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Abstract
Introduction: The term of psychosomatic is the disease which involves both mind and body.
Sometimes mental and emotional factors may act as risk factor that could influence the initiation
and progression of them.
Aim: The aim of this study was to study of emotion regulation in psychosomatic diseases by
qualitative study.
Method: This study was qualitative. The data of this study collected by in-depth semi-structured
interview tools. The study population was 22 patients with psychosomatic diseases (heart,
gastrointestinal and respiratory) from Baqiyatallah Hospital in 2020. They were selected by
target and voluntarily. Data were analyzed using the content analysis approach and there were
analyzed by Graneheim and Lundman method and the qualitative themes of the study were
prioritized according to their importance.
Results: Qualitative analysis of participants' lived experience Resulted to two main categories of
healthy and unhealthy strategies. also The results of this study include the seven themes
(changing attention to something else, decision making and problem solving, attention to positive
and pleasant thoughts, acceptance, worship, self-control and improving the self-esteem) for
healthy strategies and Unhealthy strategies include to the 9 themes (Anger and aggression,
rumination, cognitive errors, overuse of social networks, Erratic, persistence in beliefs,
procrastination, extremism, substance abuse, distraction).
Conclusion: Despite of the complexity of the experienced, phenomenon of emotions in
psychosomatic patients is regulated in different ways, which is one of the underlying factors in
psychosomatic diseases.
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چکیده
مقدمه :اصطالح سایکوسوماتیک بیماریهایی را شامل میشود که هم ذهن و هم بدن را درگیر میکند .گاهی اوقات عوامل روانی و
عاطفی ممکن است به عنوان یک عامل خطر در شروع و پیشرفت این بیماریها تأثیر بگذارد.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تنظیم هیجانات در بیماران سایکوسوماتیک به صورت مطالعه کیفی بود.
روش :این پژوهش از نوع کیفی بود .دادههای این پژوهش با ابزار مصاحبه به صورت عمیق نیمه ساختاریافته جمعآوری شد .نمونه
پژوهش شامل  22فرد مبتال به بیماریهای سایکوسوماتیک (قلبی ،گوارشی و تنفسی) از بیمارستان بقیهاهلل در سال  1100بود .روش
انتخاب نمونه به صورت در دسترس و داوطلبانه بود .دادههای به دست آمده با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و به روش گرانهایم و
الندمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و درون مایههای کشف شده کیفی مطالعه ،برحسب اهمیت اولویت بندی شد.
یافتهها :تحلیل کیفی تجربه زیسته مشارکت کنندگان به شناسایی دو مقوله اصلی راهبردهای سالم و ناسالم انجامید .همچنین نتایج این
پژوهش  7درون مایه (تغییر توجه به چیز دیگر ،تصمیمگیری و حل مسئله ،توجه به افکار مثبت و خوشایند ،پذیرش ،عبادت کردن،
خود-کنترلی و بهبود عزت نفس) برای راهبردهای سالم و در راهبردهای ناسالم به  0درون مایه (عصبانیت و پرخاشگری ،نشخوار
فکری ،خطاهای شناختی ،استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی ،دمدمی مزاج بودن ،پافشاری در عقاید ،اهمال کاری ،اعمال
افراطی ،مصرف مواد ،حواس پرتی) انجامید.
نتیجهگیری :علیرغم پیچیدگی تجربیات ،پدیده عواطف در بیماران سایکوسوماتیک به روشهای مختلف تنظیم میشود که یکی از
عوامل اساسی در بیماریهای سایکوسوماتیک است.
کلیدواژهها :استراتژیهای تنظیم هیجان ،بیماریهای سایکوسوماتیک ،مطالعه کیفی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

گوارشی در ایاالت متحده تا دویست هزار نفر گزارش
1

 1111از اصطالح سایکوسوماتیک استفاده کرد .در سال

.)2111

 1022فلیکس دویچ 2اصطالح «پزشکی سایکوسوماتیک»

