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 مقدمه و کلیات

است کهه در برگیرنهده    شناختیحالت پیچیده روان یک هیجان

بوده و در واکنش بهه   ب ذهنی، پاسخ هیجانی و رفتار آشکارارتج

پدیده یک تجربهه   شود. این رویدادهای درونی و بیرونی ظاهر می

زنهدگی فهردی و    اصیل انسانی بوده و موجه  ننها بیشهیدن بهه    

تهر،،   ،های اصلی شهامل شهادی  هیجانشود. ها میاجتماعی انسان

باشهند و نهو    نهاراحتی مهی   شگفتی و عشق، تعج ، خشم، نفرت،

های مرک  هستند که ترکیبی از هیجانات اصلی دیگر هیجان، هیجان

 و باشدمی احساسات و اعمال ها،شناخت شامل هیجان هر باشند.می

 دنبال به افراد در هیجان .کنندمی طی را مراحل این هیجانات تمامی

 انسان مثال، برای. شودیم ظاهر درونی گاهی و بیرونیهای محرک

 ههای نشانه اختیار، بی شود،می مواجه خطرناک واقعه یک با وقتی

 به او در فیزیولوژیک و جسمی لحاظ از فرار و گریز برای آمادگی

 بهر  مبتنهی  رفتارهایی و هانشانه هم روانی لحاظ از و آیدمی وجود

 گفتهه  «تهر، » هیجان ،حالت آن به که شودمی ظاهر فرد، در تر،

 «خشهم » هیجهان  به تبدیل تر،، حالت این اوقات گاهی. شودمی

 حالهت  باشهد،  داشته اختیاری خودش که این بدون فرد، و شودمی
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هیجان حهالتی جاانشهمول    .گیردمی خود به تدافعی و پرخاشگری

ههای  هرچهه هیجهان    کنند.و تقریباً همه افراد آن را تجربه می بوده

ش تهری باشهند فهرد احسها، آرامه     های مثبهت تجربه شده هیجان

تواند تصمیم بگیرد، و بهه تبهآ آن جامعهه    بیشتری داشته و باتر می

ههای مثبهت،   نیز شادتر و پویاتر خواهد بود. نقطهه مقابهل هیجهان   

های هیجهانی اسهت.   روز اختاللهای منفی و بتجربه دایمی هیجان

ای هستند های روانی شایآ و عودکنندههای هیجانی، اختاللاختالل

ای برای افراد داشهته  کنندهتوانند تاثیرات ناتوانکه در درازمدت می

از دیربهاز  پیش ببهرد.   و ناکارا ای ناشادو جامعه را به سمت جامعه

نهد  و ایهن   کهرده لقیاختالالت روانی را معادل اختالالت هیجانی ت

امر شهاید بهه اهمیهت نقهش هیجهان و نمهود هیجهانی در تمهامی         

 اختالالت روانشناختی برگردد.

ههای هیجهانی، تنظهیم    یک مفاوم مام در فام ماهیت اخهتالل  

ههایی اسهت کهه    است و منظور از تنظیم هیجانی راهبهرد  1هیجانی

امنههه افههراد از آناهها بههرای وقههو ، تجربههه، شههدت و نحههوه ابههراز د

کنند. تنظیم و بدتنظیمی هیجانی ها استفاده میای از هیجانگسترده

                                                 
1 Emotion regulation  
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کنهد و ههدف   های هیجانی بازی مهی نقش مامی در تداوم اختالل

اسهت. افهرادی کهه در مهورد      مداخالت روانشناختیمامی نیز در 

ههای خهود مشهکل دارنهد انله  از      نحوه ابراز و تجربهه هیجهان  

یم هیجهان مثهل سهرکوبی یها اجتنهاب،      های ناسازگارانه تنظراهبرد

های کنند که با پیامدپناان کردن و یا نادیده گرفتن آناا استفاده می

منفی همراه است. اگر افراد یاد بگیرند تا هیجانات خود را به گونه 

، هیجان مثبت عمومی افزایش یافته و جامعه تری تجربه کنندمثبت

ابی وردار خواهد شد. دستیاز نشاط، بالندگی، کارایی و پویایی برخ

ریهزی همهه جانبهه    به این مام عالوه بر اینکه نیازمند یهک برنامهه  

ههای افهراد در   اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسهت، بهه توانمنهدی   

هیجان باید خاطر نشان کرد که تنظیم گردد. تنظیم هیجان نیز بر می

تناا به روشاای روانشناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی محدود نشده 

گهاار  و ممکن است عوامهل دیگهری چهون ایجهاد فیهاهای تاثیر     

ههای  شاری، وجود وسایل بازی کودکان، ابزارهای ماهیج، برنامهه  

از این رو، هدف اصهلی از  رسانه جمعی و ... نیز به آن کمک کند. 

