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Abstract
Introduction: Emotion regulation refers to strategies that are used to reduce, increase or maintain 
emotional experiences, Considering that accurate knowledge of emotions and their correct assessment 
can play an important role in reducing people's emotional problems, therefore, the purpose of this 
research was to qualitatively analyze the opinion of experts about the role of knowledge and cognitive 
evaluation effective on emotion regulation.
Methods: The present study was Inductive qualitative content analysis and latent analysis method. 
The participants were specialists and experts working on the field of emotion regulation in Iran and 
were selected through purposeful sampling. After reaching the saturation point with 11 experts, semi-
structured interviews were conducted.
Results: Qualitative analysis of the findings led to two main categories: a) knowledge and acceptance 
of emotions and b) inadequate emotional education and four subcategories. Subclasses include 
such as; Emotional assessment and acceptance, incomplete emotional knowledge, lack of accurate 
emotional education programs, and deficiencies in existing training. 
Conclusions: The results of the findings indicate that the more people know about their emotions and 
accept that emotions are part of them, the more easily the regulation and management of emotions 
happens and vice versa. The lack of evaluation and lack of emotional education leads the person 
towards inappropriate strategies of emotional regulation in emotional situations. Therefore, clinical 
therapists are advised to pay special attention to this issue in relation to clients.
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چکیده
مقدمــه: تنظیــم هیجــان بــه راهبردهایــي اطــاق مــی شــود کــه بــه منظــور کاهــش، افزایــش یــا نگهــداري تجــارب هیجانــي مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد، بــا توجــه بــه اینکــه شــناخت دقیــق هیجــان هــا و ارزیابــی درســت آن هــا مــی توانــد نقــش مهمــی در کاهــش 
مشــکات هیجانــی افــراد داشــته باشــد، بنابرایــن هــدف از پژوهــش حاضــر تحلیــل کیفــی نظــر متخصصــان دربــارهء نقــش دانــش و 

ارزیابــی شــناختی موثــر بــر تنظیــم هیجــان بــود. 
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع تحلیــل محتــوای کیفــی اســتقرایی و بــه شــیوه تحلیــل نهفتــه بــود. جامعــه آمــاری شــامل تمامــی 
متخصصــان و صاحبنظــران تنظیــم هیجــان در ایــران بــود کــه بــا روش نمونــه گیــری هدفمنــد تــا حــد اشــباع بــا 11 نفــر از متخصصــان، 

مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه انجــام شــد.
یافتــه هــا:  تحلیــل کیفــی یافتــه هــا منجــر بــه دو طبقــه اصلــی الــف( دانــش و پذیــرش هیجــان هــا و ب( آمــوزش هیجانی نامناســب 
و چهــار زیــر طبقــه شــد. زیــر طبقــات مــواردی از قبیــل؛ ارزیابــی و پذیــرش هیجانــی، دانــش هیجانــی ناقــص، نبــود برنامه¬هــای دقیــق 

آمــوزش هیجانــی و نقــص در آمــوزش هــای موجــود را شــامل مــی شــود.
نتیجــه گیــری: نتایــج یافتــه هــا بیانگــر آن اســت کــه هــر چقــدر افــراد نســبت بــه هیجــان هــای خــود شــناخت داشــته باشــند و 
بپذیرنــد کــه هیجــان هــا هــم جزیــی از آن هــا محســوب مــی شــوند، تنظیــم و مدیریــت بــه موقــع هیجــان راحــت تــر اتفــاق مــی افتــد 
و برعکــس عــدم ارزیابــی و فقــدان آمــوزش هیجانــی فــرد را بــه ســمت راهبردهــای نامناســب تنظیــم هیجــان در موقعیــت هــای هیجانی 
هدایــت مــی کنــد. بنابرایــن بــه درمانگــران بالینــی توصیــه مــی شــود، در ارتبــاط بــا مراجعــان بــه ایــن مهــم توجــه ویــژه ای داشــته 

. شند با
کلیدواژه ها:  ارزیابی شناختی، پذیرش هیجان، تنظیم هیجان.

مقدمه 
ــردد  ــی گ ــاق م ــا اط ــخ ه ــیعی از پاس ــواع وس ــه ان ــان ب هیج
ــی  ــی، کل ــا منف ــت ت ــدید، مثب ــا ش ــف ت ــد از خفی ــی توان ــه م ک
تــا جزئــی، کوتــاه مــدت تــا بلنــد مــدت، ســطح پایــه تــا شــکل 
پیشــرفته تغییــر یابــد )1(. پاســخ هــای هیجانــی اطاعــات مهمــی 
دربــاره تجربــه فــرد در ارتبــاط بــا دیگــران فراهــم مــی کنــد. بــا 

