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Aim: Alexithymia as a disability in the processing of cognition and 

regulation of emotions is associated with a large number of mental and 

physical disorders. The present study was conducted with the aim of 

investigating the alexithymia correlation with positive strategies of 

cognitive emotion regulation in prisoners. 

Instrument and Methods: This descriptive correlation study was 

carried out in all prisons in the prisons of Darband City, Iran, in 2013. 

Using available sampling method, 100 individuals were selected as 

samples. Alexithymia and positive strategies of cognitive emotion 

regulation questionnaires were used for data collection. Data were 

analyzed in SPSS 18 software using Pearson correlation coefficient 

and multiple regression tests. 

Findings: Total mean of alexithymia was 55.40±14.30 and positive 

strategy of cognitive emotion regulation was 63.46±8.86. Positive 

strategy of cognitive emotion had a significant positive correlation 

with the difficulty in identifying the emotions (r=0.27; p=0.01) and a 

significant negative correlation with objective thinking (r=-0.29; 

p=0.01). 29.0% of the variance related to the positive strategy of 

cognitive emotion regulation was determined by alexithymia 

components (r=7.316; p=0.001). 27.3% of the variance of the positive 

strategy of cognitive emotion regulation was predicted by the objective 

thinking (p=0.005; t=-2.888) and the difficulty in identifying the 

emotions, could not predict the positive strategy of cognitive emotion 

regulation (p=0.256). 

Conclusion: There are correlations between positive strategies of 

cognitive emotion regulation and difficulty in identifying the emotions 

and objective thinking; and objective thinking can predict the use of 

positive strategies of cognitive emotion regulation in prisoners. 
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  مقدمه

آيد.  حساب مي شناسي به شناسي يكي از محورهاي اصلي جرم روان

شناس در تبيين پديده جرم از زماني برجسته شد كه  نقش روان

تنها از زاويه قضايي، بلكه از ديدگاه رواني و عاطفي نيز  مجرمان را نه

جاي آنكه به قضاوت درباره جرم به  مورد بررسي قرار دادند و به

ل مجزا پرداخته شود، بررسي وضعيت هيجاني مجرم عنوان يك عم

نيز مورد توجه قرار گرفت. به عبارت ديگر اگرچه دستگاه قضايي به 

اي جز آن ندارد كه عالوه  پردازد؛ اما چاره قضاوت درباره يك جرم مي

شناختي و چگونگي  -بر رفتار مجرمانه فرد، به خصوصيات عاطفي

ناتواني در پردازش  ].1داشته باشد [هاي وي نيز توجه  تنظيم هيجان

ها، ناگويي خلقي ناميده  شناختي اطالعات هيجاني و تنظيم هيجان
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 از ياديز شمار با ها،جانيه ميتنظ و هاشناخت پردازش در يناتوان منزله به يخلق ييناگو ف:اهدا

 با يخلق ييناگو يهمبستگ يبررس هدف با حاضر پژوهش. است مرتبط يبدن و يروان يهااختالل

 .شد انجام انيزندان در جانيه يشناخت ميتنظ مثبت يراهبردها

 دربند شهرستان زندان در كيفري زندانيان كليه در همبستگي توصيفي پژوهش اين :هاروشابزار و 

 انتخاب نمونه عنوان به نفر 100 دسترس، در گيرينمونه روش از استفاده باو  شد انجام 1392 سال در

 شناختي تنظيم مثبت راهبردهاي نامهپرسش و خُلقي ناگويي نامهپرسش از هاداده گرداوري براي. شدند

 همبستگي ضريب يهاآزمون از استفاده با SPSS 18 افزارنرم قالب در هاداده .شد استفاده هيجان

 .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد چندگانه رگرسيون و پيرسون

 جانيه يشناخت ميتنظ مثبت يراهبردها و 40/55±30/14 كل يخلق ييناگو نيانگيم :هاافتهي

 در يدشوار اسيمقخرده با جانيه يشناخت ميتنظ مثبت راهبرد نيب. شد محاسبه 86/8±46/63

 ينيع تفكر اسيمقخرده با و) p=01/0 ؛r=27/0( مثبت داريمعن يهمبستگ احساسات صيتشخ

 مثبت راهبرد به مربوط انسيوار% 0/29. شد مشاهده) p=01/0 ؛r=-29/0( يمنف داريمعن يهمبستگ

 p .(3/27%=001/0 ؛F=316/7( شد نييتب يخلق ييناگو يهامولفه توسط جانيه يشناخت ميتنظ

 ؛t=-888/2( شد ينيبشيپ ينيع تفكر مولفه توسط جانيه يشناخت ميتنظ مثبت راهبرد انسيوار

