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 چکیده
وجه   .شودی م  هاجان یهبه    ی دهپاسخسازش نایافته برای    یراهبردها  یریکارگبهدشواری در تنظیم هیجان مایه  

ذهنی  یهاپردازشاست که این رویکرد بر  ید یتأکدیگر  یکردهایرو تمایز اساسی میان رویکرد شناختی با 
در افراد با آن    یهامؤلفهاصالح سوگیری توجه بر تنظیم هیجان و    تأثیرهدف از پژوهش حاضر بررسی    دارد.

دلبستگی   پژ.  ودب  گزیندوریسبک  دلبستگی  جامعه  سبک  دارای  افراد  کلیه  شامل  با    گزیندوریوهش 
  60به همین منظور  بودند.    97در سال  به مراکز مشاوره شهر سمنان    کنندهمراجعهدشواری در تنظیم هیجانی  

 =n)30)  تصادفی در دو گروه گواه  صورتبه   97در سال    به مراکز مشاوره شهر سمنان  کنندگانمراجعهنفر از  
تجارب در روابط نزدیک و   پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان، پرسشنامه .گرفتند قرار =n)30) و آزمایش

تنظیم هیجانی  متغیرهاینمرات شد.  برداریبهره  کنندگانشرکت نمرات  گیریاندازهسوپر لب برای  افزارنرم
مکرر    گیریاندازهمتغیری  با استفاده از مدل تحلیل واریانس چند  آزمونپسو ابعاد آن در دو مرحله پیش و  

شدند.   تنظیم    نتایجتحلیل  در  دشواری  توانست  پراب  دات  روش  به  توجه  سوگیری  اصالح  که  داد  نشان 
نتایج نشان داد  آمد.  به دستد دیگر این مقیاس نمرات ابعا در داریمعنی ش دهد و تغییرات هیجانات را کاه

تنظیم هیجانی ایجاد کرد و    مشکالت  مداخالتی در جهت کاهش  توانمی که با روش اصالح سوگیری توجه  
 د در مداخالت درمانی با رویکرد هیجانی و سوگیری توجه سودمند باشد. توانمی این شیوه 
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 پراب.  ، سوگیری توجه، داتگزیندوریتنظیم هیجان، سبک دلبستگی  :ان کلیدیواژگ

 مقدمه
بودن   بر سودمند  است که    کنندیم  دی تأک در رفتار    هاهیجانامروزه  این  و دیدگاه عمومی 

از    هاهیجان واقع  ر پیش  و    شوندیمفتار  فیزیکی  محیط  ضروریات  با  را  فرد  سازگاری  و 
سازش نایافته    ی راهبردها  یری کارگ به. دشواری در تنظیم هیجان مایه  سازندیم اجتماعی بهینه  

در هر لحظه    هاهیجان(.  2012،  1، ویس، ادامز وگراتز)تال  شودمی  هاهیجانبه    دهیپاسخبرای  
توجه،    یذهن   یندهایفرآو    یاجتماع  یهاتعامل  ،یک ی ولوژیزی ف  هایپاسخند  توانمی مانند 

بتوان  کنندمیبه ما کمک    هاآنقرار دهند.    تأثیرتحت    ما راو حافظه    یری گمیتصم به    میتا 
و   زندگ  هاییفرصتمشکالت  در    م یده  پاسخسازگارانه    ،شویممی  روروبه  هاآنبا    یکه 

س  وز، ی مت ) و  انگ  هستند   یدرون  یها داده  ها هیجان  (.2014،  2زل ی کرنز  بر  اثر    زهی که  رفتار  و 
که    کنندمی  انی ب   یتجرب  هایدادهو در واقع ممکن است مقدم بر شناخت باشند.    گذارندیم
از پردازش    ایدامنهد بر  توانمیو    شودمیقشر مخ کنترل    نیریز  یتوسط ساختارها  جانیه

سوگ  یشناخت سوگ   یری شامل  و    حافظه   یری توجه،  قضاوت  بگذارد  گیریصمیمتو    . اثر 
ه  پردازش  به    یجان ی اصطالح  حوادث    یفرد  یاب یارز  های شیوهرا    ی زندگ  ی زااسترساز 

گونه  کنندمی  فیتعر به  مردم  اغلب  زندگ  آزاردهندهحوادث    ،زی آمتیموفق .  در  که    ی را 
پردازش  دهدیمرخ    شانیشخص حل    یبرخ  یول  کنندمی،  به  قادر  افراد  پردازش    ایاز 

با    یختگ ی برانگ   یافراد در سطوح بال  نیا  جه ینت   و در  ستندی ن   یجان ی ه   یهافیتحرسازگارانه  
مشکل    جادی به ا  مسئله  نیو ا  دهندیم  واکنش نشان   یبه مدت طولن  شانیهااحساستداخل  

تمرکز رو زندگ  یهاتی فعال  یدر  پردازش هیجانی  اساساً  .  انجامدمی   یروزمره  در  اختالل 
ناخواسته مزاحمی را تجربه    های تکانهکه در آن اشخاص افکار، باورها، تصاویر ذهنی و    است

  ، یمانیا  ،ی وی گ  ی)قمر  مشکل است  حذفشانش ایجاد کرده و  تشوی   هاآنکه در    کنندمی
 (.1391موحد، یصادق و برهمند
  یاوهی ش به    یجانیه  یهاواکنش فهم و اصالح    ،یابینظارت، ارز  تی به ظرف   جانیه  می تنظ 

که از   گیردمی را در بر یندیفرآ تاًی ماهکارکرد بهنجار سودمند است؛ اشاره دارد و  یکه برا
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  ر یی تغ  ایاصالح تجارب    وسیلهبه  اری ناهش  ای  ار ی هش  صورتبهرا خواه    شانیهاهیجانراه آن افراد  
 –   گلریو ز  سوتهارد  ب،ی )نوا، پولک، مک ک  کنندمی  می تنظ  جانیه  یخوانندهفرا    تی موقع