ــا                         ــد کــه در مواجهــه ب ــاد مــی گیرن ایــن اطاعــات انســان هــا ی
ــرای  ــا ب ــه از راهکاره ــد و چگون ــار کنن ــه رفت ــا چگون ــان ه هیج
پاســخ بــه هیجــان هــا اســتفاده کننــد. در حالــی کــه دیــدگاه هــای 
فلســفی اولیــه، هیجــان را بــه عنــوان یــک نیــروی مخــرب عقل و 
منطــق در نظــر مــی گرفتنــد در دهــه هــای اخیــر دیــدگاه هــا بــه 
ســوی یــک مفهــوم کارآمدتــر از هیجــان ســوق پیــدا کــرده اســت 
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)2(. کاهــش جنبــه ناســازگارانه هیجــان هــا و افزایــش کارآمــدی 
ــی در  ــات علم ــی مطالع ــداف اساس ــی از اه ــی یک ــار هیجان رفت
ــم هیجــان  ــد تنظی ــاس فرآین ــر اس ــه ب ــوزه عواطــف اســت ک ح
اتفــاق مــی افتــد )3(. در چنــد دهــه ی اخیــر تنظیــم هیجــان بــه 
عنــوان یــک فرآینــد هســته ای بســیار مهــم در تحقیــق و درمــان 
ــران و پژوهشــگران  ــه درمانگ ــورد توج ــی م آســیب شناســی روان
هرچنــد                                                                                          .)4( اســت  گرفتــه  قــرار  روانــی  ســامت  حــوزه 
ــر  ــد ب ــا انســان هــا قادرن ــد، ام ــای زیســتی دارن هیجــان هــا مبن
ــر  ــد، تاثی ــی کنن ــراز م ــا را اب ــان ه ــن هیج ــه ای ــای ک ــیوه ه ش
بگذارنــد. هیجــان هــا منجــر بــه تغییــرات در کارکردهای جســمی، 
ــد،  ــر مــی گذارن ــار تأثی ــر رفت ــی مــی شــوند و ب ــی و روان هورمون
ــا در  ــان ه ــم هیج ــش مه ــده ی نق ــان دهن ــوع نش ــن موض ای
زندگــی روزمــره انســان هــا اســت. تنظیــم هیجــان کــه در قالــب 
فرآیندهــای درونــی و بیرونــی اســت مســئولیت کنتــرل، ارزیابــی و 
تغییــر واکنــش هــای عاطفــی فــرد را در مســیر تحقــق اهــداف بــر 
ــال  ــم هیجــان، فع ــی تنظی ــن ویژگــی اصل ــد )5(. اولی عهــده دارن
کــردن یــک هــدف بــرای اصــاح فرآینــد تولیــد هیجــان اســت 
)6(. ایــن هــدف بســته بــه اینکــه در فــرد تنظیــم هیجــان درونــی 
یــا بیرونــی داشــته باشــد بــه دو شــکل دســته بنــدی مــی شــود. 
بــر اســاس ایــن دســته بنــدی بزرگســاالن معمــوال تنظیــم هیجان 
درونــی و خردســاالن و کــودکان بیشــتر تنظیــم هیجــان بیرونــی 
دارنــد )7(. دومیــن ویژگــی اصلــی تنظیــم هیجــان، درگیــر شــدن 
فرآیندهایــی اســت کــه مســئول تغییــر مســیر هیجــان هســتند و 
ــر پویایــی هیجــان  ســومین ویژگــی تنظیــم هیجــان، تأثیــر آن ب
اســت؛ چراکــه بســته بــه اهــداف فــردی، تنظیــم هیجــان ممکــن 
ــل  ــدت وتعدی ــزش، شــدت، م ــان برانگی ــه، زم ــان نهفت اســت زم
ــا افزایــش دهــد. تنظیــم هیجــان  پاســخ هیجانــی را کاهــش و ی
همچنیــن ممکــن اســت میــزان مؤلفــه هــای پاســخ هیجانــی کــه 
ــروس )2015(   ــر گ ــد )8(. از نظ ــر ده ــوند را تغیی ــی ش ــراز م اب
ــا،  ــق آنه ــه از طری ــی اســت ک ــم هیجــان شــامل فرآیندهای تنظی
ــه و  ــد و نحــوه ی تجرب ــه دارن ــی ک ــوع هیجــان های ــر ن ــراد ب اف
ــن فرآیندهــا مــی  ــد. ای ــر مــی گذارن ــن هیجــان هــا تاثی ــراز ای اب
تواننــد خــودکار یــا کنتــرل شــده و یــا هشــیار یــا ناهشــیار باشــند. 
ــود دارد؛  ــان وج ــم هیج ــرد تنظی ــه راهب ــی دو طبق ــور کل ــه ط ب
ــری از  ــرای جلوگی ــدام ب ــامل اق ــه ش ــاری )ک ــای رفت 1-راهبرده
مواجهــه بــا یــک محــرک برانگیزاننــده ی هیجــان، تغییــر ماهیــت 
محــرک برانگیزاننــده هیجــان کــه یــک فــرد بــا آن مواجــه مــی 
شــود و یــا کنتــرل ابــراز رفتــاری هیجــان اســت )مثــل ســرکوبی( 
ــی  ــه و بازنمای ــامل روش توج ــه ش ــناختی )ک ــای ش 2- راهبرده

معنــی رویــداد هیجانــی را تعدیــل مــی کنــد. کــه هریــک از ایــن 
راهبردهــا بــر اســاس هــدف فــرد، مــی توانــد بــه منظــور کاهــش 

ــا افزایــش هیجــان اســتفاده شــود )7(. هیجــان و ی
ــود  ــه وج ــی ب ــا زمان ــان ه ــی، هیج ــوری ارزیاب ــاس تئ ــر اس ب
ــدف  ــی از ه ــوع خاص ــا ن ــی را ب ــرد موقعیت ــک ف ــه ی ــد ک می آین
ــن  ــده ای ــود آورن ــه وج ــه ب ــی ک ــد. هدف ــی کن ــود ارزیاب ــی خ فعل
ارزیابــی اســت ممکــن اســت پایــدار و یــا زودگــذر، از روی آگاهــی 
و پیچیــده و یــا غیــر آگاهانــه و یــا ممکــن اســت ســاده، عمومــی 
ــی  ــه شــرایط باشــد. هــدف هرچــه هســت، معنای ــا وابســته ب و ی
ــر  ــان را ب ــد هیج ــی کن ــدا م ــدف پی ــایه ه ــت در س ــه موقعی ک
مــی انگیــزد. حــال اگــر ایــن معنــا در طــول زمــان دچــار تغیراتــی 
گــردد، بــه دنبالــش هیجــان هــم تغییــر خواهــد نمــود )9(. نتایــج 
ــش، آگاهــی  ــف نشــان مــی دهــد کــه دان پژوهــش هــای مختل
ــی دقیــق و درســت  ــز ارزیاب ــه هیجــان هــا و نی و درک نســبت ب
ــی  ــان و توانای ــم هیج ــه تنظی ــی ب ــت یاب ــکان دس ــا، ام از آن ه
ــد )10(.  ــی کن ــهیل م ــی را تس ــای تکانش ــردن رفتاره ــرل ک کنت
ارزیابــی شــناختی هیجــان هــا بــه عنــوان یــک راهبــرد ســازگارانه 
نشــخوارهای فکــری و نگرانــی را کاهــش داده و تجــارب هیجانــی 
ــاور  ــن ب ــر ای ــی )2009( ب ــد )11(. المب ــی کن ــی م ــی را خنث منف
اســت کــه خودشناســی نســبت بــه هیجانــات مــی توانــد انســان 
را نســبت بــه خطــرات احتمالــی مرتبــط بــا هیجــان هــای منفــی 
در امــان نگهــدارد )12(. ریدالوســک و همــکاران )2017( بــر 
ایــن عقیــده انــد کــه ارزیابــی درســت مــی توانــد آینــده ی رفتــار 
هیجانــی را پیــش بینــی کنــد و بــر روی تصمیــم گیــری فــرد در 

