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خالصه

 يکننده قواعد ابراز هیجان، وابسته به شرایط فرهنگی هر فرد، تعیین:مقدمه

چه که فرد از خود بروز بنابراین قواعد، آن. بروز هیجانات مختلف فرد است

اي است که فرهنگ فرد براي او  هاي زیرآستانه شرط دهد، وابسته به پیش می

اي که نقشی  عنوان مولفهه عاطفه ب ياساس، تجربه بر این. کند مشخص می

 داردشناختی بهزیستی روانو کننده در سالمت روان افراد  تعیینو برجسته 

  .گیردمورد پژوهش قرار  دتوان می

نفر از شهروندان ایرانی ساکن  560کنندگان این پژوهش،  شرکت: کارروش

- در سال) ن، اهواز و آبادانتهران، مشهد، شیراز، اصفها(شهرهاي مختلف ایران 

اي انتخاب شده و و  اي چندمرحله بودند که به صورت خوشه 1393- 1394هاي 

ابزار پژوهش، . دادند هر یک قواعد ابراز هیجانی خاصی را به خود اختصاص می

- ي تجربهنامهو پرسش) ي گسترش یافتهنسخه(ي قواعد ابراز هیجانی نامهپرسش

با روش  SPSSافزار نرم 19ي ها توسط نسخهداده. بودي مثبت و منفی ي عاطفه

  .آماري رگرسیون چندگانه مورد تحلیل آماري قرار گرفت

از قواعد ابراز هیجان آشکارانه و  ،هیجان شادي و تنفربر اساس نتایج، : هایافته

  .کنند گرایانه تبعیت می هیجان خشم، غم و شادي از قواعد ابراز هیجان سرکوب

اي است که در جریان فرهنگی  بر نتایج، قواعدي زیرآستانهبنا:گیرينتیجه

که یک هیجان براي فرد به  زیستیيکشور ایران وجود دارد و وراي تجربه

 يآورد، مورد تایید بودن شکل بروز آن در یک فرهنگ، تجربه ارمغان می

یجان خاص آن فرهنگ با قواعد ابراز ه انمثبت یا منفی را براي کاربر يعاطفه

  .همراه دارده آن، ب

  عاطفه، فرهنگ، هیجان:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده و با منافع نویسندگان ي کارشناسی ارشد بوده که با تایید دانشگاه علوم پزشکی تهران و نامهبرگرفته از پایاناین مطالعه 

.گردد یمدر پژوهش تقدیر و تشکر  کننده شرکتاز تمامی افراد . ارتباطی نداشته است
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مقدمه