پنج کلیدی    راهبردهای ( الگویی از تنظیم هیجانی ارائه داد که 1998)  2گراس(.  2016،  1ل هی 
  بینپیش یک  صورتبه. موضع توجه باشدمی هاآنتنظیم هیجان نامید، موضع توجه یکی از 
و شکل دادن    تأثیرکه افراد از توجه برای    ای گونهبهراهبرد تنظیم هیجان تعریف شده است  

سه راهبردی که در هنگام موضع توجه رخ    . گراسکنندمیاستفاده    شانهیجانیبه تجربه  
توجه از یک جنبه یک موقعیت به دیگری(،    ییجاجابه)  پرتیحواسرا توصیف کرد:    دهدمی

ن از منابع شناختی برای تمایل یا تمرکز به جنبه یا فعالیت ویژه( و نشخوار  تمرکز )بهره برد
  های پاسخ(. تنظیم هیجانی توانایی تنظیم عواطف و  هاآن )هدایت توجه به احساسات و پیامد  

 هیجانی فردی است. 
تعریف    عنوانبهتوجه   پیچیده  شناختی  سامانه  پردازش    ایگونهبه  شودمییک  ما  که 

را محرک    اطالعات  ر  م ی ده یماختصاص    ی اژهیوبه  اندرسون،  والنرآلن،    چلر،ی )زلزو، 
  . کنندمی  راهبرد کلیدی که افراد هیجانشان را تنظیم  عنوانبه و    (2013و همکاران؛    3ومونت ی ب

  مؤثرو مداخالتی برای تمرین توجه یافت شده است که برای بهبود تنظیم هیجانی    راهبردها
( رابطه 2007همکاران )و    5ون ریکوم، اوری، جانستن، تورو، فری   .(2015،  4ی)بلومرداست  
توجه  راهبردهایمیان   نظر گرفتن  در  از  و پس  بررسی کرد  را  متفاوت  که    تنظیم هیجانی 

استفاده   تأثیراتنگاه کردن به دور از محرک ویژه(، )شد  گیریاندازهتوسط حرکات چشم 
  عنوانبهد توانمیاز ارزیابی مجدد پنهان شناختی را دریافت؛ و پیشنهاد کرد که موضع توجه 

 . کندمیختی باشد و از نقش توجه در تنظیم هیجان حمایت  یک مفهوم کلیدی از ارزیابی شنا 
و    تنظیم ابعاد  دارای  از  های مؤلفههیجان  است.  روئمر  گوناگونی  و  گروتز  باور  به   6جمله 

به    توانمی(  2004) واکنش  برای  فرد  تمایل  گویای  که  کرد؛  اشاره  هیجان  نپذیرفتن  به 
خود را    هایپاسخ  گونهن یاهیجانی منفی است؛ در حالی که خود فرد    هایپاسخبا    هاهیجان

ی  هایشیوهبر    توانندیممبنای زیستی دارند؛ اما افراد    ها هیجانهرچند  .  ردیپذینم  هایآشفتگبه  
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  ی هامدلبسیاری از  (.  1398غضنفری و بدری،  )اثر بگذارند    کنندمیبراز  را ا  ها هیجانکه این  
درمانی مبتنی بر هیجان، مانند درمان هیجان محور، درمان مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی و  

  دی تأکاست و بر نقش پذیرش در هیجانات    جانی ه نی، در بردارنده آموزش تنظیم  تنظیم هیجا
رفتار    یری کارگبهعامل دیگر دشواری در    .( 1397طالع پسند،    و  یمامازند  ی)کرمان  شده است

انجام   بر  ناتوانی در تمرکز کردن  به معنی    مهدفمند در هنگا  ی هاتی فعالهدفمند است که 
به  روروبه که  تکانه  کنترل  در  دشواری  عامل  همچنین  داد.  اشاره  منفی  هیجانات  با  شدن 

)گروتز و    پردازدیمنگام رویارویی با هیجانات منفی  مشکالت فرد در کنترل تکانه و در ه
 . (2004روئمر، 

پایه و اساس تنظیم هیجان و رفتار   به مراقب،   ، 1و وارن   کوپراست )دلبستگی نخستین 
با یکدیگر دارند    (.2011 نا گشودنی  پیوند  ظرفیت    که  ایگونهبهدلبستگی و تنظیم هیجان 

با    شوندیمیکی از دلیلی است که باعث    ها هیجانبیشتر برای مدیریت و تنظیم   کودکان 
برونی و درونی  خود و مشکالت رفتاری    انتایهمنسبت به    یترستهیشادلبستگی ایمن، رفتار  

و اضطرابی    گزین دوریسه سبک دلبستگی ایمن،  (  1978)  2واترز و وال   کمتری داشته باشند.
به دیگران اعتماد ندارند و همیشه    گزین دوریرا توصیف کردند. افراد با سبک دلبستگی  

  ی اعالقهو اغلب تنها و متخاصم هستند؛    کنندمیفاصله هیجانی را از دیگران حفظ    یاگونه
کمی   ی رکالمی غ  ی رفتارهاو   زنندیم ندارند و کمتر لبخند شانشهیاندبیان  و به ابراز احساس 

شده، همراه با انتظار طرد    ناکام، دست آورد نیاز به دلبستگی  هاآنخصومت    .دهندیمنشان  
بزرگسالن   است.  دیگران  سوی  پرهیز    گزیندوریاز  صمیمانه  روابط  ایجاد    کنندمیاز 

( نشان داد که افراد با سبک  2013)  3ماراگانسکا، گالگر و میراندا(.  1395  ا، ی ن  ی )ذوالفقار
تنظیم هیجان ناموثر را دستور کار قرار    راهبردهایممکن است استفاده از    ناایمندلبستگی  

