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 چکيده

ر دارد. تی قراو شناخ یشناسعصب، رشد وخوخلقعوامل مختلفی از قبیل  ریتأثرشد هیجانی تحت 

های اجتماعی مهم در جتماعی نیز هستند و یکی از زمینهها حاصل تعامالت اهیجان وجودنیباا

ضایی را به مثبت و منفی ف هایهیجاناعضای خانواده با ابراز  کهیطوربهها خانواده است. رشد آن

 گرفتهانجام یهاپژوهشکند. در این مقاله با مرور که بقای آن خانواده را تضمین می آورندوجود می

جو هیجانی  یهامؤلفهمثبت و منفی( و خانواده )هیجانی بر روی جو هیجانی خانواده، انواع جو 

گری هیجان در ، ابرازفرزندپروریفرزند، سبک  -سالمت روان والدین، دلبستگی والدخانواده )

ه ب است. با توجه قرارگرفته یبررس موردجو هیجانی خانواده  راتیتأثخانواده و ارتباط زناشویی( و 

، فرزندان وردن فضای هیجانی مثبتبه وجود آ ، در صورت توجه والدین درشدهمطرح مطالب

احساس امنیت هیجانی را تجربه خواهند کرد، مشکالت کمتری در تنظیم هیجانی، سازگاری و 

 کسب کرده و درپرخاشگری خواهند داشت، توانایی حل خالقانه مسائل و پیشرفت تحصیلی را 

 مدیریت کنند. ی آن راخوببه توانندیمشرایط بیماری 

ی جو هیجانی هامؤلفهجو هیجانی خانواده، انواع جو هیجانی خانواده،  واژگان کليدی:

 .خانواده
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 مقدمه
 تنظیم هیجانی در فرزندان به سه طریق کهیطوربهاست.  هاجانیهتماعی مهم در رشد اج یهانهیزمخانواده یکی از 

جو هیجانی . [1]ردیپذیم ریتأثده در خانواده جادشیاجو هیجانی ی والدین و پرورفرزند یهاتیفعالی ابراز هیجان، ی نحوهمشاهده

 رویه هیجانی و چگونگی عملکرد کنندهمنعکسو  در بین اعضای خانواده است ابرازشدههیجان مثبت و منفی  رندهیدربرگ 1خانواده

یماعضای خانواده را فراهم  داشتننگه باهم برایعاطفی  یگذارهیسرمایک گروه است که امکان درک مشترک و  عنوانبهخانواده 

یک خانواده  های، هیجانکندیمعمل  شیهاارزشعاملی برای بقای هویت و  عنوانبهیک فرد  هایکه هیجان طورهمان. [2]آورد

و زمان  یفرزندپرورنواده به رفتارهای یکپارچگی آن خانواده به کار رود. عالوه بر این جو هیجانی یک خا یادامهبرای  تواندیم نیز

توسط اعضاء اشاره دارد که از طریق اجتماعی سازی هیجان شامل فهم، تجربه و تنظیم هیجان بر  ابرازشدهو مقدار و نوع هیجان 

 یهامؤلفه. با توجه به اهمیت جو هیجانی خانواده، هدف اصلی این مقاله بررسی انواع جو هیجانی و [3]است رگذاریتأثسالمت فرد 

 .باشدیمآن  راتیتأثجو هیجانی خانواده و  دهندهلیتشک
 

 جو هيجانی مثبت و منفی

کودکان  کهیهنگامد. دار هاآن، اثری مهم بر رشد هیجانی کنندیمجو هیجانی که فرزندان روزانه در محیط خانواده تجربه 

و از برآورده شدن نیازهای  کنندیمقرار گرفتن و پرورش یافتن  رشیموردپذو در آن احساس  کنندیمدر محیطی پاسخگو زندگی 

ی درست رفتار نکردن چه خواهد بود، ایمنی امدهایپچه رفتاری مورد انتظار است و  دانندیمهیجانی خود اطمینان خاطر دارند و 

در جو هیجانی منفی، فضایی قهری  کهیدرحال .[4]ابدییمو جو هیجانی مثبتی در آن خانواده جریان  کنندیمهیجانی را تجربه 

ابراز هیجانی مکرر و غیرمنتظره در معرض خطر واکنشی شدن  جهیدرنتدان که در آن فرزن دیآیمی به وجود نیبشیپرقابلیغو 