ــر بگــذارد )13(. ــی تاثی موقعیــت هــای هیجان
در نهایــت از ضروریــات پرداختــن بــه چنیــن پژوهشــی ایــن اســت 
ــوان یــک عامــل فراتشــخیصی  ــه عن ــم هیجــان ب کــه اواًل تنظی
نقــش بســیار مهمــی در ســامت روانشــناختی افــراد دارد و توجــه 
ــد.  ــد باش ــیار مفی ــد بس ــی توان ــون آن م ــای گوناگ ــه ه ــه جنب ب
ــان  ــم هیج ــی تنظی ــه بررس ــه ب ــی ک ــر مطالعات ــی اکث از طرف
پرداختــه انــد، آن را بــه عنــوان یــک ســازه کلــی در نظــر                                        
ــر آن تاکیــد آن  ــر ب ــه بررســی نقــش عوامــل موث ــد و ب گرفتــه ان
چنانــی نداشــته انــد کــه ایــن یــک خــاء پژوهشــی بــه حســاب     
ــر  ــر ب ــناختی موث ــی ش ــش و ارزیاب ــش دان ــد، واکاوی نق ــی آی م
تنظیــم هیجــان مــی توانــد گامــی مفیــد در جهــت تحولــی علمــی 
در ایــن حــوزه باشــد. از ایــن رو پژوهــش حاضــر بــا هــدف تحلیــل 
کیفــی نظــر متخصصــان دربــارهء نقــش دانــش و ارزیابی شــناختی 

ــر تنظیــم هیجــان انجــام شــد. ــر ب موث
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روش کار
ــل  ــه روش تحلی ــی و ب ــش کیف ــوع پژوه ــر از ن ــش حاض پژوه
ــرار  ــوای آشــکار ق ــل محت ــل تحلی ــه )کــه در مقاب ــوای نهفت محت
دارد( بــود. هــدف تحلیــل محتــوا نهفتــه، ســازماندهی و اســتخراج  
معنــی از داده هــای جمــع آوری شــده و نتیجــه گیــری واقــع بینانــه 
از آن  و نیــز فراهــم آوردن دانــش و درک عمیــق از پدیــده هــای 
مــورد مطالعــه اســت. کریپنــدورف )2004( تحلیــل محتــوا نهفته را 
بــه عنــوان »یــک روش تحقیــق بــرای انجــام اســتنتاج های قابــل 
تکــرار و معتبــر از متــون و مصاحبــه هــا )یــا ســایر مطالــب معنــی 
ــد  ــی کن ــف م ــا » تعری ــتفاده از آنه ــورد اس ــای م دار( در زمینه ه
)14(. جامعــه مــورد مطالعــه شــامل؛ متخصصــان و صاحــب نظران 
فعــال حــوزه تنظیــم هیجــان ســطح کشــور )از جملــه شــهرهای 
تهــران، مشــهد، اصفهــان، یــزد، قــم، کرمانشــاه، خــرم آبــاد، تبریز، 
بنــدر عبــاس( در ســال 1399 بــود، کــه بــر اســاس ســوابق علمــی، 
پژوهشــی و میــزان ســابقه بالینــی آنهــا در حــوزه تنظیــم هیجــان 
ــه  ــا مصاحب ــدادی از آنه ــا تع ــد ب ــری هدفمن ــه گی ــه روش نمون ب
انجــام شــد. مصاحبــه هــا تــا زمــان بــه اشــباع رســیدن مقولــه ها و 
تــا جایــی کــه نیــاز بــه اطاعــات بیشــتر بــرای تبییــن نبــود، ادامه 
پیــدا کــرد. نهایتــاً در این مرحلــه 11 نفــر از متخصصــان در مطالعه 
ــان  ــرای متخصص ــای ورود ب ــاک ه ــد. م ــرکت کردن ــر ش حاض
شــامل؛ داشــتن مــدرک دکتــری تخصصــی روانشناســی، حداقــل 
ــاپ  ــان و چ ــم هیج ــه تنظی ــی در زمین ــابقه کار بالین ــال س 3 س
حداقــل 1 مقالــه علمــی مرتبــط بــا تنظیــم هیجــان ظــرف 2 ســال 
گذشــته بــود. از جملــه مــاک هــای خــروج عــدم پاســخ گویــی به 
ســواالت تــا زمانــی کــه مصاحبــه کننــده بــه اقنــاع برســد و نیــز 
عــدم تمایــل جهــت شــرکت در مصاحبــه بــود. قابــل ذکــر اســت 
کــه جهــت رعایــت ماحظــات اخاقــی قبــل از شــروع مصاحبــه 
از شــرکت کننــده درخواســت مــی شــد کــه فــرم رضایــت نامــه 
شــرکت در پژوهــش را مطالعــه و تکمیــل نمایــد. از آنجایــی کــه 
مصاحبــه هــا بــه صــورت نیمــه ســاختار یافتــه انجــام مــی گرفــت 
مــدت زمــان مصاحبــه هــا بــه طــور میانگیــن 42 دقیقــه و در بــازه 
زمانــی 30 الــی 65 دقیقــه بــود. همانطــور کــه گفته شــد گــردآوري 
داده هــا از طریــق مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه پیرامــون موضــوع 
هیجــان و تنظیــم هیجــان و بــا تاکیــد بــر عوامــل خانوادگــی موثر 

بــر تنظیــم هیجــان در جامعــه ی ایرانــی  انجــام شــد.
شــیوه اجــرای پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود کــه در گام اول پس 
از شناســایی متخصصــان و صاحبنظــران در حــوزه مــورد مطالعــه 
و اخــذ رضایــت آگاهانــه از هــر کــدام از آنهــا، بــه تشــریح اهــداف 
پژوهــش پرداختــه شــد. ســپس از شــرکت کننــدگان خواســته مــی 