که حساسیت    دلبستگی در کودکی نشان داده است  هایسبکدرباره    هاییبررسی.  دهندمی
به    گوییپاسخو   نخستین  کودک،    هایحالتمراقب  یادگیری    کنندهتعیین هیجانی  اصلی 

  هاییگونه  ن ینو  هایپژوهش در    روش تنظیم عواطف درمانده ساز و رابطه با دیگران است.
برنامه دات پراب  لئود   ی توجه  یری سوگ   فیتوص  یبرا  از  و راترفورد، کمبل،    توسط مک 
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روند  ن ینام گرفته است. ا توجه یری ( ساخته شده که اصالح سوگ2002) 1و هولکر یابسورث
آموزش    بتمث   یتوجه   یری به سوگ   یمنف  یتوجه  یری توجه را از سوگ  ریی تغ   یریبه گونه تصو

  تی است و قابل  ریپذانعطاف  دانش است که توجه  ن یا  هیروند بر پا  ن ی . منطق پشت ادهدمی
)آموزش   ا  وادلنگردارد  در    تی ف ی ک(.  2011؛  2تزیزاکویو  شده  استفاده  روند   کیمحرک 

  یزی متفاوت باشد؛ اما چ   گری د  یبه بررس   یبررس  ک یتوجه ممکن است از    ی ری سوگ  لیتعد
مشتر آن  همه  در  تغ  ککه  هدف  سمت    ر ی مس  ریی هستند،  به  است    ی هایری سوگ توجه 

 . (2016، 3ستوفرسنی)کر( یخنث   ایبه سمت اطالعات مثبت  یری )سوگ  تریکاربرد
( همکاران  و  لئود  ب2002مک  متمایز  توجهی  پاسخ  آزمایشی  مداخله  از  استفاده  با  ه  ( 

پراب دات  تکلیف  در  هیجانی  ارزیابی  محرک  به  در    تأثیر،  توجهی  مداخالت  چنین 
هیجانی پرداختند. نتایج از فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه القای سوگیری توجه    یریپذبی آس
پایه تجربی    هایافتههیجانی خدمت کند؛ پشتیبانی کرد. این    یریپذبی آسد به تعدیل  توانمی

برای   اینکه سو  یشنهادها ی پمناسبی  بر  پیشین مبنی  د میانجی علی  توانمیگیری توجه  نظری 
شناختی طراحی    –و این احتمال را که روند تجربی    کندمیهیجانی باشد؛ فراهم    یریپذبی آس

انتخابی   اطالعات  پردازش  تعدیل  برای  را  توانمیشده  باشد؛  داشته  بالقوه  درمانی  ارزش  د 
که ارتباط میان    مشخص شد  (2010)  4و اتو   . در بررسی پکخام و مک هیوگکنندمیپیشنهاد  

  قدرتمندتردات پراب استفاده شد،   هایتمرین از  توجه و افسردگی در هنگامی که   سوگیری
  ABM(، نتایج نشان داد که افراد در شرایط 2016ود. همچنین در پژوهش کریستوفرسن )ب

ی  هایمؤلفهنشان دادند. این بررسی    دارونما  طی نسبت به شراکاهش بیشتری در افسردگی    فعال
افسردگی در افراد با خطر   های نشانهدرمانی بر    تأثیرممکن است یک    ABMرا نشان داد که  

 بالی بازگشت افسردگی داشته باشد.
پژوهش  و گاتلیب  نتایج  با خطر  0072)  5جورمن  منفی  توجه  داد که سوگیری  نشان   )

د یک توانمیه سخن دیگر سوگیری توجه منفی  خلقی مرتبط است. ب  هایاختالل  گیریشکل
( با بهره بردن از تکلیف  2007مک لئود و همکاران ) برای افسردگی باشد. پذیرآسیبعامل 
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دریافتند پراب،  واژگان    شناسایی  از  بیش  منفی  واژگان  به  اگر  دانشجویان  توجه    یخنثکه 
به   اضطرازااسترسکنند؛  بالتر  سطوح  با  نشان  ها  واکنش  افسردگی  و   .دهندمیب 

و    هایپژوهش  هیجان  تنظیم  میان  ارتباط  نشان    هایاختاللمتعددی  را  گوناگونی  روانی 
کلیدی در چندین مدل    مؤلفه یک    عنوان بههیجان    میتنظکه اشکال در    ایگونهبه؛  اندداده

اختاللت    شناسیآسیب برای  الهی؛    باشدمیروانی  و  مومنی  کرمی،  مرزی،  کوله  )بگیان 
تنظیم هیجانی(.  1398 ارزشمندی  به  در    به شیوه  با توجه  و    ن یتأمسازگارانه  سالمت روان 

برخی   از  دلبستگ   ژهیوبه  هااختاللپیشگیری  با  افراد  جامعه  خود  ناایمن   یدر   د توانمی  که 
بررسی  است  شناختیروان  یهابی آس   ی برخ  ساز نهی زم شناسا،  و    های مؤلفه  ییو  مرتبط 

؛ و تالش در جهت تبدیل و تعدیل انواع ناسازگار به سازگار و نیاز جامعه به  آنبر    تأثیرگذار 
گسترش   و  شناسایی  و  روان  و    هایروشبهداشت  هیجانی  استرس؛    کنندهکنترلتنظیم 

احهایپژوهش ضرورت   کنونی  شرایط  در  منظور  این  به  هدف    رون ی ااز    .شودمیساس  ی 
در افراد با   توجه بر تنظیم هیجانی و ابعاد آن  یری سوگ اصالح    تأثیرپژوهش حاضر بررسی  

 است.  گزین دوریسبک دلبستگی 

 روش 
. در این مطالعه دو گروه شرکت داشتند که در سه  بودوهش از نوع نیمه آزمایشی  طرح پژ

