادن به هنجارها، ارزش

ايان مساتند باراي     هاي مشخصي از تنظیم هیجان ترغیب کنند، در شیوه

هاي تنظیم هیجان افراد باه اهمیات بافات و    درک بهتر از چگونگي شیوه

 .پردازيم محیط فرهنگي در اين خصو  مي

 

 نتایج

کاه افكاار و   شاود   ها و باورهايي را شامت ماي  فرهنگ هنجارها، ارزش

حتي ادراک ما از خويشتن و محیط اطرافمان را تحت کنتارل خاود اارار    

نحوه تنظیم هیجان و  ها بر فرآيند پردازش و بدين ترتیب فرهنگ. دهد مي

نتااي   (. 4)گاذارد  تعیین اينكه تنظیم هیجان انطبااي است يا خیر اثر مي

ت يا منفاي را  هاي مثب دهد افراد هنگامي که هیجانيک مطالعه نشان مي

هاي فرهناگ خاود، از   کنند، بسته به باور، آداب و رسوم و ارزشتجربه مي

 (.6)گیرند هاي مختلف براي حفظ، افزايد يا کاهد هیجان بهره ميروش

هاي فرهنگي، اجتماعي و  لفهؤبر اين باورند که م( 2101)چانگ و همكاران 

 تاأثیر نظایم هیجاان   هاي گوناگون بر ت تاريخي در جوامع مختلف به شیوه

گذارند، براي مثال تجربه و ابراز هیجان در جوامع غربي بسیار بیشتر از  مي

کاه اباراز    گیارد  درحاالي   کشورهاي شراي مورد تشويق و تقويت ارار مي

ها براي دختران و زنان پسانديده نیسات، ياا     خشم در بسیاري از فرهنگ

میسكويتا و  (.7)ست هیجان ترس براي پسران و مردان جامعه نامتناسب ا

ن و پژوهشگران بخواهند درک ابر اين باورند که اگر متخصص( 2113)واکر 

هاي تنظیم هیجان افراد داشته باشند، بايستي باه  چگونگي شیوه بهتري از

در (. 8)هاا برردازناد   هاا در بافات و محایط فرهنگاي خاود آن     مطالعه آن

هاي فردگرا برعكس فرهنگ( از جمله فرهنگ ايراني)گرا  هاي جمعفرهنگ

بر وابسته بودن به ديگاران، دارا باودن   ( همچون فرهنگ کشورهاي غربي)

هاا متمرکاز   هاي جمعي و همسو شدن با آن  هويت جمعي، تعهد به ارزش

 تاأثیر تواند چگونگي ابراز و تنظیم هیجان افراد را تحت  هستند که اين مي

  (.4)ارار دهد 

 

 گيري نتيجه
، فرهناگ و  (7و3)هااي پیشاین   هاي مرتبط و پاژوهد  طبق نظريه

فرهنگاي بار چگاونگي تنظایم      - هاي فرهنگي و بافتاار تااريخي  لفهؤم

فرهنگ بر تعیین اينكاه تنظایم   هیجان افراد نقد مهمي دارند و حتي 

نقد بافتاار  بنابراين توجه به . گذاردهیجان انطبااي است يا خیر اثر مي

بر تنظیم هیجان و ارتقاي سالمت ضاروري باه    مؤثري و فرهنگي تاريخ

 .رسد نظر مي
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