ر دانشهگاه علهوم پزشهکی ایهران،     تشکیل این هسهته تحقیقهاتی د  

بررسی عوامل موثر در بروز هیجانات مثبت و منفی افراد و ارتقای 
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ای پویها، شهاد و   وضعیت هیجانی افراد با تاکید بر داشهتن جامعهه  

باشد. با توجه به ههدف فهو ، ایهن هسهته در راسهتای      بانشاط می

تولید دانش نظهری و عملهی در حهوزه هیجهان و تنظهیم هیجهان       

و  توانهد بهه افهراد کمهک نمایهد تها از روشهاا       کرده و می حرکت

مناسبی برای مدیریت هیجانهات و خلهق خهود اسهتفاده      ابزارهای

پژوهشی مطالعات هیجهان و تنظهیم هیجهان، یکهی از      کنند. هسته

های علمی دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان اسهت کهه   هسته

ههای  قهای برنامهه  تواند تاثیر چشمگیری در تولید، توسعه و ارتمی

سالمت هیجانی افراد جامعه داشته باشد. ایهن هسهته یهک واحهد     

(، Missionکههامالً علمههی و آکادمیههک بههوده و دارای ماموریههت   

 باشند:( و اهدافی است که به شرح ذیل میVisionانداز  چشم

 

 چشم انداز

 مطالعهات هیجهان و تنظهیم هیجهان     پژوهشی انداز هستهچشم

زمینهه مطالعهه، بررسهی و     در برتر دانشهگاهی  دبرن به شدن تبدیل

های موثر پردازی مبتنی بر شواهد درباره ابعاد هیجان و روشنظریه

 تنظیم هیجانی با تاکید بر ایجاد اجتما  شاد است. 
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 ماموریت

انجام  مطالعات هیجان و تنظیم هیجان پژوهشی هسته ماموریت

ای سهالمت  ای در راسهتای ارتقه  ههای پژوهشهی و مداخلهه   پروژه

 واحد یک عنوان به است این هسته متعاد باشد.هیجانی جامعه می

مطالعه و بررسی عوامل هیجانی مهوثر   به پژوهشی نسبت علمی و

-اختالالت روانی اقدام نموده  و به طراحی، تدوین و تولیهد روش 

های مبتنی بر شواهد ارتقای هیجانی برای تمامی اقشهار جامعهه و   

 ای شاد و بانشاط  فعالیت نماید.حرکت به سوی جامعه

 

 هدف کلي

های پژوهشی و مداخالتی در راستای تولید دانهش  انجام پروژه

نظری و تدوین مهداخالت مبتنهی بهر شهواهد، در اسهتای ارتقهای       

 سالمت هیجانی و درمان اختالالت هیجانی. 

 

 اهداف اختصاصي و مسیر پژوهشي

 های بانجار و نابانجار بررسی ابعاد هیجان  

 مطالعه راهبردهای تنظیم هیجانی افراد نرمال 
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  مطالعه راهبردهای تنظیم هیجانی افراد مبتال به اختالالت روانی 

     بررسی نقش هیجان و عوامل انگیزشهی در ارتقهای کیفیهت و

 سبک زندگی

 های هیجانی اختالالت روانی مطالعات آزمایشگاهی جنبه 

  مهدیریت   طراحی، تدوین و ساخت ابزارهایی جات کمک بهه

 هیجانات افرادبرای تمامی سنین

  ههای و ناادهها در طراحهی فیهاهای     ارایه مشاوره به سهازمان

 شاری، جات ایجاد محیطی موثر

 بررسی موانآ ابراز هیجانات مثبت در جامعه 

 گرهای ابراز هیجانات منفی در جامعهبررسی تسایل 

 های درمانی مبتنی بر شواهد جات درمان افرادتدوین پروتکل 

 مبتال به اختالالت هیجانی

 آموزش به والدین جات کمک به مدیریت هیجانی فرزندان 

 های آموزش هیجانات مثبتطراحی پروتکل 

  ههای مهرتبب بها بررسهی     تدوین، ساخت و هنجاریابی آزمهون

 هیجان و تنظیم هیجان

  ههای ارتبهاط جمعهی بها     همکاری در ساخت و تدوین برنامهه
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 القای هیجان مثبتهیجانات و  آموزش مدیریتهدف 

  

 مدتمدت، کوتاهمدت، میانبلندهاي برنامه

 ثر در تجربه هیجانات مثبتؤمطالعه و بررسی عوامل م 

   مطالعههه و بررسههی عوامههل هیجههانی ماههم در ایجههاد و تههداوم

 اختالالت روانی

 ههای هیجهان و تنظهیم    های جامآ مبتنی بهر مهدل  تدوین برنامه

 ان و ارتقای هیجانی افرادهیجان در راستای ارتقای سالمت رو

  های هیجهان و تنظهیم   های درمانی مبتنی بر مدلتدوین برنامه

 هیجان در درمان اختالالت روانی

 طراحی، تولید و ساخت ابزارهای ارتقای سالمت هیجانی 

  ای مهوثر در زمینهه گسهترش هیجانهات     ارایه خدمات مشهاوره

 ها و ناادهامثبت به سازمان

 

 انتظار مورد نتایج

        ارتقای سهالمت هیجهانی جامعهه و تهالش در راسهتای ایجهاد

 ای شاد و با نشاطجامعه
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 تولید دانش بومی در حوزه مطالعات هیجان و تنظیم هیجان 

 های پیشگیری از اختالالت هیجانیتدوین برنامه 

 افزارها و دیگر محصوالت مرتبب ها، نرمها، پکیجتدوین برنامه

 نیهای تنظیم هیجابا  ارتقای روش

 

 ارکان هسته

 دکتر مژگان لطفی مسئول:

 دکتر باروز بیرشک دستیار :

 

 گروه پژوهشي

 اصغر اصغرنژاد فریددکتر علی 

 دکتر مادی امینی 

 

 ترجمان دانش

 دکتر فایمه فتحعلی لواسانی

 