005/0=p (يشناخت ميتنظ مثبت راهبرد ينيبشيپ به قادر احساسات، صيتشخ در يدشوار مولفه و 

 ).p=256/0( نبود جانيه

 صيتشخ در يدشوار يهامولفه و جانيه يشناخت ميتنظ مثبت يراهبردها نيب :يريگجهينت

 مثبت يراهبردها يريكارگبه نحوه توانديم ينيع تفكر و دارد وجود يهمبستگ ينيع تفكر و احساسات

 .دينما ينيبشيپ انيزندان در را جانيه يشناخت ميتنظ

 انيزندان شناخت، جان،يه ،يخلق ييناگو :هادواژهيكل
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اي است چندوجهي متشكل از دشواري  شود. ناگويي خلقي سازه مي

هاي بدني  در شناسايي احساسات و تمايز بين احساسات و تهييج

راي مربوط به انگيختگي هيجاني؛ دشواري در توصيف احساسات ب
ها  پردازي ديگران؛ قدرت تجسم محدود كه برحسب فقر خيال

گرا و  شود؛ سبك شناختي عيني (غير تجسمي)، عمل مشخص مي

]. افراد مبتال به ناگويي خلقي، 2واقعيت مدار يا تفكر عيني است [

هاي بدني انگيختگي  كنند، نشانه هاي بدني بهنجار را بزرگ مي تهييج
نند، درماندگي هيجاني را از طريق ك هيجاني را بد تفسير مي

دهند و در اقدامات درماني نيز به دنبال  هاي بدني نشان مي شكايت
  ].3هاي جسماني هستند [ درمان نشانه

ها و تنظيم  ناگويي خلقي به منزله ناتواني در پردازش شناخت

] و 4هاي رواني و بدني [ ها، با شمار زيادي از اختالل هيجان

شناختي هيجان مرتبط است. تنظيم هيجان به همچنين با تنظيم 

شناختي در افراد داراي سابقه  هاي مهم روان عنوان يكي از مولفه
باشد. تنظيم هيجان شامل همه راهبردهاي آگاهانه  كيفري مطرح مي

هاي  شود كه براي افزايش، حفظ و كاهش مولفه و غيرآگاهانه مي

شود و  كار برده مي هيجاني، رفتاري و شناختي يك پاسخ هيجاني به
به توانايي فهم هيجانات و تعديل تجربه و ابراز هيجانات اشاره دارد 

هاي هيجاني است  هاي پاسخ ]. تنظيم هيجان وجه ذاتي گرايش5[

دسته  2هاي تنظيم هيجان را به  گارنفسكي و همكاران مولفه ].6[
هاي  راهبردهاي انطباقي و غيرانطباقي تقسيم كردند. مولفه

شماري، خود سرزنشگري، نشخوار فكر و  نطباقي شامل فاجعهغيرا

هاي تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر  سرزنش ديگري و مولفه

اهميت به عنوان  ريزي، ارزيابي مجدد مثبت، پذيرش و كم برنامه
شوند. به طور كلي، افراد  بندي مي اي انطباقي طبقه هاي مقابله سبك
هاي خود، با  اقي در تنظيم هيجانكارگيري راهبردهاي انطب با به

هاي خوشايند، عاطفه منفي كمتري را گزارش  تمركز بر روي جنبه
  ].7كنند [ مي

برخي مطالعات صورت گرفته در زمينه تنظيم شناختي هيجان، 

دهي هيجاني يا ناتواني  ناگويي خلقي را معادل دشواري در خودنظم
اند چرا كه  ا دانستهه دهي هيجان در پردازش اطالعات هيجاني و نظم

دهي هيجان به عنوان يك سازه چندبعدي مورد توجه قرار گرفته  نظم

ها، توانايي  است. اين سازه شامل آگاهي و فهم و پذيرش هيجان

دهي هيجاني  كارگيري راهبردهاي نظم مهار رفتارهاي برانگيخته و به
]. در صورتي كه بزهكاران دقت بيشتري در 8مناسب است [

ني حاالت هيجاني ديگران به خرج دهند، با كنترل خشم و ز برچسب
تكانشوري قادر به درك و شناسايي هيجانات خود و ديگران خواهند 