اغلــب مبتالیــان بــه بیمــاریهــای قلبــی -عروقــی،

را معرفی کرد .اختالالت سایکوسوماتیک نتیجه اثرات

بیماریهای روانی به شکل بیماری همراه با عارضه

مضری است که ناشی از تأثیرات روانی بر کنترل

بیمــاریهــای قلبــی دیــده مــیشــود .افســردگی،

اختالالت

اضطراب ،هراس و کیفیت زندگی پایین در این بیماران

سایکوسوماتیک به عنوان اختالالتی که ریشه در عوامل

رایج میباشند (پاسکال ،تروفور ،لوترین ،فیلیپین و

عاطفی دارد ،مشخص میشود (دیمو ،باسین ،پاندیا،

تروفور .)2117 ،7همچنین در اکثر فرهنگها ،عواطف

دیودی و ناگاراجاپا .)2112 ،1یافتههای یک مطالعه در

منفی و استرسزا بر توانایی فرد برای مقابله با بیماریهای

ایران روی مددجویان بهزیستی نشان داد  05/1درصد این

قلبی اثر نامطلوب داشته است (موستفا و همکاران،1

افراد در سطح خفیف و همچنین  50/1درصد آنها در

 .)2121تعدادی از مطالعات بالینی و تجربی نشان دادهاند

سطح متوسط و باال مبتال به اختالالت سایکوسوماتیک

که هیجانات قوی ،به ویژه هیجانات منفی ،مانند

هستند .شایعترین اختالالت سایکوسوماتیک به ترتیب

خصومت ،عصبانیت ،افسردگی و اضطراب ،بیماری

درد مفاصل زانو و آرنج ،سردردهای عصبی ،درد کتف و

عروق کرونر قلب را تسریع میکند (سولز.)2117 ،0

کمر ،یبوست ،زخم معده ،اختالالت قاعدگی و آرتروز

برخی مطالعات نیز شواهدی از مسائل هیجانی را در میان

بود (ح کمت روان ،صمصام شریعت ،خانی ،خادمی،

بیماران قلبی نشان دادهاند (گوان ،لیو ،وانگ ،هان و

.)1101

جین.)2110 ،11

از جمله بیماریهای سایکوسوماتیک بیماریهای قلبی

تنظیم هیجانات به عنوان یک شاخص اثرات استرس بر

است که مهمترین علت جهانی مرگ و میر است .براساس

بهزیستی عاطفی را در اختالالت سایکوسوماتیک کاهش

تخمین سازمان بهداشت جهانی  0میلیون مرگ در سال

میدهد (کادزیکوسکا-وروزس .)2112 ،11در میان

 2112بر اثر بیماری های قلبی اتفاق افتاده است (نوبر،

راهبردهای تنظیم هیجان ،سرکوب هیجانات به عنوان

گیتو ،هوارد ،فرانسی ،آل-لیم .)2110 ،0تأثیر بیماریهای

یک استراتژی منفی در تنظیم هیجانات در نظر گرفته می-

تنفسی نیز در کشورهای در حال توسعه یک مشکل رو به

شود و منجر به نگرانی ،نشخوار فکری و سرکوب

رشد است؛ به طوری که از رتبه چهارم به سومین علت

هیجانات مرتبط با وقایع استرسزا در بیماریهای قلبی -

شایع مرگ در بین سالهای  1001تا  2111رسیده است

عروقی میشود (سرافراز و محجوب )1101 ،و ارزیابی

ارگانیک

بافتها

است.

همچنین

(بارنی و همکاران .)2110 ،5همچنین شیوع بیماریهای
- Cosnes, Gowerrousseau, Seksik, & Cortot
- Pascal, Trofor, Lotrean, Filipeanu & Trofor
- Mustafa
9
- Sulse
10
- Guan, Liu, Wang, Han & Jin
11
- Kadzikowska-Wrzose
6

1

7

2

8

- Heinroth
- Felix Deutsch
3
- Dhimole Bhasin, Pandya, Dwivedi, & Nagarajappa,
4
- Nowbar,S Gitto, Howard, Francis, & Al-Lamee
5
- Burney etal.
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روانپزشک آلمانی هینروث اولین کسی بود که در سال