، به نمایش  ي اصلی در هیجانعنوان یک مولفه ابرازگري هیجانی به 

اي،  چهره(ي یا شیوه) مثبت یا منفی(بیرونی هیجان، بدون توجه به ارزش 

هالبرستدت. )1(شود  آن اطالق می) کالمی و رفتاري
1

ابرازگري هیجانی  

هاي هیجانی، دانش قوانین نمایش و انگیزش و  را شامل ترکیبی از حالت

کننده  از عوامل تعدیل یکی. )2(داند  توانایی کنترل ابراز هیجان فرد می

رفتار ابرازگري هیجانی، قوانین نمایشی
2

، ها فرهنگدر تمام . است 

که چه  رندیگیمیی را راجع به این موضوع یاد ها راهکودکان، قوانین یا 

وقتی کودکان ابراز . کی و به کدام  افراد نشان دهندهیجانی را کجا،

که رفتار  اند تالشدهند،  اغلب در  شان را تغییر میبیرونی  احساسات

ازمناسب و یا  چهآنراجع به یا عقاید، فرهنگباابرازگري خود را 

این . تطبیق دهنداجتماعی، تحت شرایط ویژه، مطلوب است، لحاظ

اجتماعی، در  لحاظازعقیده در مورد مناسب یا مطلوب بودن ابراز هیجان 

ش است که در واقع، اشاره به توافق اجتماعی دارد ارتباط با قوانین نمای

  .)3(که در مورد نوع ابراز وجود دارد 

ي قواعد ابراز هیجانی در ابتدا توسط اکمن و فرایزنفرضیه
3

بیان  )4(

یک مفهوم کلی  که یزماني از ا هینظري یک سازه عنوان بهشد و آن را 

هاي  ي هیجان و فرهنگ بود و در جهت توصیف تفاوتدر مطالعه

ان آمریکایی و ژاپنی آموزي بین دانشا سهیمقاي در مطالعه شدهمشاهده

 عنوانبهتوان  قواعد ابراز هیجانی را می. رفت مطرح کردندبه کار می

 عنوانبهتوان آنان را  واقع میدر. اجزاي مهم هر فرهنگی در نظر گرفت

ي فرهنگی تعریف کرد که خیلی زود در زشدهیتجوقواعد از پیش 

واعد، ابراز هیجانی این ق. شوند شدن آموخته میزندگی از مسیر اجتماعی

یی هایژگیوافراد از هر فرهنگی بسته به این که آن فرهنگ خاص چه 

از هیجان دارد را تحت تاثیر خود  قبول قابلریغیا  قبولقابلاعم از ابراز 

ي فرهنگی دستور شدهگذاشتهاین هنجارهاي به اشتراك . دهدقرار می

تجارب هیجانی خود  ستیبایمدهد که چگونه، کی و به چه افرادي،  می

.)5(را ابراز کرد 

ابعادي ساده استفاده نکرده بلکه آنان را  عنوان بهها سازهما از این 

ندهیبازنماعنوان به
4

گیریم  اجتماعی در نظر می-ي روانها دهیپدبسیاري از  

، باورها، شخصیت و ها ارزشاجتماع،  از جمله هنجارهاي وابسته به(

شخصی است که ارزیابی -ي رفتاري که مرتبط با روابط محیطها صهیخص

  .)6(شوند می

گیرد که عبارتند  ي کلی قرار میقواعد ابراز هیجان خود در شش دسته

 -4ابراز کمتر از حد،  -3ابراز بیش از حد،  -2ابراز مستقیم،  - 1: از

ین در ا. بیان احساس به شکلی دیگر - 6پنهان کردن و   - 5سازي، خنثی

ي احساس و ي ابراز آشکارانهتقسیم بندي، موارد اول و دوم در دسته

ي احساس، قرار می گیرند گرایانهي ابراز سرکوبدر دسته 6تا  3موارد 

)7(.