مداخلهآزمونش ی پزمان   از  بعد  جلسه  پنج   ها گروهشدند.    گیریاندازه  آزمونپس و    ، 
به مراکز مشاوره بهروان و بامداد   کنندهمراجعهتمام افراد    تصادفی تشکیل شدند.  صورت به

جامعه آماری این مطالعه را تشکیل    1397در شهر سمنان در بازه زمانی آغاز تا پایان سال  
( سن در بازه  2دیپلم، )  حداقلتحصیالت  ( سطح  1)  ورود عبارتند از:  یهامالک.  دادندیم

DSM5( ،4  )اختالل روانی خاص براساس مصاحبه تشخیص    صی تشخ عدم (  3)  ،40تا    18
و  غالب    گزین دوری( داشتن سبک دلبستگی  5)  72نمره دشواری در تنظیم هیجان بالتر از  

( غیبت از جلسات  1خروج عبارتند از: )  یهامالک.  کتبی برای شرکت در مطالعه  موافقت
( شرایط پزشکی که مانع از  3( عدم تمایل به ادامه شرکت در طرح، )2سه جلسه یا بیشتر( ))

( اختالل روانی خاص  3)  مشکالت اگونومی، چشم پزشکی(.)ادامه فعالیت در طرح شود  
حداقل حجم نمونه براساس    ید،شدمیبیماری جس  DSM-5،  (4)براساس مصاحبه تشخیص  

نفر  60در کل  یشیکنترل افت نمونه آزما یشد. برا ن ییثر تعو متوسط اندازه ا یقبل مطالعات
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در این مطالعه دو   ند.در گروه کنترل قرار گرفت تصادفی   طوربه هاآناز   یمی انتخاب شد که ن 
، پنج جلسه بعد از درمان و در انتهای آزمونش ی پکنترل( در سه زمان )  –گروه )آزمایشی  

از یک تحلیل پروفایل   تی موقعشدند. در این    گیریاندازهدرمان( و در هفت متغیر وابسته  
 ( استفاده شد. 2013فیدل،  و 2)تاباخنیک  1ی مضاعف چندمتغیر

این    متغیرهای  پرسشنامه   یگردآور  منظوربهپژوهشگر ساخت    پرسشنامهدموگرافیک: 
و   تهیه  شناختی  شامل    شدهمیتنظاطالعات جمعیت  زمینه سن، جنسیت،    ییهاپرسش و  در 

وضعیت   به  تأهلتحصیالت،  ابتال  سابقه  جسمانی  شناختیروان  یهایماری ب،  مصرف    و  و 
 . شودمیهمزمان دارو 
توسط   2004 این پرسشنامه درسال  .دشواری در تنظیم هیجانی گرتز و روئمر  پرسشنامه

و   )گروتز  یک  2008رومئر  و  است  شده  ساخته  خود    یچندبعدآیتمی   36 ی پرسشنامه( 
و از شش خرده   دهدمی  قرار  ی ابیمورد ارزگزارشی است که الگوهای تنظیم هیجانی افراد را  

هیجانی، اشکال در    یهاپاسخعدم پذیرش   :مقیاس تشکیل شده است که عبارت هستند از
تکانه،   کنترل  مشکالت  هدف،  به  منتهی  رفتارهای  در  آگاه مشارکت  هیجانی،    یکمبود 

مشکل   هیجانی.  وضوح  کمبود  و  هیجانی  تنظیم  راهکارهای  به  دستیابی  د  در  محدودیت 
ا  هرکدام باشد.توان می  هاحوزه  ن ی از  هیجانی  تنظیم  در  اختالل  بیانگر  از    د  پرسشنامه  این 

برخوردار است  همسانی در بسیار خوبی  پایایی خرده    0.93ونی  آلفای    یهااسی مق و  با  آن 
و و نیوبور و مبرای هر خرده مقیاس بسیار مناسب است. ایزد پناه، بار  0.8کرونباخ بیش از  

تنظیم هیجانی را با روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند که    پرسشنامهیایی  پا(  2017)  3هال
 یاد شده است. پرسشنامه به دست آمد که بیانگر ضرایب پذیرفتنی  0.86 پرسشنامهبرای کل 

)  دنظریتجدمقیاس   نزدیک  مقیاس  ECR-rشده تجارب در روابط  شده   دنظریتجد( 
تجارب در روابط نزدیک که جدیدترین پرسشنامه دلبستگی بزرگسالن است، توسط فرالی،  

شده مقیاس تجارب در روابط نزدیک   تجدیدنظر( ساخته شد که نسخه  2000)  4والر و برینان
(ECR  این در  است.  مقیاس    پژوهش(  نزدیک    تجدیدنظراز  روابط  در  تجارب    36شده 

 18)  گزیندوریماده( و دلبستگی    18که دارای دو زیر مقیاس دلبستگی اضطرابی )  یاماده

 
1. Doubly multivariate profile analysis 

2. Tabachnick & Fidell 

3. Barnow, Neubauer, Holl 

4. Fraley, Waller & Brennan 
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ی فرد از حضور و  ناایمن میزان ایمنی و    پرسشنامه ماده( است استفاده شد. بعد اضطرابی این  
فرد را از نزدیک  یناایمن راحت بودن( و  ) ، میزان ایمنی  گزین دوریپاسخگویی همسر و بعد  

لیکرت    یادرجه  روی یک طیف  پرسشنامهاین    یگذارنمره .  گیردمیشدن به همسر اندازه  
. برای به دست آوردن نمره دلبستگی  شودمیموافق( انجام    کامالً )  7مخالف( تا    کاماًل)  1از  

جمع  گزین دوریو  اضطرابی   از    یهانمره ،  هریک  در  عدد  هااسی مق فرد  بر  )تعداد   18، 
و رجبی   یازهره. در پژوهش خجسته مهر، امان الهی، شودمیهر مقیاس( بخش  یهارسش پ
خرده  1393) برای  کرونباخ  آلفای  با  پایایی  ضریب  نیز  و    93/0اضطرابی    یهااسی مق ( 