ريزي روابط  ها در كنترل خشم و پايه بود و همچنين مشكالت آن

]. 9شود [ آميزي برطرف مي معنادار با دوستان خود به نحو مسالمت

هاي باال در  ه افراد داراي امتيازيي و همكاران نيز نشان دادند ك

مقياس ناگويي خلقي كه دچار اشكال در توصيف احساسات هستند 

هاي پايين از راهبردهاي مقابله منفي استفاده  بيش از افراد واجد امتياز

]. دوباي و همكاران دريافتند كه ناگويي خلقي با 10كنند [ مي
گي مثبت و با ها همبست دهي هيجان نايافته نظم هاي سازش سبك

ساز)  يافته (تفكر در مورد فهم احساسات درمانده رفتارهاي سازش

  ].11همبستگي منفي دارد [

ثباتي هيجاني بسياري كه افراد زنداني از خود نشان  با توجه به بي
دهند، بررسي ناگويي خلقي افراد زنداني و ارتباط آن با راهبردهاي  مي

هميت زيادي دارد. تفاوت شناختي تنظيم هيجاني افراد مذكور ا
كند كه ناگويي خلقي، اوليه باشد يا ثانويه؛ صفت باشد يا  چنداني نمي

حالت، بلكه به دليل اهميت باليني و نظري، اين متغير همچنان در 

هاي مختلف نيازمند بررسي و پژوهش است. عالوه بر اين در  زمينه

صورت  اي خصوص موضوع مورد بحث در كشور ما مستقيماً مطالعه

نگرفته است و همچنين وجود خالءهايي در ادبيات پژوهشي حوزه 
سازد. به عالوه اين  زندانيان، انجام مطالعات بيشتر را ضروري مي

تواند در حوزه طب انتظامي مورد استفاده قرار گيرد و به  پژوهش مي

هاي ناشي از ناگويي خلقي زندانيان و ارتباط آن  شناخت بهتر ويژگي
پژوهش حاضر با هدف بررسي . هيجان منجر شودبا تنظيم 

همبستگي ناگويي خلقي با راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان 

 در زندانيان انجام شد.

  

 ها  مواد و روش

همبستگي در كليه زندانيان كيفري در زندان  -ياين پژوهش توصيف

انجام شد. با توجه به اينكه براي  1392شهرستان دربند در سال 
بين  اعتبار معادالت در مطالعات علوم اجتماعي به ازاي هر متغير پيش

، با استفاده ]12[ كننده وجود داشته باشد مشاركت 15بايست حدود  مي

نفر به عنوان نمونه انتخاب  100گيري در دسترس  از روش نمونه

شدند. الزم به ذكر است كه در اين مطالعه با توجه به حضور 

ها تكميل شد و ريزشي  نامه كليه پرسش ،زندانمسئولين و پرسنل 
  وجود نداشت.

هاي  نامه ها از پرسش در اين پژوهش به منظور گرداوري داده

ناگويايي خُلقي و راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان استفاده 
  شد. 

سئوالي توسط بگبي و 20نامه  ناگويايي خُلقي: اين پرسش  نامه پرسش

مقياس  خرده 3ه است و ناگويي خلقي را در ساخته شد ]13[همكاران 
دشواري در توصيف "ماده)،  7( "دشواري در شناسايي احساسات"

اي  درجه5ماده) در مقياس  8( "تفكر عيني"ماده) و  5( "احساسات

امتياز)  5( "كامالً موافق"امتياز) تا  1( "كامالً مخالف"ليكرت از 
مقياس براي  خرده 3ي ها سنجد. امتياز كل نيز از جمع امتياز مي
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دهنده شدت  شود كه امتياز باالتر نشان ناگويي خلقي كلي محاسبه مي

نامه را با  . بشارت پايايي اين پرسش]13[بيشتر ناگويي خلقي است 

و  85/0استفاده از ضرايب آلفاي كرونباخ براي ناگويي خلقي كلي 

صيف ، دشواري در تو82/0هاي دشواري در شناسايي احساسات  مولفه

  . ]14[محاسبه كرده است  72/0و تفكر عيني  75/0احساسات 

نامه  نامه راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان: اين پرسش پرسش

به منظور ارزيابي نحوه تفكر بعد از  توسط گارنفسكي و همكاران

زاي زندگي تهيه شده است  تجربه رخدادهاي تهديدكننده يا استرس

هبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان و نامه را . در اين پرسش]7[