ي عواطف، تحت تاثیر مستقیم بروز رفتارهاي فرد ف دیگر، تجربهاز طر

دهد که شخص تا چه میزان شور و  ي مثبت نشان میعاطفه. )8(هستند 

کند اما احساس فعالیت و هوشیاري میشوق به زندگی دارد و چه میزان 

آیند را ي منفی، یک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشعاطفه

آیندي مانند خشم، نفرت، بیزاري، دهد و شامل حاالت ناخوشنشان می

ي مثبت شامل در واقع، عاطفه. )9،10(گناه، ترس و عصبیت است 

احساسات و هیجانات مثبت مانند لذت، شعف، خرسندي، غرور و 

هاي منفی مانند گناه، شرم، ها و هیجانمنفی شامل احساس يعاطفه

این گونه به نظر . )11(غمگینی، اضطراب و نگرانی، خشم و تنش است 

کنند، باید  ي مثبت زیادي را تجربه میرسد که افرادي که عاطفه می

ي منفی اندکی در خود تجربه کنند اما در حقیقت، شواهد زیادي عاطفه

ي مثبت و منفی دو روي یک سکه دهد عاطفه در دست است که نشان می

رویدادها و  ي مثبت،دلیل این امر این است که عامل مولد عاطفه. نیستند

ي ي منفی به واسطهآیند است، در حالی که عاطفهتجارب خوش

.)12(شود آیند ایجاد میرویدادها یا تجارب ناخوش

و منفی  ي مثبتبا توجه به تعاریفی که از قواعد ابراز هیجان و عاطفه

وار میان این دو متغیر وجود دارد که می توان اي همبستهشد، به نظر رابطه

  .بینی آن پرداختاز طریق روش آماري رگرسیون به پیش

  کارروش

همبستگی شامل تمام -ي آماري پژوهش حاضر توصیفیجامعه

دادند که از  تشکیل می 1393-94سال در سال  54تا  16شهروندان ایرانی 

نفر از شهرهاي تهران، مشهد، اهواز، شیراز، اصفهان و  560ها،  آنمیان 

آبادان، بنا بر سطح پراکندگی و دارا بودن باالترین جمعیت شهري، به 

پس از توضیح طرح . ي آماري پژوهش انتخاب شدندعنوان نمونه

بخشی به آنان، مبنی پژوهش و گرفتن رضایت آگاهانه از آنان و اطمینان

هاي طرح  نامهها خواسته شد پرسش بودن اطالعات، از آنبر محرمانه 

اي  ي حاضر بر اساس مطالعهحجم نمونه. پژوهش حاضر را تکمیل نمایند

بینی صورت  که در رابطه با رگرسیون چندگانه جهت اهداف پیش

چنان چه  ي مذکور،بر اساس مطالعه. )13(گیرد، تعیین گردید  می

باشند، ) ي ابراز هیجانشش قاعده(متغیر  6بین مطالعه،  متغیرهاي پیش

که در  )13(نفر است  550جمعیت مطالعه براي مدل مناسب رگرسیون، 

 560هاي مطالعه  بینی امکان ریزش در بین داده ي حاضر، براي پیشمطالعه

اي  اي خوشه به صورت چندمرحلهگیري نمونهروش.نفر وارد طرح شدند

.گرفتصورتنمونهحجمبامتناسباي خوشهگیري نمونهابتداکهبوده

باالترینبودنداراوپراکندگیسطحبنا برراشهر6کهصورتبه این
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به شهر،هردرونوگرفتیمنظردرخوشهیکبه صورتشهريجمعیت