 گزارش شد. 89/0 گزین دوری
آزمایشی  SuperLab  افزارنرم  ابزار  یک  لب  سوپر  توسط    شناختیروان:  که  است 

بر    1شرکت سدروس  ابزاری برای ساخت آزمایه  متکی    یسینوبرنامهساخته شده است. هر 
سال   از  سوپرلب  بهتر    1991است.  روش  حتی    شنهادی پیک  است.    یهاش یآزماکرده 

نقطه آسان   -و  – از برقراری کلیک  اجرا با استفاده برای 2بصری یهاآستانهمانند  یادهی چی پ
هیجانی و خنثی، به    یهاواژهاین ابزار برای ارائه تصاویر و    4از نسخه    پژوهشاست. در این  

 و اجرای شیوه آزمایش بهره برده خواهد شد.  کنندگانشرکت
میان   از  نخست  این طرح  به    کنندگانمراجعهدر  توجه  با  مشاوره  مراکز    یهامالکبه 

پس از تهیه فهرستی از افراد واجد شرایط  شدند.  ال  ورود و خروج، افراد واجد شرایط غرب
هر گروه )به دو گروه    کنندهشرکت  60تصادفی    طوربهتصادفی انتخاب شد.    طوربهنفر    60
گروه    عنوانبهشد کدام گروه    تصادفی مشخص  طور بهنفر( گمارده شد. در مرحله بعد    30

  موارد  %50جانشین محرک خنثی و    هاموارد پروب  درصد  50  شد.آزمایشی در نظر گرفته  
محرک   این شوندمی  هیجانیجانشین  آزمودنی  تکلیف  جهت    است  .  را    فلشکه  )فلش( 

تصاویر و واژه به گروه  صورتبهدر مرحله آموزش، جفت محرک مشخص کند.  درستیبه
در  شدارائه  آزمایشی   آموزش  اجرای  شد  5.  انجام  سوگیری    .جلسه  اصالح  توجه،  برای 

با  هیجانی    (یا واژه  جلوه. این باعث تداعی محرک )شد  هیجانیجانشین واژه    فلش همواره  
. در این حالت فرض بر این است که توجه فرد از سمت  شدمیخنثی  (  یا واژه  )جلوهمحرک  
سوگیری فرد   تدریجبهشده است،   هیجانیبه سمت فلش که جانشین محرک   خنثیمحرک 

 
1 .Cedrus 

2 .visual thresholds 



 55                                                        ...افراد  یجانیه  م یتنظ ی ها توجه بر مؤلفه ی ر یاصالح سوگ   ریتأث

  ها فلش زمان واکنش،    گیریاندازهدر مرحله ثبت و  .  شودمیتعدیل    هیجانینسبت به محرک  
هیجانی و به همان اندازه در پشت محرک خنثی قرار    نگابه گونه برابر پشت تصاویر و واژ

برای    هافلش و    شودمیرین که زمان واکنش ثبت  . با این تفاوت نسبت به مرحله تمگیردمی
  آزمون پس در دو مرحله پیش و    گیری اندازههدایت توجه به محرک هیجانی تعبیه نشدند.  

 انجام شد.
  مندی بهرهزمایش و برای  آبا توجه به اجرای طرح مداخله بر یک گروه، پس از پایان  

خالت، طرح بر روی گروه گواه نیز اجرا شد. همچنین برای حفظ  اهر دو گروه از این مد
خصوص اطالعات  حریم  اخالقی،  موازین  و  محرمانه    کاماًل  صورتبه  کنندگانشرکتی 

 شد.  نگهداری

 نتایج
و    آزمونپس تنظیم هیجانی و ابعاد آن در دو مرحله پیش و    متغیرهای در این پژوهش نمرات  

از مدل تحلیل واریانس   استفاده  با    گیری اندازهی  چندمتغیردر دو گروه کنترل و آزمایش 
توصیفی نشان    هایداده تحلیل شد.    23نسخه    SPSS  با استفاده از  هاداده مکرر تحلیل شدند.  

از گروه آزمایش    ترجوان( یک سال  32.27  ±  6.76در گروه کنترل )  کنندگانشرکتداد که  
( و در خصوص سطح تحصیالت میان    < t،  05/0  p(29) = 03/1)  ( بودند33.65  ±  7.25)

 (. < t، 05/0 p(29) = 85/0وجود نداشت ) داری معنیدو گروه تفاوت 

 وابسته در گروه آزمایش و کنترل، پیش و پس از آزمون  متغیرهای میانگین و انحراف استاندارد .  1جدول 
 (n=30) گروه آزمایش متغیر

Mean ± sd 

 (n=30)گروه کنترل 

Mean ± sd 
 آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس 

 04/16± 16/93 27/13 ± 23/94 63/15 ± 46/90 54/17 ± 73/75 تنظیم هیجان 

 4/ 79 ± 93/14 34/4 ± 3/15 4/ 60 ± 53/13 4/ 86 ± 13/12 عدم پذیرش 

 3 ± 93/13 2/ 81 ± 06/14 3/ 65 ± 53/13 4/ 54 ± 93/12 رفتار هدفمند 

 3/3 ± 93/16 3/ 06 ± 26/17 3/ 76 ± 16 56/3 ± 6/12 کنترل تکانه 

 3/ 38 ± 43/16 3/ 19 ± 23/16 4/ 11 ± 13/17 3/ 68 ± 33/13 فقدان آگاهی 

 4/ 96 ± 20 5/ 02 ± 86/20 6/ 05 ± 86/18 7/ 58 ± 26/17 دسترسی محدود 

 3/ 49 ± 93/10 09/4 ± 73/12 42/3 ± 4/11 2/ 84 ± 33/11 وضوح  عدم
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هیجانی، دشواری   هایپاسخنتایج نشان داد که نمرات تنظیم هیجانی کلی، عدم پذیرش  
تنظیم هیجانی در    راهبردهایدر کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و دسترسی محدود به  

کاهش یافته است. بیشترین    آزمونپیش داشته و نسبت به نمرات    داریمعنیتفاوت    آزمونپس 
  در این پژوهش نمرات شش متغیر  تغییر مربوط به نمرات دشواری در کنترل تکانه بوده است.