ريزي،  هاي آن (تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه مولفه

شود. اين  گيري مي اهميت) اندازه مجدد مثبت، پذيرش و كم ارزيابي

اي از  درجه5وال است و براساس مقياس ئس 16نامه داراي  پرسش

ثر امتياز در هر شود. حداقل و حداك گذاري مي هرگز تا هميشه امتياز

دهنده  است و امتياز باالتر نشان 10مقياس به ترتيب صفر و  خرده

نامه  استفاده بيشتر فرد از آن راهبرد شناختي است. همچنين پرسش

راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان از اعتبار و پايايي مناسب و 

بخشي براي استفاده در فرهنگ ايراني برخوردار است؛ به  رضايت

نامه در نوجوانان ايراني بررسي  ري كه اعتبار و پايايي اين پرسشطو

گزارش  83/0شده و ضريب پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 

  .]15[شده است 

در پژوهش حاضر براي تعيين پايايي از روش بازآزمايي استفاده شد؛ 

ي نفر از زندانيان كه دارا 15نامه مذكور توسط  به اين منظور پرسش

هاي پژوهش بودند، تكميل و به فاصله  مشخصات يكسان با نمونه

روز بعد، مجدداً توسط همان افراد تكميل شد. سپس ضريب  10-7

ها محاسبه شد. ضريب همبستگي براي  نامه همبستگي پرسش

نامه ناگويي خلقي و راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان  پرسش

وايي صوري و محتوايي به دست آمد. ر 83/0و  78/0به ترتيب 

تن از اساتيد دانشكده  10ها پس از مطالعه و بررسي  نامه پرسش

ييد اشناسي و علوم تربيتي تبريز و انجام اصالحات الزم مورد ت روان

  قرار گرفت.

وهش پس از صدور مجوزهاي الزم از سوي ژبه منظور اجراي پ

ها توسط پرسنل  نامه دانشگاه تبريز و موافقت مسئولين زندان، پرسش

ها  نامه پرسشآوري  هاي الزم را جهت توزيع و جمع زندان كه آموزش

ديده بودند، ميان جامعه مورد نظر توزيع و بالفاصله پس از تكميل 

  دريافت شد.

اسميرنوف مورد  -اده از آزمون كولموگروفها با استف بودن داده نرمال

با استفاده از  SPSS 18افزار  ها در قالب نرم داده تاييد قرار گرفت.

هاي ضريب همبستگي پيرسون (براي بررسي همبستگي  آزمون

هاي ناگويي خلقي)  راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان با مولفه

ت تنظيم شناختي بيني راهبرد مثب و رگرسيون چندگانه (براي پيش

ناگويي خلقي) مورد تجزيه و تحليل قرار  هاي مولفههيجان براساس 

 گرفتند.

 

  ها يافته

و راهبردهاي مثبت  40/55±30/14ميانگين ناگويي خلقي كل 

بين  ).1محاسبه شد (جدول  46/63±86/8تنظيم شناختي هيجان 

دشواري در مقياس  راهبرد مثبت تنظيم شناختي هيجان با خرده

و  )=01/0p؛ =27/0r(دار مثبت  تشخيص احساسات همبستگي معني

؛ =r-29/0دار منفي ( مقياس تفكر عيني همبستگي معني با خرده

01/0p=(  مشاهده شد. راهبرد مثبت تنظيم شناختي هيجان با

داري  دشواري در توصيف احساسات همبستگي معنيمقياس  خرده

  ).=426/0p؛ =r-16/0نداشت (

% واريانس مربوط به راهبرد مثبت تنظيم شناختي هيجان 0/29

. )p=001/0؛ F=316/7(هاي ناگويي خلقي تبيين شد  توسط مولفه

% واريانس راهبرد مثبت تنظيم شناختي هيجان توسط مولفه 3/27

) و مولفه دشواري p=005/0؛ t=-888/2بيني شد ( تفكر عيني پيش

هبرد مثبت تنظيم شناختي بيني را در تشخيص احساسات قدرت پيش

  ).p=256/0هيجان را نداشت (

  

  خلقي شناختي هيجان و ناگويي  تنظيم مثبت ميانگين راهبردهاي )1جدول 

  ميانگين  شاخص

  هيجان شناختي  تنظيم مثبت راهبردهاي

 04/14±51/3  مثبتمجددتمركز

  49/18±23/4  ريزي برنامهبرمجددتمركز

  53/10±97/3  مثبتمجددارزيابي

  38/10±46/3 پذيرش

  02/10±74/3 اهميتكم

  خلقي ناگويي

  56/20±28/8  احساسات  تشخيصدردشواري

  31/15±71/4  احساسات توصيفدردشواري

  52/19±82/4 عينيتفكر

   