شده است (کاسنس ،گاوروسن ،سکسیک و کورتوت،2

حدیث چراغیان و همکاران

120

مثبت هیجانات که منجر به کاهش فشار خون میشود

در برخورد مناسب با هیجانات مهمترین عامل در آسیب-

(نیکلیک 1و وینگرهوت .)2110 ،همچنین داشتن

شناسی روانی است (جورمن و سیمر2110 ،5؛ میلگرام،

استراتژیهای ضعیف تنظیم هیجانات یک عامل خطر

جوناتان و تامیر .)2121 ،2تحقیقات نشان دادهاند که

برای ایجاد بیماریهای قلبی است (بهرهمند ،علیخانی،

هیجانات در بروز بیماریهای سایکوسوماتیک بسیار نقش

زکیی ،جانجانی و آقایی.)2115 ،

آفرینند و افرادی که با این استرسها خوشبینانه برخورد

سطوح باالی هیجانات منفی با جریان اندك بازدم و

میکنند تا با بدبینی ،کمتر در معرض ابتال به اختالل

افزایش نشانههای تنگی نفس ارتباط دارد (محمودعلیلو،

سایکوسوماتیک هستند ،اگر هم مبتال شوند ،آسانتر

انصارین و قرهگوزلو .)1117 ،به عالوه همبستگی مثبتی

بهبود مییابند؛ بنابراین با توجه به این مهم و اینکه بیشتر

میان آسم و عواطف منفی نظیر اضطراب ،افسردگی،

پژوهشها بهصورت کمی انجام شده است و تاکنون

ناکامی ،خشم و خصومت وجود دارد (ازیورت و

پژوهشی به صورت کیفی تنظیم هیجانات را در بیماران

همکاران .)2121 ،2بیماران دستگاه تنفسی باید بهدرستی

سایکوسوماتیک مورد مطالعه قرار نداده است؛ این

فرایند تشدید بیماری را کنترل کنند ،این فرایند از طریق

پژوهش قصد دارد عوامل هیجانی از جمله تنظیم هیجان

توانایی تنظیم هیجانات خوب و مثبت صورت میگیرد

را در بیماران سایکوسوماتیک مورد مطالعه قرار دهد.

(چن ،لیو ،شو و یه )2112 ،1در مطالعات دیگر نتایج نشان
دادهاند استرس و یا هیجانات شدید به عنوان عواملی

روش

هستند که منجر به تشدید بیماریهای تنفسی از جمله

طرح پژوهش حاضر از نوع کیفی بود .جامعهی پژوهش

آسم میشود (میادیچ ،اورهارت ،گرینلی و وینتر،0

شامل بیماران سایکوسوماتیک (قلبی ،گوارشی و تنفسی)

.)2121

مراجعهکننده به بیمارستان خاتماالنبیا در سال  1101بود.

در بیماریهای گوارشی نیز بد تنظیمی هیجانات پیش-

در این مطالعه 22 ،بیمار به صورت در دسترس به عنوان

بینیکننده شدت عالئم گوارشی هستند (علیاکبری ،علی

نمونه انتخاب شد .حجم نمونه یا مشارکتکنندگان تا

پور ،محمدی و دقاق زاده .)1100 ،تحقیقات تجربی

رسیدن به حد اشباع بود .معیار ورود به مطالعه ،شامل

همچنین نشان داده است که مداخالت مبتنی بر تنظیم

تشخیص یکی از اختالالت سایکوسوماتیک (قلبی،

هیجان عالوه بر هیجانات (به عنوان مثال اضطراب و

گوارشی و تنفسی) بود .همچنین ،فرد تجربهی پنج بار

افسردگی) در کاهش شدت درد مؤثر هستند (صحتی،

عالئم بیماری را در شش ماه اخیر داشته باشد .به عالوه،

امین نسب ،یوسفیان.)2110 ،

اختالل روانپزشکی همزمان و بیماری جسمانی شدیدی
نداشته باشد .معیار خروج نیز شامل شرایط حاد بیماری و
ناتوانی در پاسخ به سؤاالت مصاحبه بوده است .دادههای
1

- Nyklicek & Vingerhoet
- Ozyurt etal.
3
- Chen, Liu, Shyu, Yeh
4
- Miadich, Everhart, Greenlee, &Winter,
2
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تحلیل شدند؛ برای این کار از روش گرانهایم و الندمن

ساختار یافته با این سؤال محوری از مصاحبه شوندگان

( )2110استفاده شد .در آغاز هر مصاحبه ،در زمینهی

آغاز شد و عبارت بود از اینکه :هیجانات خود را چگونه

اهداف مطالعه و چگونگی انجام آن توضیحاتی ارائه شد

توصیف میکنید؟ از شرکتکنندگان خواسته شد

و رضایت آنها به منظور شرکت در پژوهش جلب

هیجانات خود و راهکار مقابله با آنها را توضیح دهند.

گردید و همهی مالحظات اخالقی این مطالعه از جمله

دیگر سؤاالت شامل :چه افکار و احساساتی بر بروز

داوطلبانه بودن مشارکت ،حفظ حریم شخصی و محرمانه

هیجانات شما مؤثراست؟ چه عواملی مانع از کنترل

ماندن اطالعات مشارکتکنندگان و ادامه ندادن همکاری

هیجانات شما میشود؟ هیجانات چه تغییراتی را در

در هر زمان از انجام پژوهش به آنها اطمینان داده شد .در

زندگی خانوادگی و اجتماعی شما ایجاد کرده است و چه

این روش جهت تحلیل دادهها در گام اول ،متن

اقداماتی را برای بهبود هیجانات انجام دادهاید؟ سؤاالت

مصاحبهها کلمه به کلمه پیادهسازی شدند و به عنوان داده

بعدی و پیگیری کننده براساس اطالعاتی که شرکت -

اصلی تحقیق استفاده شد .در گام دوم ،متن به واحدهای

کننده مطرح میکرد به سمت روشن شدن سؤاالت اصلی

معنایی که خالصه و کوتاه شده بودند ،تقسیمبندی شد.