به رامراکزيشهر،هردرسالمتجامعخدماتمراکزتعدادتناسب

به صورتمرکزهردروننهایتدر. کردیمانتخابخوشهعنوان

پژوهشطرحواردوشدهانتخابافراديساده،تصادفیگیري نمونه

از نظر . بودند%) 43(زن  240و %) 57(مرد  320به لحاظ جنسیت  . شدند

اي کاري مختلف ه شناختی، تا جاي ممکن سعی شد، از محیط جمعیت

هاي متفاوتی بودند،  که در شهرهاي مختلف که هر یک داراي فرهنگ

  .آوري گردد ها جمع داده

سال و حداقل توانایی خواندن و  18شامل سن باالي معیارهاي ورود

شامل نداشتن اختالل بالینی خاص، و داشتن معیارهاي خروج. نوشتن بود

در گام . ش حاضر بودحداقل تحصیالت دیپلم جهت شرکت در پژوه

  .نفري اجرا شد 560نخست، مطالعه بر روي نمونه 

  ابزار پژوهش

- ي مثبت از پرسشبراي سنجش عاطفه:ي مثبت و منفیعاطفه- الف

ي مثبت و منفیي عاطفهنامه
5

استفاده خواهد شد که واتسون 
1

و همکاران  

- مقوله است که بیان 20این مقیاس شامل . اندآن را تهیه و ارایه کرده )9(

و در قالب ) احساس منفی 10احساس مثبت و  10(احساس  20ي کننده

ي این احساسات، در کننده دربارهکلمات مطرح شده است و نظر تکمیل

 5و آینده است و به طور کلی در یک مقیاس  سه بعد گذشته، حال

ي مثبت و منفی، یک هاي عاطفهمقیاس. )14(شود اي ارزیابی میدرجه

و ) بخش حالتی(توان هم میابزار خودسنجی است و با تغییر دستورالعمل 

در پژوهش حاضر، چهارچوب . آن را سنجید) ايبخش خصیصه(هم 

ي جاري اشاره داشت و بنابراین بخش حالتی عاطفه براي زمانی به هفته

است  50تا   10مقیاس ها براي هر خردهي نمرهدامنه. آن در نظر گرفته شد

ي مثبت مقیاس عاطفهبراي خرده) آلفا(ضرایب سازگاري درونی . )14(

ابوالقاسمی، . )9(است  87/0ي منفی مقیاس عاطفهو براي خرده 88/0

به دست  94/0تا  74/0ها و کل مقیاس را بین ي مولفهضریب روایی سازه

ي این مقیاس دار بود و حاکی از اعتبار سازهها معنیآورد که تمامی آن

تعیین  78/0ي حاضر نامهچنین ضریب پایایی پرسشهم. )14(است 

ار در تحقیق واتسون و همکار، روایی سازه براي این ابز. )14(گردید 

چنین پایایی گزارش شده بود که نشان از روایی باالي آن دارد و هم 88/0

  .)9(گزارش شده است  73/0به روش بازآزمایی این آزمون، 

قواعد ابراز هیجانی، قواعدي هستند که در :قواعد ابراز هیجان- ب

شده و به فرد کمک کرده تا به کنترل و تعدیل  فراگرفتهدوران کودکی 

. )4(ابرازات هیجانی خود بر اساس شرایط اجتماعی موجود بپردازد 

توسط  شده ساختهي نامهقواعد ابراز هیجانی در این پژوهش توسط پرسش

                                                
1Watson

ماتسوموتو
2

لیستی از  کنندگان شرکت. ردیگیمی قرار بررسمورد)5(

ي اجتماعی، چهارده هیجان و هفت پاسخ رفتاري را پاسخ چهار رابطه

ي مختلف هايبند طبقهآید در می به دستي که ا نمرهداده و بر اساس 

ي ارزش در دو حوزه کنندگان شرکتبندي نمرات نمره. ردیگیمقرار 

روایی و پایایی این . ردیگیمدهی قرار اجتماعی و رفتار خودگزارش

ي عمومی جامعه در نمونه. است شده گزارش78/0نامه در حدود پرسش

در این ابزار از . خواهد آمد به دستنامه ایران، روایی و پایایی این پرسش

شود تا به انتخاب استراتژي مدیریتی ابراز خود که باید افراد خواسته می

متمایزي استفاده ) خشم، تنفر، تحقیر، ترس، شادي و غم(براي هر هیجان 

. روندهاي مختلف به کار میهایی که در موقعیتند، استراتژيکنند بپرداز

ها را در زمان تنهایی خود، هم در کنندگان باید این استراتژيشرکت

هاي استراتژي. موقعیت عمومی و هم موقعیت خصوصی انتخاب کنند

صریح بیان : شودمدیریتی ابراز براي هر سناریو شامل موارد زیر می

ابراز کردن، با شدت کم بیان کردن، خنثی بودن در  کردن، با شدت زیاد

برابر یک موقعیت، پنهان کردن ابراز و متناسب یک موقعیت ابراز داشتن 

ي قواعد ابراز هیجان، پایایی درونی مناسبی را در نامهپرسش. )5(

 95/0تا  87/0آلفاي کرونباخ از (مطالعات پیشین از خود نشان داده است 

ي در مطالعه. )15() براي شش استراتژي ابزار مذکور ذکر شده است

، با شدت زیاد )7/0(حاضر، آلفاي کرونباخ در سناریو صریح بیان کردن 

، خنثی بودن در برابر )82/0(، با شدت کم ابراز کردن )8/0(ابراز کردن 

و متناسب با یک موقعیت ) 55/0(، پنهان کردن ابراز )62/0(یک موقعیت 

گزارش شده  83/0سازه براي این ابزار  روایی. بود) 72/0(ابراز داشتن 

گزارش شده  81/0است و پایایی این سازه به روش بازآزمایی آزمون، 

  .)15(است که نشان از باثبات بودن نتایج این آزمون دارد 

هاي همبستگی و تحلیل رگرسیون  هاي پژوهش حاضر با آزمونداده

  .گام به گام مورد بررسی قرار گرفت

  نتایج

کننده، بررسی شدند که اطالعات  شرکت 560در این پژوهش، تعداد 

  .است نشان داده شده 1شناختی و توصیفی آنان در جدول  جمعیت

  

کنندگان توصیفی شرکتشناختی و  اطالعات جمعیت-1جدول

  درصد  فراوانی    متغیر

  2/0  112  26-16  )سال(سن

  26-36  185  33/0  

  36-46  89  15/0  

  46-56  174  31/0  

  48/0  272  دیپلم  سطح تحصیالت

  33/0  189  کارشناسی  

                                                
2Matsumoto
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  17/0  99  کارشناسی ارشد  

  34/0  195  دار خانه  شغل

  53/0  301  آزاد  

  11/0  65  کارمند  

  