ــدرک  ــود همچــون ســن، م ــک خ ــات دموگرافی ــه اطاع ــد ک ش
تحصیلــی )لزومــاً دکتــری تخصصــی(، میــزان ســابقه فعالیــت در 
ایــن حــوزه و اینکــه هیئــت علمــی اســت یــا خیــر را بیــان کنــد 
)اطاعــات کامــل در جــدول 1 آمــده اســت(، در ادامــه ســواالتی 
کــه بــا نظــارت و تاییــد همــکاران و متناســب بــا موضــوع مطالعــه 
طراحــی شــده بودنــد بــه صــورت بــاز پاســخ از شــرکت کننــدگان 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــل؛ 1- لطف ــی شــد ))ســواالتی از قبی پرســیده م
ــه  ــی تجرب ــورت کل ــه ص ــما و ب ــی  ش ــی و بالین ــه ی عمل تجرب
ــان را  ــم هیج ــان و تنظی ــی، هیج ــات اجتماع ــل از ارتباط حاص
ــش  ــش دان ــد؟  2-نق ــریح کنی ــی تش ــه ایران ــگ و جامع در فرهن
شــناختی را در مدیریــت هیجــان چگونــه تبییــن مــی کنیــد؟ آیــا 
عوامــل مرتبــط ارزیابــی شــناختی در تنظیــم هیجــان نقــش دارند؟ 
و ســواالتی از ایــن قبیــل.  قابــل ذکــر اســت کــه قبــل از شــروع 
ــگام  ــه در هن ــد ک ــی ش ــت م ــان درخواس ــه از متخصص مصاحب
پاســخگویی بــه ســواالت بــه جــای تاکیــد بــر دانــش نظــری خــود 
در زمینــه تنظیــم هیجــان، بــه ســواالت بــر مبنــای تجربــه خــود 
در ارتبــاط بــا جامعــه ایرانــی و نیــز تجربــه خــود از کار بــا مراجعین 
بــر مبنــای شــواهد بالینــی پاســخ گوینــد. مصاحبــه هــا تــا زمــان 
بــه اشــباع رســیدن مقولــه هــا و تــا جایــی کــه نیــاز بــه اطاعــات 
بیشــتر بــرای تبییــن نبــود، ادامــه پیــدا کــرد. گفتنــی اســت کــه در 
طــول زمــان مصاحبــه با کســب اجــازه از مصاحبه شــونده جلســات 
مصاحبــه ضبــط مــی شــد و بعــد از انجــام هــر مصاحبــه بافاصلــه 
پیــاده ســازی انجــام مــی گرفــت )البتــه در برخــی از مواقــع دو بار و 

یــا حتــی بیشــتر ضبــط جلســه مجــدد بررســی مــی شــد.
ــل  ــه، تحلی ــن مطالع ــل ای ــه و تحلی ــیوه تجزی ــه ش ــی ک از آنجای
محتــوی نهفتــه بــود و آغــاز تحلیــل داده هــا بــا اولیــن مصاحبــه 
ــل                    ــا تحلی ــه ه ــام مصاحب ــا انج ــگام ب ــد و هم ــی ش ــروع م ش
ــازی  ــاده س ــس از پی ــن پ ــت، بنابرای ــی گرف ــام م ــا انج داده ه
چندیــن بــار محتــوا بررســی مــی شــد تــا پژوهشــگر بــه درک کلی 
از محتــوا دســت یابــد. در مراحــل ابتدایــی کدهــا انســجام کمتــری 
ــج از انســجام بیشــتری برخــوردار شــدند،  ــه تدری ــی ب داشــتند ول
داده هــای برگرفتــه از 11 مصاحبــه بــا متخصصــان شــامل 6 زیــر 
طبقــه و 3 طبقــه اصلــی بــود، امــا بعــد از بررســی اســتحکام داده 
ــا اســتفاده از نســبت روایــی محتوایــی از نظــر متخصصــان  هــا ب
ــی از  ــت( یک ــده اس ــدی آم ــش بع ــات آن در بخ ــه توضیح )ک
ــل  ــه دلی ــه آن ب ــط ب ــه ی مرتب ــر طبق ــی و دو زی ــات اصل طبق
ــان  ــر متخصص ــرورت آن از نظ ــدم ض ــابهت و ع ــخیص مش تش
حــذف گردیــد. بنابرایــن شــکل نهایــی در مجمــوع بعــد از حــذف و 
همســان ســازی کدهــای مشــابه و تکــراری شــامل 33 کــد اولیــه 
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)کــد بــاز(، 4 زیــر طبقــه و 2 طبقــه اصلــی شــد. قابــل ذکــر اســت 
ــات  ــات و طبق ــر طبق ــک از زی ــر ی ــری ه ــکل گی ــوه ش ــه نح ک
اصلــی، بدیــن صــورت بــود کــه در گام اول، مفاهیمــی کــه نقــاط 
مشــابهی داشــتند در کنــار همدیگــر قــرار داده مــی شــدند و یــک 
طبقــه را تشــکیل مــی دادنــد. در گام دوم، عنــوان ابتدایی متناســب 

ــا افزایــش تعــداد طبقــات،  ــا مشــخصه هــای آنهــا انتخــاب و ب ب
طبقــات مشــابه در یــک طبقــه کلــی تــر جــای مــی گرفتنــد، و در 
ــا جنبــه هــای مشــترک طبقــات اصلــی، درون  پایــان متناســب ب
مایــه کلــی آن طبقــات، حاصــل مــی شــد. در جــدول 1 اطاعــات 

مربــوط بــه مصاحبــه شــوندگان آمــده اســت.

جدول1: اطاعات شرکت کننده گان مصاحبه شونده

آخرین مدرک تحصیلیسابقه کار بالینی )سال(سنجنسردیف

دکتری تخصصی روانشناسی 5520آقامتخصص شماره 1
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی327خانممتخصص شماره 2 
دکتری تخصصی روانشناسی 353خانممتخصص شماره 3
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی4213خانممتخصص شماره 4
دکتری تخصصی روانشناسی 378آقامتخصص شماره 5
دکتری تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان4315خانممتخصص شماره 6
دکتری تخصصی روانشناسی سامت335خانممتخصص شماره 7
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی386خانممتخصص شماره 8
دکتری تخصصی روانشناسی شناختی5823آقامتخصص شماره 9
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی5310آقامتخصص شماره 10
دکتری تخصصی روانشناسی سامت4317آقامتخصص شماره 11