پژوهش یعنی دانستن راهکارهای سالم و ناسالم تنظیم

در گام سوم ،طراحی نمودن واحدهای معنایی و انتخاب

هیجانات پیش میرفت.

کدها انجام شد .با توجه به تجارب مشارکتکنندگان،
مفاهیم آشکار و پنهان به صورت جمالت یا پاراگراف از

یافتهها

کلمات آنها و کدهای داللتکننده مشخص گردید،

از بین افراد نمونه مورد پژوهش  0نفر مبتال به بیماریهای

سپس کدگذاری و خالصهسازی انجام گرفت .در گام

گوارشی 1 ،نفر مبتال به بیماریهای قلبی و  5نفر مبتال به

چهارم ،براساس مقایسه مداوم شباهتها ،تفاوتها و

بیماریهای تنفسی بودند .همچنین نه نفر مجرد و  11نفر

تناسب ،کدهایی که دال بر موضوع بودند ،در یک طبقه

متأهل بودهاند .به عالوه  1نفر دارای تحصیالت دیپلم11 ،

قرار گرفت و زیر طبقات و طبقات دستهبندی شد و

نفر دارای تحصیالت لیسانس ،سه نفر دارای تحصیالت

کدهای محوری شکل گرفت .در گام پنجم در سطح

فوق لیسانس بودند .نتایج  22مصاحبه عمیق نیمه

تفسیری ،طبقات تلخیص و مفهوم مرکزی هر طبقه

ساختاریافته با بیماران سایکوسوماتیک به صورت

مشخص گردید و مفاهیم اصلی و انتزاعی استخراج شد.

کدگذاری شده در جدول 1و 2ارائه شده است.

مفاهیم براساس شرح مضامین درونی با توجه به کل داده-
ها مورد بازبینی قرار گرفت .پس از پایان این مراحل،
همهی موارد در قالب یک جدول کلی ارائه گردید.
ابزار
- In-depth semi-structured interview
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به دست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و -

مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته :1مصاحبهی عمیق نیمه

حدیث چراغیان و همکاران
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جدول  1درون مایه های راهبردهای سالم تنظیم هیجانات
کدهای باز

کدهای محوری

کدهای انتخابی

ورزش -پیادهروی -صحبت کردن با

تغییر توجه به چیز دیگر

انواع راهبردهای سالم

دوستان  -فعالیتهای هنری (گوش دادن
به آهنگ -نقاشی کشیدن  -رقصیدن)
نظر گرفتن جنبههای مختلف  -تکانشی
عمل نکردن
با دید مثبت به مسئله نگاه کردن  -توجه به

توجه به افکار مثبت و خوشایند

جنبههای مثبت
پذیرش خود  -پذیرش دیگران

پذیرش

دعا کردن و قرآن خواندن  -شکر

عبادت کردن

گذاری  -مراجعه به علماء دینی
به تعویق انداختن احساسات

خود -کنترلی

مثبت اندیشی -بهبود شرایط

بهبود عزت نفس

تنظیم هیجان :اصوالً تنظیم هیجان تالش ما برای

«وقتهایی که مشکلی برام پیشآمده سعی کردم از منابع

تأثیرگذاری بر احساسات خودمان و دیگران است .افراد

مختلف اطالعات جمع کنم ،جوانب مسئله رو بررسی

برای اینکه بتوانند این تأثیر را بگذارند از استراتژیهای

میکنم بعد از اینکه مطمئن شدم اطالعاتم کامل است

مختلفی استفاده میکنند که به دو نوع سالم و ناسالم

تصمیم گیری میکنم».

تقسیم میشوند .در راهبردهای سالم نتیجه این تأثیر مثبت

توجه به افکار مثبت و خوشایند :در این راهبرد فرد نسبت

است ولی در راهبردهای ناسالم نتیجه این تأثیر منفی

به زندگی دید مثبتی دارد (مشارکتکننده1و.)0

است.

«وقتی به مسائل گذشتم فکر میکنم که حل شدن دید

تغییر توجه به چیز دیگر :در این تکنیک فرد هنگام بروز

مثبتی به آینده پیدا میکنم و به این فکر میکنم همهی اینا

هیجانات ،هیجانات و حتی استرس توجه خود را به چیز

گذرا هستن»« .وقتایی که استرسم میگیره برای کم

دیگری معطوف میکند از جمله گوش دادن به موسیقی،

شدنش سعی میکنم به جنبههای مثبت زندگیام فکر

ورزش-پیاده روی-صحبت کردن با دوستان.

کنم».

وقتهایی که احساس غم و ناراحتی دارم فقط یک

پذیرش :پذیرش به معنی قبول کردن موجودیت خود

موسیقی میتونه برام التیام بخش باشه و استرس رو ازم

است.

دور کنه.