شود،  هیجان شادي و تنفر با  مشاهده می 2در جدول همان طور که 

- هم. دار دارندعوامل قواعد ابراز هیجان آشکار همبستگی مثبت و معنی

چنین هیجان خشم، غم و شادي با عوامل قواعد ابراز هیجان 

  .دار دارندکننده، همبستگی مثبت و معنی سرکوب

  

اعد ابراز نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل قو-2جدول

هاي هیجان هیجان و مولفه

انحراف   میانگین  متغیر

استاندارد

ابراز 

  مستقیم

ابراز 

بیش

ازحد 

ابراز

کمتر 

  حداز

خنثی 

  سازي

پنهان 

  کردن

بیان احساس 

به شکلی 

  دیگر

  05/0  03/0  11/0  07/0  *28/0  *23/0  2/2  3/14  شادي

  *2/0  *19/0  *16/0  *14/0  15/0  11/0  01/1  5/11  خشم

  *21/0  *22/0  *26/0  *11/0  09/0  13/0  09/1  55/13  غم

  11/0  03/0  15/0  *14/0  *19/0  *11/0  02/2  17/12  تنفر

  01/0  00/0  02/0  004/0  1/0  06/0  08/2  08/17  تعجب

  00/0  01/0  02/0  05/0  14/0  13/0  01/1  09/10  ترس

  04/0  003/0  03/0  *12/0  19/0  18/0  08/0  07/8  تحقیر

  

ي بیشتر روابط میان قواعد ابراز هیجان و تجربهبراي درك بهتر و 

گام مورد استفاده قرار  به منفی، تحلیل رگرسیون گام - عواطف مثبت

هیجان مختلف را در این  7در این تحلیل، قواعد ابراز هیجان . گرفت

کننده، به  شرکت 560هاي  تحلیل وارد کردیم تا مبتنی بر نتایج پاسخ

 4و  3نتایج در جداول . منفی بپردازیم- تبینی نمرات عواطف مثب پیش

  .ارایه شده است

  

 به نتایج خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام -3جدول

ي بینی عاطفه هیجان جهت پیش 7گام بر اساس قواعد ابراز آشکار در 

مثبت

  داريمعنیFتغییر  R2تغییر β  R2  ها کنندهبینی پیش

  00/0  98/145  19/0  23/0  41/0  شادي

  00/0  25/16  24/0  35/0  35/0  تنفر

  

گام بر  به خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام -4جدول

بینی عاطفه منفی هیجان جهت پیش 7کننده در  اساس قواعد ابراز سرکوب

  داريمعنیFتغییر  R2تغییر β  R2  ها کنندهبینی پیش

  00/0  16/118  17/0  29/0  31/0  خشم

  00/0  27/5  18/0  33/0  21/0  غم

  