و   پیش  مرحله  دو  در  و  آمیخته  واریانس  تحلیل  مدل  از  بردن  بهره  با  هیجانی  تنظیم  ابعاد 
نخست    آزمونپس  شد.  تحلیل  آزمایش  و  کنترل  گروه  دو  در  مدل   های فرضپیش و 

نتایج  مورداستفاده شد.  میان    نشان  بارتلت  آزمون  آزمون  که  رابطه    متغیرهای داد  وابسته 
 . (p< 20=,df97/158  =2x ,0001/0) معناداری وجود دارد

 0/ 32)  بوده است  معنادارگروه    تأثیرنتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان داد که  
=,Partial Eta Squared002/0>,p  19/4=  53،6F  .)آزمون و    –عامل زمان )پیش    تأثیر

 = Partial Eta Squared  ،0001/0>p  ،16/12 =57/0)بود    معنادار  آزمون(  –پس  

53،6F  )  تعامل همچنین  گروه    تأثیرو   × زمان  ،  Partial Eta Squared  =49/0)عامل 
0001/0>P ،75 /8 =53،6F)  .معنا دارد بود 
 دشواری در تنظیم هیجان  پرسشنامهتحلیل واریانس مختلط با توجه به نمرات در  آزموننتایج  .2جدول 

میانگین   Df اثر اصلی  متغیرها 
 مجذورت 

F P   اندازه
 اثر

دشواری در  
تنظیم  
 هیجان 

 /. 10 0/ 013 50/6 63/929 1 زمان
 09/0 0/ 016 21/6 80/2764 1 گروه

 14/0 0/ 002 39/9 30/1428 1 گروه ×زمان 
دشواری در  
 کنترل تکانه 

 20/0 / 0001 04/15 53/70 1 زمان
 17/0 0/ 001 45/12 20/235 1 گروه
گروه  
 ×زمان

1 53/104 29/22 0001/0 27/0 

فقدان  
 آگاهی

 21/0 0001/0 11/16 00/120 1 زمان
 03/0 16/0 94/1 30/36 1 گروه

 18/0 0/ 001 05/13 20/97 1 گروه ×زمان 

عدم وضوح  
 هیجانی 

 08/0 02/0 05/5 53/22 1 زمان
 00/0 56/0 32/0 53/6 1 گروه

 09/0 01/0 86/5 13/26 1 گروه ×زمان 
 01/0 38/0 76/0 00/8 1 زمان
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عدم  
 پذیرش

 07/0 03/0 74/4 40/156 1 گروه
 03/0 13/0 24/2 40/23 1 گروه ×زمان 

رفتار  
 هدفمند 

 00/0 63/0 22/0 63/1 1 زمان
 01/0 32/0 97/0 63/17 1 گروه

 00/0 46/0 55/0 03/0 1 گروه ×زمان 
دسترسی 

 محدود 
 00/0 61/0 24/0 03/4 1 زمان
 04/0 08/0 00/3 03/168 1 گروه

 00/0 46/0 55/0 03/4 1 گروه ×زمان 

(  آزمونپس   –  آزمونپیش تاثیراصلی زمان )،  شود میدیده    2که در جدول    گونههمان
  تعیین  برای  گروه  دو  مقایسه  نتایجداشته است.    متغیر دشواری در کنترل تکانهاثر معناداری بر  

  وجود   گروه  دو  میان  هیجانی  تنظیم   در  داری معنی  تفاوت  که  داد  نشان  مداخله  ی اثربخش  میزان
اث  هایافتههمچنین  .  داشت تعامل  داد که  است  نشان  بوده  معنادار  زمان × گروه   = 39/91)ر 
1،58 F)    تاثیراصلی زمان )همچنین   –   آزمونپیش نتایج آزمون تک متغیری نشان داد که 
نشان داد که    هایافتههمچنین  داشته است.    ر متغیر فقدان آگاهی( اثر معناداری بآزمونپس 

معنادار   گروه   × زمان  اثر  است  تعامل  متغیری    (1،58F  =05/13)بوده  تک  آزمون  نتایج 
( اثر معناداری بر متغیر عدم  آزمونپس  –  آزمونپیش همچنین نشان داد که تاثیراصلی زمان )

  ( 1،58F  =13/28)  ت تعامل اثر زمان × گروه معنادار بوده اسو    داشته است   وضوح هیجان 
،  هاجفتتعقیبی با تصحیح بنفرونی برای مقایسه    یهاآزموناثر تعامل، از    گیریاندازهای  بر

 (.3استفاده شده است )جدول 
 گروه کنترل و آزمایش، پیش و پس از آزمون  یهاتفاوتمیانگین .  3جدول 

 میانگین تفاوت  متغیرها 
 آزمونپس آزمونپیش 

 50/18** 50/2 جان ی ه م یدر تنظ یدشوار
 16/3* 40/1 عدم پذیرش 

 13/1 40/0 رفتار هدفمند 
 66/4** 93/0 دشواری در کنترل تکانه 

 90/2** 70/0 فقدان آگاهی 
 60/3* 13/1 دسترسی محدود 

 40/1 46/0 عدم وضوح 

* P<0.01 ** P<0.001 
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میان گروه آزمایش و کنترل در  شودمیمشاهده    3که در جدول    گونه همان تفاوت  ؛ 
  آزمون پیش در کنترل تکانه و فقدان آگاهی هیجانی در    دشواری  در تنظیم هیجانی،  دشواری 