«اکثر دوستای من تیپای امروزی میپوشن با وجود اینکه

تصمیمگیری و حل مسئله :در این راهبرد فرد به انتخاب

ممکنه دوستام نظر منفی در مورد تیپ و قیافهی من داشته

بهترین گزینه در هنگام مواجه با موقعیتی است که چندین

باشن ولی من خودمو دوست دارم»(.مشارکتکننده)0

گزینه داشته باشد میزند (مشارکتکننده  5و)7

عبادت کردن (مشارکتکننده  0و0و11و)15
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اولویتبندی و انتخاب بهترین راهحل  -در

تصمیمگیری و حل مسئله

 127تنظیم هیجان در بیماران سایکوسوماتیک :مطالعه کیفی

برای اوناست».

ورزش میکنم هر چیزی رو نمیخورم تا اندامم به هم

خود-کنترلی :خود-کنترلی انجام رفتارهای درست و

نخوره»

وظایف بدون کنترل خارجی است (مشارکت-

حواس پرتی :ذهن خود را از موضوعی که مورد پسند

کننده.)1،17،10

نیست دور کردن.

«بعضی وقتا از صبح با خودم شرط میبندم رفتارهای مؤثر

«وقتایی که چیزی ذهنمو بیش از حد درگیر میکنه سعی

و مثبت رو انجام بدم و رفتارهایی بد رو ترك کنم».

میکنم خودمو درگیر چیزای دیگه کنم مثالً میرم تو

بهبود عزت نفس :روشهایی که برای «احساس خوب

شبکههای اجتماعی»(مشارکتکننده )12 ،11 ،15

بودن» به کار گرفته میشود (مشارکتکننده .)11،10،22
جدول  2درون مایههای راهبردهای ناسالم تنظیم هیجانات
کدهای باز

کدهای محوری

کدهای انتخابی

جسمی و روانی

عصبانیت و پرخاشگری

راهبردهای ناسالم

بیشازحد فکر کردن به موضوع

نشخوار فکری

فاجعه انگاری (بزرگ کردن مسئله  -توجه

خطاهای شناختی

به اشتباهات  -غیرقابل تحمل بودن مشکل)
توجه به جنبههای منفی
روزانه بیش از دو ساعت

استفاده بیشازحد از شبکههای اجتماعی

تکانش گری  -بیثباتی در تصمیمگیری

دمدمی مزاج بودن

اهمیت دادن به عقاید خود  -نیازهای خود

پافشاری در عقاید

کمتوجهی در امور منزل  -امور تحصیلی

اهمالکاری

غذا خوردن زیاد  -نظم افراطی

اعمال افراطی

سیگار کشیدن

مصرف مواد

بیتفاوت بودن  -کماهمیت کردن موضوع

حواسپرتی

نشخوار فکری :توجه افرا طی ذهن به یک رویداد و

خطاهای شناختی ،فاجعه انگاری :اعتقاد به اینکه آنچه

تمرکز بیش از حد بر چراییها و نکات منفی علت آن

اتفاق خواهد افتاد ناخوشایند و غیر قابل تحمل است.

اتفاق است (مشارکتکننده .)10،15

«همیشه به این فکر میکردم اگه دانشگاه قبول نشم

« وقتایی که اتفاقی برام میفته به بدترین نتایج اون اتفاق

تکلیف آیندم چی میشه و یا اینکه ازدواج نکنم پیش کی

فکر میکنم و بیش از حد نگران میشم .این مسئله رو

باید زندگی کنم پدر و مادرم که تا ابد زنده نمیمونن».

بیشتر موقع امتحانات پایان ترم داشتم».

(مشارکتکننده )22 ،12

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 121- 111 ،1011 ،1

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 3:18 +0430 on Friday June 18th 2021

«تنها تسلی مسائل زندگیام قرآن خوندن و دعا کردن

«همیشه سعی میکنم به ظاهرم برسم ،روزی یک ساعت

حدیث چراغیان و همکاران
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از دو ساعت (مشارکتکننده )11،12 ،15

پدر باعث شد که برای افزایش تحمل به سیگار رو بیارم».

«تو خونه که هستم مامانم ایتقد بهم عیب و ایراد میگیره

()10

میگه این کارو بکن اون کارو نکن که مجبور میشم برم

حواس پرتی :افکار و اندیشههایی که مانع توجه میشوند.

تو اتاق و همش تو اینستاگرام بگردم»

(مشارکتکننده )12 ،11 ،15

دمدمی مزاج بودن :گرفتن تصمیمات مختلف متضاد و

«وقتهایی که غم و غصههام میریزن روم خودم و با ی

سریع که باعث آزار و اذیت دیگران میشوند.

چیز دیگه مشغول میکنم ...کتاب میخونم».