شواهد استحکام داده ها
ــورد  ــر متخصصــان در م ــی از نظ ــی محتوای ــی روای ــت ارزیاب جه
ــی و  ــات از دو روش کیف ــات و طبق ــر طبق ــی زی ــزان هماهنگ می
کمــی اســتفاده شــد. بــرای اعتبــار بخــش اول پژوهــش کــه بــه 
گونــه ای کیفــی انجــام شــد متخصصــان صاحــب نظــر پســخوراند 
الزم را در ارتبــاط بــا طبقــه بنــدی ارائــه دادنــد و مطابــق بــا نظــر 
لینکلــن و گوبــا )1986( از 4 معیــار قابلیــت اعتبــار، قابلیــت ثبــات 
ــتفاده  ــری اس ــد پذی ــری و  تایی ــال پذی ــت انتق ــان، قابلی و اطمین
گردیــد. و بــر اســاس آن مــوارد الزم اصــاح شــد. جهــت کســب 
قابلیــت اعتبــار تــاش شــد تــا شــرکت کننــدگان بــا حداکثــر تنوع 
ــا موضــوع مــورد مطالعــه انتخــاب شــوند و  تجربیــات متناســب ب
نمونــه گیــری تــا رســیدن داده هــا بــه اشــباع ادامــه یافــت. بــرای 
ســنجش قابلیــت ثبــات تــاش شــد میــزان پایــداری داده هــا در 
طــول زمــان و شــرایط متفــاوت بررســی شــود، جهــت دســت یابی 
بــه ایــن کار عــاوه بــر اینکــه از طوالنــی شــدن زمان جمــع آوری 
داده هــا )انجــام مصاحبــه هــا( تــا حــد امــکان خــودداری شــود و از 
همــه مشــارکت کننــدگان راجــع بــه ایــک موضــوع پرســیده شــود. 
قابلیــت انتقــال پذیــری بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه نتایــج یــک 
مطالعــه کیفــی مــی توانــد بــه یــک محیــط متفــاوت دیگــر نیــز 
منتقــل شــود. جهــت دســت یابــی بــه ایــن کار، پژوهشــگر پــس 
از پایــان یافتــن مصاحبــه هــا، بــا چنــد متخصــص دیگــر غیــر از 

شــرکت کننــدگان اولیــه مصاحبــه شــد و اطاعــات جدیــدی کــه 
نیــاز بــه اصــاح باشــد بــه دســت نیامــد. تاییــد پذیــری بــه عینیت 
کیفــی گــزارش طبیعــت گرایانــه کیفــی اطــاق مــی شــود. یعنــی 
اینکــه چقــدر یافتــه هــای پژوهــش عمــا و واقعــا مبتنــی بــر داده 
هــا هســتند. در ایــن پژوهــش محقــق بــا یاداشــت کــردن تمــام 
بینــش هــا، اســناد هــا، فایــل هــای صوتــی ســعی نمــود اطاعــات 
ــا از  ــد ت ــازی نمای ــتند س ــت و مس ــداوم ثب ــور م ــه ط ــی را ب کاف
ســوگیری هــای خــود آگاه شــود و آنهــا را در نتایــج و تحلیــل هــا 

دخالــت ندهــد.
جهــت بررســی روایــی محتوایــی بــه شــکل کمــی نســبت روایــی 
ــت.  ــده اس ــدول 2 آم ــه در ج ــدار حاصل ــبه و مق ــی محاس محتوای
ــه 10  ــرای ایــن کار فــرم طراحــی شــده توســط پژوهشــگران ب ب
ــان در  ــات ارزیاب ــال شــد )اطاع ــان متخصــص ارس ــر از ارزیاب نف
جــدول 3 آمــده اســت(، و از آنهــا درخواســت شــد تــا هــر طبقــه 
را بــر اســاس طیــف 3 قســمتی )ضــروری اســت، مفیــد اســت امــا 
ضــروری نیســت و ضــروری نیســت( بررســی نماینــد. در نهایــت 
 n ــر محاســبه شــد کــه در آن ــول زی ــر اســاس فرم پاســخ هــا ب
ــا  ــه ب ــه طبق ــاب( اســت کــه ب ــده )ارزی ــراد شــرکت کنن ــداد اف تع
گزینــه ضــروری پاســخ داده انــد و N تعــداد کل شــرکت کننــدگان 

اســت. 
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ــدول  ــا ج ــده ب ــت آم ــه دس ــی ب ــی محتوای ــبت روای ــر نس در آخ
ــه  ــن جــدول چنانچــه ک ــق ای الوشــه )1975( مقایســه شــد. طب
ــی  ــد، روای ــتر باش ــدول بیش ــدار ج ــده از مق ــبه ش ــدار محاس مق
ــی  ــد. از آنجای ــی ش ــد م ــر تایی ــه موردنظ ــرای طبق ــی ب محتوای
کــه تعــداد ارزیابــان شــامل 10 نفــر بــود، بنابرایــن تنهــا طبقاتــی 
ــی  ــی محتوای ــه نســبت روای ــی را داشــتند ک ــزان روای ــل می حداق
ــاخص  ــی ش ــت بررس ــن جه ــد. همچنی ــر از 0/62 باش آن بزرگت
ــرم طراحــی شــده در  ــا ف ــراه ب ــز هم ــی )CVI( نی ــی محتوای روای
بخــش نخســت کــه در اختیــار 10 نفــر از متخصصــان قــرار گرفتــه 

بــود، در اینجــا از متخصصــان درخواســت شــد تــا هــر طبقــه را بــر 
اســاس طیــف 4 قســمتی )1-کامــا مرتبــط اســت، 2- مرتبــط اما 
نیــاز بــه بازبینــی دارد، 3-نیــاز بــه بازبینــی دارد و 4-غیــر مرتبــط 
اســت( بررســی نماینــد. در آخــر بعــد از پاســخ متخصصــان جهــت 
ســنجش شــاخص روایــی محتوایــی )CVI( بــا تجمیــع امتیــازات 
موافــق بــرای هــر طبقــه کــه امتیــاز "کامــا مرتبــط" و "مرتبــط 
ــر  ــد تقســیم ب ــه بازبینــی دارد"، را کســب نمــوده بودن ــاز ب امــا نی
ــه در  ــت ک ــی اس ــد. گفتن ــبه ش ــان محاس ــداد کل متخصص تع
صورتــی کــه نمــره CVI باالتــر از 0/79 باشــد روایــی محتوایــی 