هیجانی  ازنظر، بلکه کنندیممشاهده  نشانیوالدکودکان عدم تنظیم هیجانی را در  تنهانه هاطیمحبسیار باالیی هستند. در این نوع 

 .[6]گرددموجب افسردگی در کودکان  تواندیمو  [5]دارندنیز ایمنی کمتری 

ی از طریق مطالعه عمدتاًآن  دهندهلیتشکی هامؤلفهی درون خانواده است و هاییایپوجو هیجانی خانواده انعکاسی از 

 قرارگرفته یموردبررس، ابرازگری هیجان در خانواده و ارتباط زناشویی فرزندپروریفرزند، سبک  -سالمت روان والدین، دلبستگی والد

 ا پرداخته خواهد شد.هکه در ادامه به آن [1]است

 

 سالمت روان والدین
 نهیمزتعامالت بین والدین و فرزندان( و ) ندآیفرپدر و مادر(، افراد )خانواده سیستمی پویا و پیچیده است که از شخصیت  

(. در این میان سالمت 2018، 2کونیشی، فروین، اسکیب و باولزاست ) شدهلیتشک( هاستمیستعامل بین عملکرد خانواده و سایر )

ی هیجانی هاحالتمادران افسرده نسبت به  کهیطوربهبر ایجاد فضای هیجانی خانواده است.  رگذاریتأثروان والدین یکی از عوامل 

فرزندانشان پاسخگویی کمتری دارند، به میزان کمتری با عاطفه کودکانشان در تماس هستند و خشم و ناراحتی بیشتر و عاطفه 

 دهندیمخشم را در بافت خانواده نشان  ژهیوبه. چنین والدینی رفتارهای ناسازگار دهندیمنشان  هاآنمثبت کمتری را نسبت به 

ی کننده افسردگی و نیبشیپ عنوانبه. همچنین افسردگی مادر [7]کنندیمی سازمدلو کودکان استراتژی مشابهی را یادگیری و 

 .[8]است ) شدهدادهسازگاری ضعیف هیجانی و اجتماعی در نوجوانان نشان 

ی هانشانهاست. افرادی که  3بر جو هیجانی خانواده اثرگذار باشد، استرس پس از سانحه تواندیمیکی دیگر از مشکالتی که 

با مشکل مواجه  زااسترسی منفی مرتبط با رویداد هاشناخت، در تنظیم عواطف و کنترل کنندیماسترس پس از سانحه را تجربه 

و احساس  رندیگیماجتناب نمایند، از دیگران فاصله  زاتنشی مرتبط با رویداد هاجانیهکه از افکار و  کنندیم، تالش گردندیم

در پردازش  هانشانه. همچنین این گردندیمی نموده و در تنظیم برانگیختگی فیزیولوژیکی خود دچار مشکل قراریبخشم و 

                                                           
1 Family emotional climate 

2 Konishi, Froyen, Skibbe & Bowles 

3 Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)  
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 جادکنندهیاکه استرس پس از سانحه  دهدیمنشان  هاپژوهش. [9]کندیماختالل ایجاد  هاآند اجرایی حافظه شناختی و کارکر

اتول، ددز، برتون، روث ول  .[10] گرددیمفرزندی است که منجر به دلبستگی اضطرابی و اجتنابی  -ی در تعامالت والدریگکناره

هیجانی خانواده پرداختند و  ( نیز در پژوهش خود به بررسی اثرات استرس پس از سانحه و افسردگی پدران بر جو2018) 4و کت

 .[11]اثر منفی معنادار بود و این اثر با ادراک دختران از جو هیجانی خانواده مرتبط بود دهندهنشاننتایج 

 

 فرزندی -دلبستگی والد
ی اولیه زندگی کودک، والدین مسئول مقدار زیادی از تنظیم هیجانی در کودک هستند و پاسخگوی نیازهای هاسالدر  

باشند. شواهدی وجود دارد که دلبستگی اولیه تنظیم هیجانی بعدی را ی مستمر و رشد دهنده میاوهیشهیجانی کودک خود به 

را  مؤثرسالگی تنظیم هیجانی  5/1( دریافتند که دلبستگی ایمن در 2002ن )همکاراو  5گیلیوم مثالعنوانبه. کندیمی نیبشیپ

 6ی پنجم، کانترراس، کرنز، وایمر، جنتزلر و تامیچهیپاآموزان ی از دانشانمونهمشابه در  طوربه. [12]کندی مینیبشیپسالگی  3در 