  بحث

هاي ناگويي خلقي  مولفه نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين برخي

مثبت  عيني) و راهبردهاي(دشواري در تشخيص احساسات و تفكر 

تنظيم شناختي هيجان در زندانيان مورد مطالعه، همبستگي معناداري 

وجود داشت. همچنين در تحليل رگرسيون مشخص شد كه مولفه 

تفكر عيني، راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان افراد زنداني را 

% 0/29حدود از كرد؛ به طوري كه  بيني مي ها پيش بهتر از ساير مولفه

واريانس مربوط به راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان توسط 
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% مربوط به مولفه تفكر عيني بود. در 3/27هاي ناگويي خلقي،  مولفه

رسد كه افراد  تبيين اين يافته اشاره به اين مطلب ضروري به نظر مي

برند  مبتال به ناگويي خلقي با وجود شرايطي كه در آن به سر مي

هاي نامتمايز كه در درون خود  در جهاني از هيجانمانند تصور 

كنند، ناگزيرند سبك شناختي خود را به سمت جهان  احساس مي

هاي عيني و موضوعات  بيرون تغيير دهند؛ جهاني مملو از واقعيت

مادي و واقعي. بنابراين هرچند، قدرت تخيالت و كاربرد نمادها در 

از نظر محتوا سطحي و  ها اين افراد بسيار ضعيف است و كالم آن

مربوط به زمان حال است؛ اما به اين دليل كه افكارشان منشأ بيروني 

دهند؛ بسياري از  دارد و وقايع را به محركات بيروني ارجاع مي

گيرند كه  زندانيان پس از گذراندن دوره حبس در زندان، فرا مي

هاي مخربي همچون خشم و اضطراب را به درستي  چگونه هيجان

رل كنند و از راهبردهاي كارآمد تنظيم شناختي، همچون تمركز كنت

مجدد مثبت، تمركز مجدد بر طراحي، ارزيابي مثبت، پذيرش و 

گيري هيجانات خود  اهميت، در جبران اين نقص و تنظيم و شكل كم

بهره گيرند و از اين طريق با ارزيابي درست رويدادها باعث 

تيجه ارتكاب جرم مجدد برانگيختگي هيجانات نامناسب و در ن

  نشوند.

هاي مطالعه حاضر، مولفه دشواري در تشخيص احساسات  طبق يافته

نتوانست تغييرات مربوط به راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان 

بيني كند. اين يافته با نتايج حاصل از  را به صورت معنادار پيش

اران مطالعات سوارت و همكاران و همچنين مطالعات موتان و همك

]. به اعتقاد اين پژوهشگران ناگويي خلقي 16، 2باشد [ همسو مي

ساختاري است كه احتماالً با كنترل هيجان مرتبط است، زيرا ناگويي 

خلقي، عدم ابراز هيجان به دليل نقص در توانايي پردازش و تنظيم 

تر ابراز هيجان است. در واقع افراد مبتال  ها يا بازداري آگاهانه هيجان

هاي خود  ناگويي خلقي قادر به تشخيص احساسات و هيجانبه 

هاي نيرومندي مثل غم، خشم،  ها در درون خود هيجان نيستند. آن

هاي خود در  العمل كنند اما در عكس نفرت و شادي را تجربه مي

ها بوده است، ناتوان هستند. در  شناسايي اينكه چه عاملي مسبب آن

ها را در درون  غيرمتمايز هيجانواقع اين افراد به صورت مبهم و 

هاي هيجاني  كنند و اين در حالي است كه قابليت خويش حس مي

تواند سازگاري مناسبي را در ارتباط با محيط و ديگران به همراه  مي

هاي پژوهش حاضر، مولفه  داشته باشد. به اين ترتيب مطابق با يافته

ري راهبردهاي كارگي دشواري در تشخيص احساسات زندانيان مانع به

  ].16، 2انطباقي در تنظيم و بيان هيجان است [

هاي مطالعه حاضر، مولفه دشواري در توصيف احساسات  طبق يافته

نتوانست تغييرات مربوط به راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان 