«نمیتونم تصمیم درستی بگیرم .مدام تصمیماتم عوض
میشه .ی بار قرار بود با دوستم برم بیرون همش تعارض

بحث

داشتم از ی طرف وقتم هدر می رفت از طرف دیگه

هیجانات اغلب مفید هستند؛ اما گاهی مخرب میشوند.

دوستمم تو راه بود بهش قول داده بودم .دوستمم تا دم در

هیجانات از عناصر پیشرفت بیماریهای جسمی هستند .در

خونمون اومد؛ ولی باهاش نرفتم و خیلیم از دستم عصبانی

برخی از مطالعات نشان داده شده است که مشکالت در

شد( .مشارکتکننده » )21

تنظیم هیجانات باعث مشکالت جسمی میشود (گراس و
1

پافشاری در عقاید :تأکید بیش از حد بر درستی عقاید

جان  .)2111 ،همه افراد نیازمند این هستند ( )1از

خود (مشارکتکننده )11،22

هیجانات آگاه باشند و درك کنند )2( ،هیجانات را

«مامانم میگه کسی که حجاب نداشته باشه جاش توجهنه

بپذیرند )1( ،بتوانند رفتارهای تکانشی را کنترل کرده و

وووو .اصال نمیخواد حرفای منو بشنوه ،منو درك نمی-

مطابق با اهداف مورد نظر هنگام تجربه احساسات منفی

کنه».

رفتار کنند و ( )0بتوانند از استراتژیهای تنظیم هیجانات

اهمالکاری :انجام امور نه چندان ضروری به جای امور

برای رسیدن به اهداف فردی و خواستههای زیست -

مهم.

محیطی استفاده کنند .فقدان هر یک یا همه این تواناییها

«اصال حوصله درس خوندن ندارم همش تو شبکههای

نشانگر وجود مشکالت در تنظیم هیجان است (گراتز و
2

اجتماعی هستم .وقتایی که میخوام درس بخونم همش

ریمر .)2110 ،

میندازم ی زمان دیگه مخصوصا شنبه»

چندین استراتژی شناختی برای تنظیم هیجانات وجود

اعمال افراطی :زیاده روی در عمل خاص

دارد که به دو گروه مجزا طبقهبندی میشوند .گروه اول

«در مواقع استرسآمیز زیاد غذا میخورم به صورتی که

شامل استراتژیهای سازگارتر از جمله تمرکز در برنامه-

بعد از خوردن افراطی حالت تهوع و استفراغم میگیره»(1

ریزی و پذیرش ،تمرکز مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت و

و  7و11و 11و )22

رشد چشمانداز (دیدگاه) است .گروه دوم شامل

مصرف مواد :راهکاری برای فراموش کردن مشکالت
- Gross &. John
- Gratz KL, Roemer
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استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی :استفاده بیشتر

«کتک خوردن از همسرم ،اخراج از کار و طرد از خانواده

 120تنظیم هیجان در بیماران سایکوسوماتیک :مطالعه کیفی

فاجعه پنداری ،سرزنش خود و سرزنش دیگران.

ممکن است اثرات مضر بر سالمتی داشته باشد؛ اما تنظیم

در مطالعهی حاضر نیز دو نوع استراتژی سالم و ناسالم در

شناختی هیجانات در سطح ورودی ممکن است اثرات

مشارکتکنندگان یافت شد .در راهبردهای سالم

مفیدی بر سالمتی داشته باشد (گراس1001 ،ب)

مشارکتکنندگان از تغییر توجه به چیز دیگر ،تصمیم-

هیجانات پتانسیل تأثیر مستقیم بر سالمتی را از طریق

گیری و حل مسئله ،توجه به افکار مثبت و خوشایند،

فرآیندهای روانشناختی دارند؛ این تأثیر به صورت

پذیرش ،عبادت کردن ،خود-کنترلی و بهبود عزت نفس

پیامدهای فیزیولوژیکی ناشی از برانگیختگی هیجانی

استفاده میکردند .در راهبردهای ناسالم نیز از عصبانیت و

است و باعث تغییرات بعدی در سیستمهای چندگانه (به

پرخاشگری ،نشخوار فکری ،خطاهای شناختی ،استفاده

عنوان مثال ،عملکرد قلب ،فشار خون ،التهاب و پاسخهای

بیش از حد از شبکههای اجتماعی ،دمدمیمزاج بودن،

ایمنی ،مسیرهای عصبی و غیره) میشود و از این طریق

پافشاری در عقاید ،اهمالکاری ،اعمال افراطی ،مصرف

منجر به افزایش آسیبپذیری به بیماری میشوند

مواد ،حواس پرتی استفاده میکردند.