دار هیجان را نشان هاي معنی که سهم تفکیکی مولفه 3ها در جدول  یافته

از  24/0بینی  دهد، هیجان شادي و تنفر، با یکدیگر توانایی پیش می

به این معنا . باشند ي قواعد ابراز هیجان آشکار را دارا میواریانس مولفه

هیجان آشکار در جمعیت درصد از سهم واریانس قواعد ابراز  24که 

پژوهش حاضر، توسط دو هیجان شادي و تنفر قابل تبیین است 

)25/16=F ،05/0<P .(که سهم تفکیکی  4ها در جدول  چنین یافتههم

هیجان خشم و غم، با یکدیگر . دهد دار هیجان را نشان میهاي معنی مولفه

هیجان ي قواعد ابراز از واریانس مولفه 18/0بینی  توانایی پیش

درصد از سهم واریانس  18به این معنا که . باشند کننده را دارا می سرکوب

کننده در جمعیت پژوهش حاضر، توسط دو  قواعد ابراز هیجان سرکوب

  ).F ،05/0<P=27/5(هیجان خشم و غم قابل تبیین است 

  بحث

از آغاز کارهاي اکمن و فرایزن
1

، مفهوم قواعد ابراز هیجان به )4(

این . شناسی معاصر پیدا کرده بودخوبی جایگاه خود را در میان روان

اي هستند که مدیریت ابراز هیجانی را بر اساس قواعد، قواعد آموخته شده

حضور چنین قواعدي در . کندی به افراد دیکته میشرایط اجتماع

سال پیش در تحقیقی که میان دو فرهنگ آمریکایی و  30ها از فرهنگ

هاي پراسترس را به تنهایی تماشا کنندگان فیلمژاپنی که در آن شرکت

- کردند و سپس در نوبت بعدي در حضور آزمایشگر آن را نگاه میمی

ها تنها بودند، در موقعی که زمانی که آزمودنیدر . کردند به اثبات رسید

ي آمریکایی و کنندهنیاز به قواعد ابراز هیجان وجود نداشت، هم شرکت

. هم ژاپنی ابراز هیجانی مشابهی از خشم و ترس و نفرت و غم داشتند

هیجاناتی که در تحقیقات قبلی به عنوان هیجانات جهانی شناخته شده 

ها بسیاري از ژاپنی. آزمونگر، بحث متفاوت بودبودند اما در زمان حضور 

کردند، احساسات منفی خود را در حضور آزمونگر با لبخند مخفی می

. دادندچنان نشان میحال آن که آمریکایی ها احساسات منفی خود را هم

ي ابراز داد که در فرهنگ ژاپن، قاعدهاین اتفاق به این دلیل رخ می

ن احساسات منفی در شرایط، وجود داشت هیجان مبنی بر پنهان کرد

)16.(  

توان نتیجه گرفت که  هاي آماري می از نتایج به دست آمده از تحلیل

هیجان شادي و تنفر از قواعد ابراز هیجان آشکارانه و هیجان خشم، غم و 

بنابراین . کنند گرایانه تبعیت می شادي از قواعد ابراز هیجان سرکوب

تر در قضاوت فرهنگی و اجتماعی برخوردار  مثبتهایی که از ابعاد  هیجان

تر در  هایی که از ابعاد منفی هستند، از قواعد آشکارانه و بر عکس، هیجان

گرایانه  قضاوت فرهنگی و اجتماعی برخوردار هستند، از قواعد سرکوب

  .کنند استفاده می

                                                
1Ekman and Friesen



  و همکارانسپهر هاشمیانسید                                                                              1395و آذر آبان، )6(18ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 342

دهد، قواعد ابراز هیجان تا چه حد  ي باال، به خوبی نشان میمطالعه

وابسته به شرایط و فرهنگ افراد بوده و بسته به متغیرهاي محیطی این 

قواعد ذهنی، تغییر کرده و افراد، هیجان خود را به شکلی متفاوت نشان 

ي حاضر نشان داده شد، هیجان شادي و چنان که در مطالعههم. دهند می

 ایرانی، از مقبولیتی عام برخوردار بوده و فرصت 560تنفر، در فرهنگ 

از طرف دیگر، . دهد ابراز آشکارانه را در محیط به خود اختصاص می

ي منفی را ي عاطفههیجانی چون خشم و غم که بار منفی داشته و تجربه

به . )15،17(دهد  کننده را به خود اختصاص میدر بر دارد، ابراز سرکوب

رسد، وابسته به شرایطی که یک هیجان در یک فرهنگ، قواعد  مینظر 

ي مثبت یا منفی را بر ي عاطفهدهد، تجربه ابرازي را به خود اختصاص می

ي تنش به این معنا که جدا از مسئله. دهد این اساس به فرد نسبت می

دهد، بسته به این  فیزیولوژیکی که هیجانی چون خشم به خود نسبت می

ي گیرد، تجربه کننده را دربر می ابراز هیجان آشکار یا سرکوب که قواعد

به طور مثال در این جا، هیجاناتی . )18،19(زند  ي فرد را رقم میعاطفه

ي ي عاطفهشوند، تجربه کننده را شامل می که قواعد ابراز هیجان سرکوب

    .راي فرد به همراه دارندمنفی را ب

  گیرينتیجه

آید، قواعدي  بنابراین آن چه که از نتایج این مطالعه به دست می

اي است که در جریان فرهنگی کشور ایران وجود دارد و وراي  زیرآستانه

بنابراین . آورد ي زیستی است که یک هیجان براي فرد به ارمغان میتجربه

ي مثبت ي عاطفهدر یک فرهنگ، تجربهمورد تایید بودن شکل بروز آن 

یا منفی را براي کاربر آن فرهنگ با قواعد ابراز هیجان خاص آن، به 

  .همراه دارد
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