بيني كند. اين يافته با برخي تحقيقات  را به صورت معنادار پيش

اي  و همكاران طي مطالعه يي .مسو بودصورت گرفته در اين زمينه ه

هاي باال در مقياس ناگويي خلقي كه  دريافتند كه افراد داراي امتياز

دچار اشكال در توصيف احساسات هستند بيش از افراد واجد 

]. 10كنند [ هاي پايين از راهبردهاي مقابله منفي استفاده مي امتياز

هاي سازش  با سبك دوباي و همكاران نشان دادند كه ناگويي خلقي

شماري، خود  هاي آن (فاجعه دهي هيجاني و مولفه نايافته نظم

سرزنشگري، نشخوار فكر و سرزنش ديگري) همبستگي مثبت و با 

ساز)  يافته (تفكر در مورد فهم احساسات درمانده رفتارهاي سازش

]. عالوه بر اين شاهقليان و همكاران در 11همبستگي منفي دارد [

شان دادند، ناگويي خلقي به منزله ناتواني در پردازش اي ن مطالعه

ها، با سركوبگري هيجاني و  ها و تنظيم و توصيف هيجان شناخت

  ].17مولفه نشخوار فكر (راهبرد منفي) رابطه مثبت معناداري دارد [

توان عنوان كرد كه ناگويي خلقي يك  ها مي در تبيين اين يافته

نيان مبتال به آن در تنظيم و عاطفي است و زندا -ويژگي شناختي

هاي خود ناتوان هستند. زماني كه اطالعات هيجاني  فهم هيجان

نتوانند در فرآيند پردازش شناختي، ادراك و ارزشيابي شوند، زندانيان 

شناختي دچار آشفتگي و درماندگي شده و اين  -از نظر عاطفي

ل سازد هاي آنان را مخت تواند سازمان عواطف و شناخت ناتواني مي

كه اين افراد به دليل عدم آگاهي هيجاني و ناتواني  ]؛ به طوري14[

در پردازش شناختي احساسات خود، معموالً قادر به توصيف، درك و 

هاي خويش نيستند و توانايي محدودي در سازگاري  يا بيان هيجان

هاي كنترل تنش خصوصاً در  زا دارند. يكي از روش با شرايط تنش

اي منفي، تخليه و بيان هيجان ناشي از تنش است. در ه مورد هيجان

ها تخليه نشوند و فرد نتواند احساسات منفي  صورتي كه اين هيجان

هاي  شناختي سيستم خود را به صورت كالمي بيان كند، جزء روان

ابراز هيجان و پريشاني رواني از جمله افسردگي و اضطراب افزايش 

ت احساسات خود را دارند و يابد. افرادي كه توانايي شناخ مي

كنند، بهتر  هاي هيجاني خود را به گونه موثري ابراز مي حالت

رو شوند و در سازگاري با محيط و  توانند با مشكالت زندگي روبه مي

ترند كه در نتيجه، اين افراد از سالمت رواني بيشتري  ديگران موفق

  ].17برخوردار خواهند بود [

هاي اين پژوهش، بررسي صرف ابعاد  تيترين كاس شايد يكي از مهم

بيني  ناگويي خلقي و ناديده گرفتن ساير متغيرهاي موثر در پيش

راهبردهاي انطباقي تنظيم هيجان در ميان زندانيان بود. عالوه بر 

اين پژوهش حاضر تنها بر روي زندانيان كيفري شهرستان دربند 

د. در اين پژوهش، انجام شده و تعميم نتايج بايد با احتياط صورت گير

فرايندهاي شناختي هشيار مانند تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر 

اهميت مدنظر قرار  ريزي، ارزيابي مجدد مثبت، پذيرش و كم برنامه

هاي ديگر همسو با اين  شود پژوهش گرفت؛ بنابراين پيشنهاد مي

موضوع متغيرهاي ديگر تاثيرگذار بر راهبردهاي انطباقي تنظيم 

، به عنوان مثال تخليه هيجاني موثر را مدنظر قرار داده و هيجان
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شناختي موثر بر راهبردهاي ناكارآمد  تاثير آن با ساير عوامل روان

اي را مورد بررسي قرار دهند. همچنين با توجه به اينكه  مقابله

پژوهش حاضر از نوع توصيفي بود، براي تاييد رابطه علت و معلولي 

 تري وجود دارد. ردهنياز به مطالعاتي گست

  

  گيري  نتيجه

هاي دشواري  بين راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان و  مولفه

در تشخيص احساسات و تفكر عيني همبستگي وجود دارد و تفكر 

كارگيري راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي  تواند نحوه به عيني مي

  بيني نمايد. هيجان را در زندانيان پيش
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