ــد مــی باشــد )15(.  آن طبقــه مــورد تایی

جدول2: روایی محتوایی طبقات

دانش و ارزیابی شناختی

نتیجه نهاییCVRنتیجه نهاییCVIطبقات اصلی

عدم تایید0/2-عدم تایید0/6شناخت محیط
تایید0/8تایید0/9دانش و پذیرش هیجانها

تایید0/8تایید1آموزش هیجانی

ــی  ــبت روای ــزان نس ــت می ــده اس ــدول 2 آم ــه در ج ــور ک همانط
محتوایــی و شــاخص روایــی محتوایــی دو مــورد از طبقــات اصلــی 
تاییــد و میــزان نســبت روایــی محتوایــی و شــاخص روایــی 
محتوایــی طبقــه شــناخت محیــط عــدم تاییــد شــد، چــرا کــه طبق 
توضیحــات پیشــنهادی تعــدادی از متخصصــان در هنــگام جــواب 
گویــی بــه فــرم آنهــا اعتقــاد بــر ایــن داشــته انــد کــه ایــن طبقــه 
ــن  ــت، بنابرای ــده اس ــر آم ــات دیگ ــط( در دل طبق ــناخت محی )ش

ــرای وجــود چنیــن طبقــه ای نیســت. ــی ب ضرورت

یافته ها
ــی  ــت وارس ــان جه ــا متخصص ــا ب ــه ه ــل از مصاحب ــج حاص نتای
ــه  ــه، 2 طبق ــد اولی ــه 33 ک ــر ب ــناختی منج ــی ش ــش و ارزیاب دان
اصلــی و 4 زیــر طبقــه شــد. در جــدول 3 خاصــه ای از اطاعــات 

ــه هــر کــدام آمــده اســت.  ــوط ب مرب

جدول 4: نمونه هایی از طبقات و زیر طبقات مرتبط با دانش و ارزیابی شناختی مستخرج از تحلیل محتوی

درون مایه نهاییطبقات اصلیزیر طبقاتنمونه ای از کدهای باز

- ارزیابی دقیق و با برنامه
-داشتن برداشت حساب شده از هیجان

-منفی ارزیابی نکردن هیجان ها
- پذیرش و قبول احساسات

-اجازه ابراز هیجان )هرچند گاهی منفی(

ارزیابی و پذیرش هیجانی

دانش و پذیرش 
هیجانها

دانش و ارزیابی شناختی

-فقدان دانش هیجانی
-شناخت ناقص هیجانها

-یکسان گرفتن شناخت و هیجان
-نداشتن تعریف درستی از هیجان

-ناتوانی در اسم گذاری بر روی هیجان ها

دانش هیجانی ناقص

-ناتوانی در برنامه ریزی درست جهت آموزش هیجان
-عدم آموزش هیجانی از ابتدای تولد

-نداشتن آموزش هیجانی در محیط آموزشی

نبود برنامه های دقیق 
آموزش هیجانی

آموزش هیجانی 
نامناسب -بی توجهی به برخی تاثیرات منفی شیوهای آموزشی موجود

-عدم اجازه جرئت ورزی و اعتراض به دانش آموز در مدارس
-آموزش های نادرست

-آموزش سرکوب به جای تنظیم

نقص آموزش های موجود
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الف( دانش و پذیرش هیجان ها

زمانــی کــه انســان هــا نســبت بــه هیجــان هــای خــود شــناخت 
ــد کــه  ــد و بپذیرن ــه خــود بدانن ــق ب داشــته باشــند و آنهــا را متعل
هیجــان هــا هــم جزیــی از آنهــا محســوب مــی شــوند، بنابرایــن 
تنظیــم و مدیریــت آنهــا نیــز آســان تــر اســت. البتــه ایجــاد چنیــن 
شــرایطی نیــاز بــه آمــوزش دارد. طبقــه اصلــی دانــش و پذیــرش 
هیجانــی شــامل دو زیــر طبقــه ی ارزیابــی و پذیــرش هیجانــی و 

دانــش هیجانــی ناقــص اســت. 
o ارزیابی و پذیرش هیجانی

ایــن زیــر طبقــه شــامل مولفــه هایــی ازقبیــل؛ ارزیابــی دقیــق  و 
بــا برنامــه، داشــتن برداشــت حســاب شــده از هیجــان، پذیــرش و 
قبــول احساســات خــود و اجــازه ابــراز آن هــا اســت. زمانــی کــه 
هیجــان هــا بــر اســاس شــناخت و ارزیابــی فــرد از محــرک هــای 
ــر اتفــاق مــی  ــی تعییــن شــوند، تنظیــم هیجــان راحــت ت هیجان
ــدگان  ــول شــرکت کنن ــی از نقــل و ق ــه های ــد. در ادامــه نمون افت

)متخصصــان( ارائــه شــده اســت؛  
شــرکت کننــده شــماره 2: “مــن اعتقــاد دارم بــرای تنظیــم هیجان، 
ــراره  ــا ق ــه میشــن ی ــه تجرب ــی ک ــی شــناختی اون هیجانات ارزیاب
تجربــه بشــن خیلــی اهمیــت داره. منظــورم ایــن هســتش کــه اون 
ــه برداشــت  ــدادی کــه موجــب هیجــان در مــا شــده را چگون روی

کنیــم یــا بــه عبارتــی چــه معنــی بــه اون بدیــم...”
شــرکت کننــده شــماره 8: “مــن فکــر میکنــم در فرهنــگ مــا بایــد 
بیشــتر روی پذیــرش هیجــان هــا تمرکــز بشــه. منظــورم اینکــه 
ــرای تنظیــم اون اســت،  پذیــرش هیجانــی خــودش مقدمــه ای ب
پــس اگــر انســان هــا ســعی کننــد اول  هیجــان هــای خودشــون را 

بشناســند و بپذیــرن راحتــر میتونــن آن را تنظیمــش کننــد.
o دانش هیجانی ناقص

ــناخت  ــل؛ ش ــی ازقبی ــه های ــده مولف ــر گیرن ــه درب ــر طبق ــن زی ای
ناقــص هیجــان هــا، نداشــتن تعریــف درســتی از هیجــان، ناتوانــی 
ــش  ــدان دان ــی فق ــا و حت ــان ه ــر روی هیج ــذاری ب ــم گ در اس
ــای ایــن مهــم اســت کــه  ــی اســت. نتایــج مطالعــات گوی هیجان
شــناخت ناقــص هیجــان هــا منجــر بــه ســردرگمی فــرد در هنگام 
مواجهــه بــا موقعیــت هــای هیجانــی مــی شــود. در ادامــه نمونــه 
هایــی از نقــل و قــول شــرکت کننــدگان )متخصصــان( ارائــه شــده 