گر مشکالت در کنترل تکانه  معنادار بوده است. به سخن دی   آزمون پس نبودند ولی در    معنادار
 شده است.  ترعیسر دهیپاسخو  کاهش پیدا کرده یمعنادار و فقدان آگاهی به گونه 

 گیرینتیجه و  حثب
اصالح سوگیری توجه بر تنظیم هیجانی و ابعاد آن بود.    تأثیرهدف از پژوهش حاضر بررسی  

ه و  واژ  صورت بهکه  هیجانی    یهامحرکبرای این منظور با بهره بردن از شیوه دات پراب و  
ارائه شدند، جلسات تمرین فراهم شد.  خنثی(    –)هیجانی    محرکو در قالب جفت  تصویر  

از   نشان که پس  تنظیم    5نتایج  توجه توانست دشواری در  جلسه تمرین، اصالح سوگیری 
ی  هایافتههیجانی را کاهش دهد و به سخن دیگر تنظیم هیجانی را بهبود بخشد. این نتایج با  

و   مینک، کالرک ، نوتبیرت، مک لئود، سال1یل باک استون  ؛  (2002)  و همکاران  مک لئود
( بیان کرد که افرادی که تکالیف توجهی  2011همخوانی داشت. مک لئود )(    2019هکاران )
را   در  کنندیماجرا    یخوب بهپراب  مقیاس   تنظیم،  این  و  داشت  خواهند  پیشرفت    هیجان 

 ی کند بین پیش سوگیری توجه توانست ثبات بعدی در رویارویی بعدی با استرس را 
بررسی    ABM  هایپژوهش یکی از اهداف  شد.    دی تائگروه آزمایش  این نتیجه توسط  

هیجانی بوده است. به دلیل نقش توجه در تنظیم    تنظیمتوانایی آن بر ایجاد واکنش کارکردی  
توجه ممکن است ابزار ارزشمندی برای ایجاد تغییرات کارکردی در    یهاآموزشهیجانی،  

( نتیجه گرفتند که اصالح توجه توانست به  2011تنظیم هیجان باشد. وادلینگر و ایزاکویچ )
. با بهره بردن از  باشدمیی مهم  گونه مستقیم روند توجهی را تعدیل کند که در تنظیم هیجان

همراه   به  پژوهش  این  امکان    ی هایبررسنتایج  دستکاری    گیرینتیجهمشابه  که  فراهم شد 
توجه،   بر    ن یارزشمندترسوگیری  را  خود  آشکار  پذیرآسیباثر  هیجانی  پس  کندمیی  ؛ 

)مک  مشارکت در این روند به گونه مستقیم بر اصالح ویژگی صفت متمرکز است نه حالت  
 (.2002لئود و همکاران، 

  رخ  شانیشخص  زندگی  در که را آزاردهنده حوادث ،ز ی آمتی موفق  گونه به مردم اغلب
  یهافیتحر  سازگارانه پردازش یا حل  به قادر افراد از برخی ولی کنندمی پردازش ،دهدمی

 
1. Van-Bockstaele, Notebaert, MacLeod, Salemink & Clarke 
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  به  شانیهااحساس تداخل با برانگیختگی  بالی سطوح در افراد این  درنتیجه و نیستند هیجانی
  ی هاتی فعال  روی  تمرکز  در مشکل  ایجاد  به  مسئله  این   و  دهندیم  نشان  واکنش   طولنی  مدت

)می  زندگی  روزمره و همکارانوی گ  یقمرانجامد  که مشخص شد    گونههمان  (.1391  ، ی 
با هدف    گیردمیصورت    خودکارناهشیار و    صورت بههیجانی    یهاپردازشبخشی از   که 

تحریف   یا  مجدد  سوگیری    هایموقعیتارزیابی  اصالح  روند  است.  فرد  برای  ناخوشایند 
و در واقع هدایت مجدد آن    د مانع این تحریف و سرکوبیتوانمیپنهان،    هایروشتوجه با  

موقعیت به گونه کامل و حقیقی شود و از این طریق    هایمحرکدرک  در مسیر درست و  
 امکان تنظیم هیجانی را برای فرد فراهم سازد. 

( نشان داد که اصالح گستره توجه با  2019ج پژوهش ون باک استیل و همکاران )نتای
که همچنین بر    گذارندمی  تأثیر   ها هیجانطبیعی به    های پاسخبر    تنهانه  ABMبهره بردن از  

است. تمایز میان تجربه هیجانی و    مؤثر،  جانشانی ه در تغییر شدت    کنندگانشرکتتوانایی  
هیجانی   گسترش    احتمالًتنظیم  از    انجامدمی  ABM  یهانهیزمبه  را    رون ی او  آن  مزایای 

آمده از این بررسی در تکالیف   به دست  جینتا. دهدمییک مداخله درمانی افزایش  عنوانبه
سوگیری   مداخالت    رود یمکاربرد    به   م ی مستقاصالح  در  توسط   ناکارآمد ی  هاهیجانو 

آمده است   به دستاز سوگیری توجه در درمان    متقاعدکنندهگسترش یافته است، شواهد  
  )مک لئود،  سازدیمی ناخوشایند هنجار و نابهنجار فراهم  ها هیجانعلی در    یهاکمککه  

 (. 2009و فاکس،  1کاستر 
یافت، کنترل تکانه    از میان ابعاد تنظیم هیجانی که توسط اصالح سوگیری توجه تغییر

  متأسفانهتوانست باعث کاش در دشواری در کنترل تکانه شود.    ABMبود. به سخن دیگر  
در   زمینه    یهاپژوهش تاکنون  این  در  مشابه،  و  بررسی    یااشارهپیشین  به  تنها  و  بود  نشده 

همسو یا ناهمسو ممکن    هایپژوهش بنابراین یافتن  ؛  تغییرات در تنظیم هیجانی پرداخته بودند
( نشان داد که این  2009)  2وهش مک لئود و بریدل هرچند نتایج هدایت توجه در پژ  نبود.