(رسمالن ،نیلمن ،گانز و جانگ .)2117 ،1یک فرایند

هیجانات میتوانند در دامنهی وسیعی از فرایندهای

فیزیولوژیکی که هم با تنظیم هیجانات و هم اضطراب

شناختی ناآگاهانه مانند توجه انتخابی ،تحریف حافظه،

همراه است تغییر ضربان قلب 0است (بیپین و ثایر،5

انکار ،فرافکنی و یا از طریق فرایندهای شناختی آگاهانه

 .)2115که به عنوان فواصل زمانی بین ضربان قلب

مانند سرزنش خود و دیگران ،نشخوار فکری ،یا فاجعه

تعریف میشود و انعکاس دهندهی عملکرد سیستم عصبی

سازی مدیریت شوند (گرنفسکی ،کرایج و اسپینهوز،1

خودمختار است (ثایر و لن .)2111 ،2تغییر ضربان قلب

 .)2111در این میان بیماران قلبی از راهبردهای

برای اولین بار در قلب و عروق مورد بررسی قرار گرفته

ناسازگارانه مانند نشخوار فکری ،مالمت دیگران و فاجعه

است؛ زیرا به نظر میرسد که یک عامل پیش آگهی مهم

سازی استفاده مینمایند (اعتمادی فر ،باباپور خیر الدین،

و مستقل در بیماریهای قلبی است (باکلتی.)2110 ،7

احمدی2110 ،؛ ارم ،حسنی و مرادی .)1100 ،پذیرش به

شواهد همچنین نشان دادهاند بیماران دیابتی انواع مختلفی

عنوان یکی از راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجانات است

از مشکالت روحی  -اجتماعی و عاطفی را تجربه می-

و همبستگی مثبتی با کنترل خشم دارد (ارم ،حسنی و

کنند و به همین دلیل نظارت بر وضعیت سالمتی خود از

مرادی)1100 ،؛ لذا باید به این مسئله توجه داشت که

اولویتهای زندگیشان نیست (بورلی و همکاران،1

راهبردهای تنظیم هیجان ممکن است در شرایط خاصی

 .)2111بیماران دیابتی مشکالتی را در بیان هیجانات مثبت

سازگارانه بوده و در موقعیتهای دیگر ناسازگارانه

و باور عمیق به هیجانات ابراز نشده دارند؛ مطالعات انجام

باشند .مثالً شکلهای خاصی از نشخوار گری و سرزنش
خود ممکن است بعد از تروما مفید باشند (کوبزانسکی و

- Kubzansky & Thurston
- Rosmalen, Neeleman, Gans & de Jonge
- Heart rate variability

. BeauchaineThayer

2
3
4

5
6

- Garnefski, Kraaij, Spinhoven

1
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احساسات ابراز شده پیشبینی کننده مهمی در کنترل

سرزنش خود ،نشخوار ذهنی ،فاجعهآمیز پنداری و طیف

گلوکز در دیابت است (کینگسبرگ ،کالسنر ،پلینو،

راهبردهای منفی میانگین نمره بـاالتری را نسـبت به

روسنیک و کمپبل .)1001 ،1متغیرهایی که در حال حاضر

بیماران گوارشی دارند و این امر بدین معنی اسـت کـه

توسط بیماران برای تعیین شدت بیماریهای تنفسی مورد

بیمـاران قلبی عروقی بیشتر از راهبردهای منفی تنظـیم

استفاده قرار میگیرند ،بسیار متفاوت از آنچه پزشکان

شـناختی هیجـان استفاده میکننـد و بـه طـورکلی از

برای ارزیابی و نظارت بر شدت آسم استفاده میکنند،

راهبردهـای تنظـیم شـناختی کمتری نسبت به بیماران

است .بهطورکلی ،ادراك عالئم بستگی به متغیرهای

گوارشـی اسـتفاده مـیکننـد .همچنـین بیماران گوارشی

مختلف شناختی و عاطفی مانند وضعیت احساسی،

در متغیرهای پذیرش ،توجه مثبت مجـدد ،طیف

تجربیات قبلی زندگی ،ویژگیها ،فرایندهای توجه و

راهبردهای مثبت و کل تنظـیم شـناختی هیجـان میانگین

یادگیری ،انتظارات و تجربیات قبل از بیماری ،صفات

نمـره باالتری را نسبت به بیماران قلبی عروقـی دارنـد و

شخصیتی و اختالالت روانپزشکی دارد .همه این عوامل

ایـن امـر بدین معنی است که بیماران گوارشی نسبت بـه

میتوانند عمیقاً بر درك هشدارهای تنفسی و عالئم تأثیر

بیماران قلبی -عروقـی بیشـتر از راهبردهـای مثبـت تنظـیم

بگذارند که اغلب مستقل از انسداد جریان هوا هستند

شـناختی هیجـان اسـتفاده میکننـد و بـه طـورکلی

(لوری ،مارساال ،هاتلی ،لوچون-مینیر و داسر.)2117 ،2

بیمـاران گوارشـی از راهبردهـای تنظـیم شناختی بیشتری

افراد دارای حاالت عاطفی منفی ،گرایش بیشتری برای

نسبت به بیماران قلبی عروقی استفاده میکننـد.