اســت؛  
شــرکت کننــده شــماره 2: “بنــده در تجربــه بالینــی و کا 
ــراد                  ــی از اف ــم کــه خیل ــا انســان هــا مــی بین ــه ام ب ــاط روزان ارتب
هیجــان هــا را چیــز مثبتــی نمــی داننــد و اون را منفــی مــی داننــد 
و مــن اینطــور برداشــت مــی کنــم کــه در واقــع دانــش هیجانــی 

ــاده اســت”.  ــا نیفت ــا ج ــگ م ــی در فرهن کاف
ــی ازشــون میپرســیم  ــده شــماره 7: “خیلــی هــا وقت شــرکت کنن
هیجــان چــی هســت اصــا نمــی دونــن و هیجــان هــای 
ــی  ــا نم ــا اص ــی ه ــند و در کل برخ ــی شناس ــون را نم خودش
توننــد روی هیجانــات خودشــون اســم بگذارنــد بــه خاطــر همیــن 
ســعی مــی کننــد از تجربیاتــی کــه قبــا در ارتبــاط بــا گذشــتگان 
داشــتند در مــورد هیجاناتشــان اســتفاده کننــد و ســعی نمــی کننــد 
بــا شــناخت دقیــق هیجــان خــود ســعی در مدیریــت و کنتــرل آن 

داشــته باشــند”.
ب( آموزش هیجانی نامناسب

اگــر آمــوزش هیجــان هــا بــه شــکل درســت اتفــاق نیفتــد افــراد از 
راهبردهــای نامناســب تنظیــم هیجانــی در موقعیــت هــای هیجانی 
بهــره می-گیرنــد. طبقــه اصلــی آمــوزش هیجانــی نامناســب دربــر 
ــوزش  ــق آم ــای دقی ــه ه ــود برنام ــه ی نب ــر طبق ــده دو زی گیرن

هیجانــی و نقــص در آمــوزش هــای موجــود اســت. 
o نبود برنامه های دقیق آموزش هیجانی

ایــن زیــر طبقــه بیشــتر شــامل عواملــی از قبیــل؛ فقــدان برنامــه 
ریــزی درســت جهــت آمــوزش هیجــان، نبــود آمــوزش هیجانــی 
ــی از  ــی عــدم آمــوزش هیجان ــط آموزشــی و حت مناســب در محی
ابتــدای تولــد بــه افــراد اســت. در زیــر نمونــه هایــی از نقــل و قــول 

شــرکت کننــدگان )متخصصــان( در ایــن بــاره آمــده اســت؛  
شــرکت کننــده 11: “مــن فکــر میکنــم تــا کنــون برنامــه ریــزی 
ــه نشــده،  ــان ارائ ــات در فرهنگم ــوزش هیجان ــت آم ــتی جه درس
ــه از همــان اول کودکــی صــورت  منظــورم آموزشــی هســتش ک
بگیــرد چــه در مــدارس یــا ارتبــاط هــای ابتدایی مــادر کــودک و ...
شــرکت کننــده 3: “ مــن بــه جرئــت میتونــم بگــم مــا هیــچ برنامه 
ــش  ــه تبع ــان و ب ــت هیج ــوزش درس ــش آم ــه هدف ــی ک آموزش
تنظیــم هیجــان باشــه رو در سیســتم آموزشــی کشــورمون نداریــم 
یــا اگــرم باشــه خیلــی ناقصــه. آموزشــی کــه بــه فــرد کمــک کنــه 
بتوانــد هیجاناتشــو از همدیگــر تفکیــک کنــد و بتوانــد روی آنهــا 
اســم بگــذارد و بتوانــد هیجاناتشــو از رفتارهــا متمایــز کنــد و اینکــه 
بتونــه تشــخیص بدهــد لزومــا هــر هیجانــی نبایســتی تبدیــل بــه 

رفتــار یــا عمــل بشــه و...
o نقص آموزش های موجود

ــه  ــی ب ــی توجه ــل؛ ب ــواردی از قبی ــامل م ــه ش ــر طبق ــن زی ای
برخــی تاثیــرات منفــی شــیوهای آموزشــی موجــود، آمــوزش هــای 
ــم هیجــان  ــای تنظی ــه ج ــرکوب ب ــوزش س ــی آم نادرســت و حت
بــه افــراد اســت. در ادامــه نمونــه هایــی از نقــل و قــول شــرکت 

ــم؛   ــی کنی ــه م ــدگان )متخصصــان( ارائ کنن
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شــرکت کننــده 6: “ در ایــن بــاره در حــال حاضــر نقــش فرهنــگ 
ــد  ــا بســته اســت، مخصوصــا در بع ــه ای دســت و پ ــه گون ــا ب م
هیجانــات منفــی چــون عمــا نــه آمــوزش هــای کنونــی نقــص 
ــال            ــون رو. مث ــم هیجاناتم ــم کنی ــور تنظی ــه چط ــد در اینک دارن
مــی زنــم، شــما فــرض کنیــد اگــر یــک نفــری گریــه کنــد نهایــت 
ــه  ــتش ک ــن هس ــود دارد ای ــا وج ــگ م ــه در فرهن ــی ک تاش
ــن... ــر ســاکتش کن ــه ت ــی عامیان ــه عبارت ــا ب ــن ی خاموشــش کن

ــه ای  ــان برنام ــم چن ــا ه ــن م ــر م ــه نظ ــده 9: “ ب ــرکت کنن ش
ــش ســاده  ــم، دلیل ــرل خشــم نداری ــرای کنت درســت و حســابی ب
ــا  ــط ب ــی مرتب ــده هــای جنای ــن همــه خشــونت و پرون اســت، ای
قتــل ناشــی از عــدم کنتــرل خشــم و ســایر جــرم هــای آنــی در 
ــن  ــت در ای ــه درس ــدم برنام ــه ای از  ع ــور نمون ــای کش دادگاه

رابطــه اســت.