 منیای شده است، با دلبستگی سازمفهومموفقیت در تنظیم هیجانی  عنوانبهکردند که سازگاری سازنده که  خاطرنشان( 2000)

این است که  کنندهانیبی سازگاری سازنده گریانجیممرتبط دانسته شده است. ارتباط بین دلبستگی و شایستگی اجتماعی با 

دادند . آنها در پژوهش خود نشان باشدیمی دلبستگی بر سازگاری، از طریق اثر بر تنظیم هیجانی کودکان رگذاریتأثبرای  راهکی

 .[13]کندیمها کمک فرزند راجع به هیجان-که دلبستگی ایمن به درک هیجانی فرزندان از طریق صحبت مادر

 

 یفرزندپرورسبک 
که در ایجاد جو هیجانی خانواده  باشدیمو رفتارهای والدین نسبت به فرزندان  هانگرش کنندهمنعکس فرزندپروریسبک 

 [15]است شدهفیتعرگری والدین مختلفی با توجه به روش پاسخگویی و مطالبه فرزندپروریی هاسبک .[14]است  کنندهکمک

های خود . الزمه این رشد، آگاهی والدین از هیجان[16]استی گوناگون با رشد هیجانی و اجتماعی فرزندان مرتبط هاوهیشکه به 

ها در خود و توانایی تشخیص هیجان عنوانبه( 1987آگاهی هیجانی توسط لین و شوارتز ) کهیطوربه. [1]باشدیمو فرزندانشان 

توانایی درک  صرفاًز و متفاوت ا دهدیماست. پیشرفتی که از طریق تفکیک و یکپارچگی اطالعات هیجانی رخ  شدهفیتعردیگران 

والدین از  گرددیمخالصه آگاهی هیجانی موجب  طوربه. باشدیمو شامل دانش و شناخت وجود یک هیجان  [17]استها هیجان

و قوانینی که  هاارزشغرق شدن در احساسات قوی و عمل کردن بدون تفکر دقیق( اجتناب کنند و در مورد ) 7ربایش هیجانی

 .[18]کنندی الگوبردار هاآنفرزندان نیز از  جهیدرنتبیشترین اهمیت را برای خانواده دارند، روشن عمل کنند. 

 

 ابرازگری هيجان در خانواده
یمکالمی و غیرکالمی( در خانواده ابرازشده )دیگر جو هیجانی خانواده، مقدار هیجان )مثبت و منفی(  کنندهنییتععامل 

از  هر یک خود ابرازگری وجودنیباا. اندکردهبر روی ابرازگری خانواده بر ابرازگری هیجان والدین تمرکز  هاپژوهش. بیشتر باشد

دارد. شواهد رو به گسترشی مبنی بر ارتباط ابرازگری هیجانی  ریتأثاعضای خانواده بر ابرازگری کلی خانواده و جو هیجانی خانواده 

ن وجود دارد. ابراز هیجانی مثبت والدین با رفتار مناسب اجتماعی، کفایت اجتماعی، اجتماعی کودکا-والدین با پیشرفت هیجانی

(. از سوی دیگر ابراز هیجان منفی والدین با [19]استفرزندی مرتبط -ی مثبت و کیفیت ارتباط والدریپذجییتهدرک هیجانی، 

( با 2020) 8پژوهش رئا، فکتور، کائو و شافر کهیطوربه. [20]است ی سازی رفتار مرتبط از قبیل بیرون ترفیضعی رشدی امدهایپ

دن، زوالدین برای سنجش جو هیجانی خانواده نشان دادند که رفتارهای انتقادگر از قبیل پس ابرازشدهی هیجان ریگاندازه

. همچنین از دیدگاه [21]سازی در جوانان ارتباط داردسازی و بیرونیی نادیده گرفتن با مشکالت درونیهاپاسخکردن و تنبیه

                                                           
4 O'Toole, Dadds, Burton, Rothwell & Catts 

5 Gilliom 

6 Contreras, Kerns, Weimer, Gentzler & Tomich 

7 Emotional hijacling 

8 Rea, Factor, Kao & Shaffer 
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ری آن پرخاشگ تبعبه( استبداد، تحقیر و طردکردن فرزندان از عواملی هستند که احساس ناکامی و شکست و 2004) 9کیزنر و کر

 .[22]زنندیمرا در فرزندان دامن 

 