گزارش مشکالت تنفسی دارند .به طور مشابه ،القاء
تجربی حالتهای عاطفی منفی در افراد سالم و بیماران

نتیجهگیری

باعث افزایش گزارشهای حساسیتهای تنفسی مانند

به طورکلی تنظیم هیجان به عنوان عامل مهم سازشی و

انسداد تنفسی میشود .احساس ناراحتی در ارتباط با تنگی

محافظتی در زمان استرس ،درد مزمن و بیماری عمل می-

نفس ،به نظر میرسد مربوط به تأثیرات عاطفی باشد

کند .در حالی که هیجانات مثبت تا حدی نقش میانجی را

(وانلیپولدت ،توب ،تنخاس ،دام و مگنوسن.)2111 ،1

در رابطه با کنار آمدن و کنترل بیماری بازی میکند؛ اما

همچنین گزارشها ارتباط بین آسم و مهار عواطف را

این نقش در رابطه با هیجانات منفی وجود ندارد؛ بنابراین

نشان دادهاند (فلورین ،فریدنبرگ و هولیندر.)1015 ،0

بیماران با استفاده از استراتژیهای تنظیم هیجانات،

عیسی زادگان ،آقایان زاده ،شیخی ( )1100در مطالعهی

میتوانند بهزیستی روانی و جسمی خود را حفظ کنند و

خود نشان دادند بین بیماران قلبی و گوارشی در

رنج روانی ناشی از بیماری را کاهش دهند .عصبانیت و

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خوشبینی تفاوت

پرخاشگری ،نشخوار فکری ،خطاهای شناختی ،استفاده
بیش از حد از شبکههای اجتماعی ،دمدمی مزاج بودن،

1

- Koenigsberg, Klausner, Pelino, Rosnick & Campbell
- Lurie, Marsala, Hartley, Bouchon-Meunier & Dusser
3
- Von Leupoldt, Taube, Henkhus, Dahme & Magnussen
4
- Florin, Freudenberg & Hollaender
2

پافشاری در عقاید ،اهمال کاری ،اعمال افراطی ،مصرف
مواد ،حواس پرتی مکانیسمهای مرتبط با بد تنظیمی
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شده با نقش ابراز هیجانات در دیابت مشاهده کردهاند که

معنیدار وجـود دارد .بیمـاران قلبی عروقی در متغیرهای
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Cognitive Emotion Regulation Strategies,
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psychopathology. International Journal of
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Chronic obstructive pulmonary disease
mortality and prevalence: the associations with
smoking and poverty--a BOLD analysis.
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Nagarajappa AK. (2016). Psychosomatic
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هیجانی در بیماریهای سایکوسوماتیک هستند؛ بنابراین
مطالعه مبتنی بر مداخالتی که خودتنظیمی هیجانات را
تقویت کند میتواند گام مؤثری در جهت بهبود کیفیت
 از طرف دیگر بهبود تنظیم.زندگی در بیماران باشد
هیجانات به افراد کمک میکند تا به راحتی با مشکالت
.روانی مقابله کنند
با توجه به اینکه روش مطالعه حاضر کیفی است
-محدودیتهایی دارد از جمله سوگیری و عدم تعمیم
 محدودیت دیگر این پژوهش نبود پیشینه.پذیری آن است
کافی در زمینهی این پژوهش به ویژه تحقیقات کیفی
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی عوامل.است
روانشناختی و اجتماعی دیگر مورد بررسی کمی و کیفی
 نتایج پژوهش حاضر رهنمودهایی بالینی نیز در.قرار گیرد
بردارد؛ به روانشناسان و مشاوران پیشنهاد میشود در
 تنظیم هیجان آنها را مورد توجه،مواجهه با این بیماران
قرار دهند و به پژوهشگران پیشنهاد میشود پژوهشهای
آزمایشی در زمینه روان درمانی این بیماران را مورد توجه
 به عالوه وضعیت روانشناختی این بیماران.قرار دهند
.مورد توجه بیشتری قرار گیرد
سپاسگزاری
-پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از شرکت
کنندگان که بدون همراهی آنها انجام این مطالعه میسر
 این پژوهش برگرفته از رساله. اعالم میدارند،نبود
دکتری رشتهی مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی به شماره
. می باشدIR.ARUMS.REC.1399.123 کد اخالق
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