بحث 
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تحلیــل محتــوای کیفی نظــر متخصصان 
دربــارهء نقــش دانــش و ارزیابــی شــناختی موثــر بــر تنظیــم هیجان 
در جامعــه ایرانــی انجــام شــد. یافتــه هــا حاکــی از آن بــود کــه بــا 
توجــه بــه نظــر متخصصــان، دانــش و ارزیابــی شــناختی بــر شــیوه 
تنظیــم هیجــان افــراد موثــر اســت. تحلیــل یافتــه هــای بیانگر آن 
بــود کــه دانــش و پذیــرش هیجــان هــا دربــر گیرنــده دو شــکل 
از تحلیــل هیجانــی یعنــی؛ ارزیابــی و پذیــرش هیجانــی و دانــش 
ــی  ــرش هیجان ــی و پذی ــور از ارزیاب ــص اســت. منظ ــی ناق هیجان
در گام نخســت، شــیوه ی دقیــق بررســی موقعیــت هیجانــی کــه 
ــی و  ــرد و در گام دوم نحــوه ی رویاروی ــی گی ــرار م ــرد در آن ق ف
ــه شــده اســت. همچنیــن منظــور از  قبــول کــردن هیجــان تجرب
ــی ناقــص در اینجــا شــناخت ناقــص هیجــان هــا  ــش هیجان دان
ــی  ــا م ــه ه ــن یافت ــی اســت. در تبیی ــص هیجان ــش ناق ــا دان و ی
تــوان گفــت هــر چقــدر شــناخت و ارزیابــی فــرد از محــرک هــای 
ــد  ــری خواهن ــم هیجــان بهت ــراد تنظی ــی بیشــتر باشــد، اف هیجان
داشــت. چنیــن یافتــه ای تــا حــدودی همخــوان بــا نتایــج پژوهش 
هــای ریدالوســک و همــکاران )2017( )13(، کاســترو و همــکاران 
در  اســت.   )16(  )2015( همــکاران  و  کارمــی  و   )10(  )2016(
همیــن راســتا، لیمــاری )2022( بــر ایــن بــاور اســت کــه شــناخت      
ــن        ــادی تضمی ــدود زی ــا ح ــی را ت ــازگاری هیجان ــا س ــان ه هیج
مــی کنــد )17(. همچنیــن کجارســتاد و همــکاران )2021( در 
مطالعــه ی خــود روابــط بیــن شــناخت و عواطــف را تاییــد نمودنــد 
و بــر ایــن عقیــده انــد کــه ناهمگونــی عصــب شــناختی مــی توانــد 

اختــاالت هیجانــی را افزایــش دهــد )18(.

ــان داد  ــر نش ــش حاض ــوا در پژوه ــل محت ــج تحلی ــن نتای همچنی
کــه آمــوزش هیجانــی نامناســب بــا ناتوانــی در مدیریــت هیجــان 
ارتبــاط دارد. اگــر آمــوزش هیجــان هــا بــه شــکل درســت اتفــاق 
ــی  ــراد از راهبردهــای شــناختی نامناســب تنظیــم هیجان ــد اف نیفت
ــود  ــن نب ــد. همچنی ــی بهــره مــی گیرن در موقعیــت هــای هیجان
برنامــه هــای دقیــق آمــوزش هیجانــی و نقــص در آمــوزش هــای 
ــه ســردرگمی  ــن حــوزه ممکــن اســت منجــر ب ــه شــده در ای ارائ
ــم هیجــان در  ــازگار تنظی ــای ناس ــتفاده از راهبرده ــی و اس هیجان
افــراد گــردد. ســان و متیــوز )2012( در مطالعــه ی خــود کــه بــه 
بررســی شــناخت ضمنــی هیجانــات و کنتــرل فراشــناختی آن هــا 
ــات و  ــناختی هیجان ــت ش ــدم مدیری ــه ع ــد ک ــد، دریافتن پرداختن
ــاره ممکــن آســیب روانشــناختی را در  ــن ب ــوزش در ای ــدان آم فق
ــن  ــز ضم ــور )2019( نی ــته باشــد )19(. ونت ــال داش ــه دنب ــراد ب اف
تاییــد رابطــه شــناخت و هیجــان، هــر نــوع ســاده انــگاری آمــوزش 

هیجانــی را آســیب پذیــر تلقــی کــرد )20(.

نتیجه گیری
بــه طــور کلــی مــی تــوان از یافتــه هــای پژوهــش حاضــر چنیــن 
نتیجــه گرفــت کــه از نظــر متخصصــان دانــش و ارزیابــی شــناختی 
ــر تنظیــم هیجــان دارد. نتایــج پژوهــش حاضــر  نقــش موثــری ب
را بایــد بــا در نظــر داشــتن محدودیــت هــای آن تفســیر کــرد. از 
جملــه محدودیــت هــای مطالعــه حاضــر اینکــه بــا توجــه بــه نــوع 
ــی  ــری در دســترس و تصادف ــه گی ــی( و روش نمون ــه )کیف مطالع
نبــودن انتخــاب اعضــای نمونــه، ممکــن اســت تمــام گــروه هــای 
ــن  ــد. همچنی ــه باش ــرار نگرفت ــش ق ــورد پوش ــدف م ــه ه جامع
شــرایط ایجــاد شــده بــه دنبال شــیوع همــه گیــری کرونا در کشــور 
موجــب گردیــد کــه پژوهشــگران مجبــور شــود صرفــاً مصاحبــه بــا 
متخصصــان و صاحبنظــران حــوزه تنظیــم هیجــان را داشــته باشــد 
و از تجربیــات مــردم عــادی )کــه مــی توانســت نتایــج را غنــی تــر 
نمایــد( محــروم گشــتند. پیشــنهاد مــی شــود در پژوهــش هــای آتی 
در جهــت بســط دادن مولفــه هــای حاضــر، عــاوه بــر متخصصان 
بــا مــردم عــادی نیــز مصاحبــه انجــام شــود. همچنیــن پیشــنهاد 
ــناختی  ــی ش ــش و ارزیاب ــا دان ــط ب ــن مرتب ــود از مضامی ــی ش م
موثــر بــر تنظیــم هیجــان جهــت طراحــی پروتــکل هــای درمانــی 

اســتفاده شــود.

سپاسگزاری
ــوده و در  ــری نویســنده اول ب ــه از رســاله دکت ــه برگرفت ــن مقال ای
IR.MODARES. ــا شناســه اخــاق دانشــگاه تربیــت مــدرس ب
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ــی  ــت. از تمام ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی REC.1399.148 م

ــد  ــوده ان ــی نم ــه همراه ــن مطالع ــرا در انجــام ای ــه م ــرادی ک اف
ــم. ــی را داری ــپاس و قدردان ــال س کم

تضاد منافع
بین نویسندگان مقاله تضاد منافعی وجود ندارد.
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