زندگی واقعی کاربرد    یزاتنش   یدادهایروهیجانی منفی به    واکنش شیوه برای کاهش شدت  
 دارد.

 
1. Koster & Fox 

2. Bridle 
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گفت با توجه به ویژگی این بعد از تنظیم هیجان که عبارت   توانمیدر تبیین این نتیجه  
کنترل   و  آگاهی  در  دشواری  از  با    ژهیوبههیجانی    هایتکانهاست  رویی  روبه  هنگام  در 

منفیهاهیجان پسند،    ی)کرمان  یی  طالع  و  هدایت    (؛1397مامازند  که  آنجایی  در  از  توجه 
ABM 1395و همکاران، یتقو) ردی گ میضمنی و خارج از دامنه هشیار صورت  صورت به 

روند معمول زندگی روزمره، فرد امکان حذف تجربیات و یا واکنش تکانشی    برخالف  (؛
  یاتکانهرا ندارد. در این شرایط، فرد ضمن مواجهه با محرک، فرصت واکنش    هاآندر برابر  

  هیجانی خود   تأثیرات را ندارد، زیرا محرک از دامنه درک هشیار خارج است ولی همزمان  
طی جلسات متوالی، تغییرات    ب ی ترت ن ی ابهو در اینجا اصالح هیجان خود را خواهد داشت.  

سوگیری  روند اصالح    تأثیردیگر تنظیم هیجان که تحت    مؤلفه  .دیآیمدر فرد پدید    تدریجبه
باعث کاهش این ویژگی از    ABMبود. به این معنی که    ی آگاهتوجه تغییر یافت، فقدان  

و با توجه به عدم انجام موارد مشابه   پیشین   مؤلفهمانند  ؛  مقیاس دشواری در تنظیم هیجان شد
همسو و نا همسو داشت. ولی در    یهایبررسبه    یااشاره  توانمییجان، نابعاد تنظیم ه  درباره

توانایی    دشواری و فقدان  صورتبهگفت با توجه به تعریف این عنصر    توانمیتبیین این یافته  
که بازنگری، ارزیابی تجارب هیجانی    در شناسایی و توصیف هیجانات خود و دیگران است 

این توضیح را مطرح کرد   توان می  (؛2004)گروتز و روئمر،    ردی گیمرا در بر    هاآن و تعدیل  
ی منفی نمود  هاهیجاندر    طبعاً این افراد، پرهیز از شناخت است که    یهایژگیوکه یکی از  

وابدییمبیشتری   این    ؛  مناسب  ارائه  بر    مقاومتکه    ایگونهبه  هاهیجاندر صورت  را  فرد 
فرد را به شناخت این ویژگی هیجانی توانا ساخت و    توان مینیگیزد، در واقع ارائه ضمنی،  

 دشواری را کاهش داد.  گونهن یا جه یدرنت 
هیجانی که توسط اصالح    تنظیم  یافت، عدم وضوح    یری سوگعامل سوم  تغییر  توجه 

مداخله،  از  بود که پس  این وضعیت    هیجانی  در  بهبود  دیگر  به سخن  و  نمرات  با کاهش 
  یامدها ی پو    ها هیجاناز آنجایی که نبود وضوح هیجانی به ابهام و تمایز میان  شد.    روروبه

مواجهه مکرر  (؛  2005تارک و فرسکو،    مبرگ، ی ه   ،1نین )ماشاره دارد    ها آنانگیزشی نهفته در  
د به شناسایی بهتر هیجان  توانمیمتمایز ساختن برخی از انواع آن،    وی منفی  هاهیجانفرد با  

کاهش این ویژگی منفی در تنظیم هیجانی    موجب  جه یدرنت مرتبط با هر محرک بینجامد و  
گذشته به گونه مکرر مورد استفاده    یهاسالروش اصالح سوگیری توجه در    اگرچه.  شود

 
1. Mennin & Heimberg, Turk & Fresco 
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، وایت، ریچی، کیم  نکی)اولدیک شیوه مداخله درمانی    عنوان به  بعضاًقرار گرفته و حتی  
ریان همکاران  اسپون،  کار  (  2019،  و  و  رودیمبه  گستردگی  به  باتوجه  ولی    تأثیرات ؛ 

د داشته باشد؛ هنوز نیازمند بررسی بیشتری  توانمیگوناگونی که در زمینه بالینی و غیر بالینی  
از   ارزشمند    ن یترمهماست.  نظر  به  تا حدودی  نکاتی که  مانده است، شناسایی    ناشناختهو 

و    ی شناخت عصب  یهاجنبه تغییرات  که    ABMی  تأثیرگذارشیوه    بعضاً این  است  آن  بر 
شناسایی    دی تائعلیرغم   هیجانی،  تنظیم  زمینه  در  گرفته  تغییرات صورت  و  مرتبط  فرضیات 

 . رسدیموجوه مشترک علی و معلولی عصبی آن مهم به نظر 
حاضر، خود گزارشی بودن تنظیم هیجانی و ابعاد آن    پژوهش  یهاتیمحدودیکی از  

. همچنین با توجه  سازدیم  رو روبهآن را با دشواری    ات یی و جزاست که ارزیابی دقیق تغییرات  
نمونه و یکسان نبودن ایشان، امکان تشخیص    عنوان بهزن و مرد    کنندگانشرکتبه حضور  

  های پژوهش در    شودمیآمده به تفکیک جنسیت وجود ندارد که پیشنهاد    به دست تغییرات  
 قرار گیرد. یموردبررسبعدی 

 منابع 
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