 ارتباط زناشویی

قشی مهم در ساختار هیجانی و ن [23]سنتی استی دو والدی هاخانوادهارتباط زناشویی بعد مرکزی عملکرد خانواده در 

ها تعارض ی سازگار یا ناسازگار مدیریتهاراهکه در آن کودکان  دهدیم. کیفیت ارتباط زناشویی بافتی را شکل [24]داردخانواده 

نتایج پژوهشی نشان داد تعارض زناشویی با مشکل در سازگاری و ناامنی هیجانی  کهیطوربه. رندیگیفرامهای مربوطه را و هیجان

های مثبت و پیشرفت رضایت زناشویی باالی مادران با سطوح باالی ابرازگری هیجان نیهمچن [5]ددارکودکان و نوجوانان ارتباط 

( نیز در پژوهشی بر روی پدران به این نتیجه رسیدند که دلبستگی 2018و همکاران ) 10بای [25]استتحصیلی فرزندان در ارتباط 

 .[26]فرزندی خواهد بود-های منفی در ارتباط پدری کننده وجود هیجاننیبشیپناایمن پدر در تعامل با تعارض زناشویی 

 

 جو هيجانی خانواده راتيتأث
. گرددیمی کننده پرخاشگری نوجوانان پسر محسوب نیبشیپ( نشان داد که جو عاطفی خانواده 1393جاودان )پژوهش 

ها، و توانایی و ظرفیت تسلط بر هیجان شودیمرفتارهای استبدادی خارج از تحمل فرزندان، موجب رفتارهای پرخاشگرانه در آنان 

. همچنین جو هیجانی خانواده در شرایط بیماری [27]دهدیمافکار، ابراز خویشتن و شناخت احساسات خود و دیگران را نیز کاهش 

که  باشدیمشرایط هیجانی خانواده  دهندهنشان ابرازشدههیجان  کهیطوربه. گذاردیم ریتأثی بر وضعیت بهبود و یا عود بیمار

نیز ارتباط بین جو هیجانی و اشتیاق تحصیلی و حل  هاپژوهش. سایر [28]کندیمکیفیت رابطه اعضای خانواده با بیمار را منعکس 

( نشان دادند که بین عواطف مثبت و جو عاطفی 1396مرز )پیرانی و  ی، عباسی،مؤمن. در این راستا اندکرده دیتائخالقانه مسائل را 

ی هاخصلت. دوینگ سه ویژگی عمده از [29]ی وجود داردداریمعنخانواده با اشتیاق تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و 

داشتن عالیق فکری قوی، گوناگون  -2تربیت آزادانه کودک -1بیان کرده است:  طورنیاخانواده که به خالقیت مربوط هستند را 

جو  دهدیمنیز نشان  هاپژوهشو  [30]نیوالدداشتن استقالل عاطفی نسبت به کودک از طرف  -3و گسترده از طرف والدین 

 .  [32 ،31]داردعاطفی درک شده در محیط خانواده با تفکر خالق رابطه 

 

 یريگجهينت

 نیترمهماز یکی اده خانوهیجانی جو میان ن ـی، در اکندیمـا یففرزندان انی رواسالمت و شد در رمهمی ر نقش بسیااده خانو 

ی هامؤلفهمثبت و منفی( و خانواده )در این مقاله انواع جو هیجانی ست. فرزندان اشد و رتربیت اده در خانون کاارمؤثرترین و 

، ابرازگری هیجانی در فرزندپروریفرزند، سبک  -شامل سالمت روان والدین، دلبستگی والدخانواده )جو هیجانی  ندهدهلیتشک

جو هیجانی خانواده بر پرخاشگری فرزندان، مدیریت بیماری، اشتیاق تحصیلی و تفکر خالق  راتیتأثخانواده، ارتباط زناشویی( و 

، در صورت توجه در به وجود آوردن فضای هیجانی مثبت در خانواده، فرزندان شدهمطرح ی قرار گرفت. با توجه به مطالبموردبررس

احساس امنیت هیجانی را تجربه خواهند کرد و مشکالت کمتری در تنظیم هیجانی، سازگاری و پرخاشگری خواهند داشت و 

بحران  توانندیمکی از اعضا به بیماری توانایی حل خالقانه مسائل و پیشرفت تحصیلی را کسب کرده و در مواقع دچار شدن ی

  ی مدیریت کنند.خوببهرا  آمدهشیپ
 

 

 

  

                                                           
9 Kiesner & Kerr 

10 Bi 
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