
های تنظیم هیجانی  قی و مهارتطنقش باورهای غیرمن
کیفیت زندگی زناشویی در پیش  1بینی 

4ورتضی نظیفی، 3علی اکبر سلیهانیان ،2کهالیان سهیال
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نقش باورهاا  ییروطققای و وهاارن تطظاین هی اانی  تعیینپژوهش حاضر با هدف   هدف:
هاا   از ناو  پژوهش وقالعه حاضار روش:. ان ام شددر پیش بیطی کیفیت زندگی زناشویی 

 40 -49کاه در ساا   نفار  0015ر سبزوار )زن وتأهل شه وعلهان  کلیه ههبستگی بود که در
 از این وعلهان زن بودنفر  010پژوهش شاول   . نهونهند، ان ام شدبود تدریسوشغو  به 

وقیااا  هااا بااا اسااتفاده از  دادهند. شاادانتخااا  ا   خوشااه تصااادفی گیاا   روش نهونااه باااکااه 
  ،ERSQ) هی ااانیوهااارن تطظااین   پرسشااطاوه ، RDAS) اصااالش شااده سااازگار  زو ااین

 ها  وور  و باا اساتفاده از   4IBT-A) اهاوازباورهاا  ییروطققای  فارسای عاولی 9 وقیا 
گااام  گااام بااه  نتااای   ها:یافتهه . تگلیاال شاادندضاا یه ههبسااتگی پیرسااون و تگلیاال رگرساایون 

وعطاادار  بارا    کططاده بیطی روطققی و وهارن تطظین هی انی پایشنشان داد که باورها  یی
بیشت ین سهن   -03/1ض یه بتا   باورها  ییر وطققی با ی بودند و کیفیت زندگی زناشوی
باورهااااا   گیری:نتیجهههه  . p< 15/1) طدکیفیاااات زناااادگی زناشااااویی داشاااات  را در پاااایش بیطاااای

ییروطققاای بااه صااورن وطفاای و وهااارن تطظااین هی ااانی بااه صااورن و باات کیفیاات زناادگی 
کططد. وی بیطی زناشویی را پیش

 .ی زناشویی، باورها  ییروطققی، وهارن تطظین هی انیکیفیت زندگ :هاکلیدواژه
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 مقدمه
کممه جرا تممرحن سیسممتن ظممانواده در ػوممره وهممن سمماس اػدواح جممین دو های اضتهمماعی اسمم  
خمادی جرظموردار اسم  و  ضنس وصالف شک  وی گیمرد، حفمظ و تمداوم ظمانواده اػ اههیم  ا

کممانون رشمممد و تکاومم ، التیممام، تلییممر و تحممول آسممیب هممما و  حممه عنمموان واحممدی اضتهمماعی، 
کمه همن حسمتر شمکوفاحی و همن حسمتر فروپاشمی رواحمط ویمان اعضما  عوارض وطرح شمده اسم  

کمه حمه تمأوین سمالوتی، شمادکاوی 3121ػاده،  تحیپنماهی و فما) حاشد وی (. خکمی اػ عمواولی 
کهما وی وندی آن افراد و جهره کیفیم  ػنمدگی ها اػ خا ػندگی سالن  _ پمارکر ) اسم  1کنمد، 

کیفیمم  ػنممدگی خمما سمماظتار طنممد حعممدی2636، 2پمماپ خمماجی تسممارب   (.  کممه شمماو  ارا دارد 
(.  2636، 3فینشام و روگ)  عهنی، روانی، ضسهانی و اضتهاعی ورتبط حا ػوان اس

کیفی  ػندگی ػناشوحی خکی اػ حیطه کیفی  ػندگی،  اس  و جمرای توصمیف آن  4های 
اػ اصممممطالحات حسممممیاری اػ قبیمممم  سمممماػگاری، رضمممماخ ، شممممادوانی، خکاممممارطگی و تعهممممد 

کیفیم  ػنمدگی ػناشموحی را حمه عنموان شناسم روان(. 2660، 5تروکس ) استفاده شده اس  ان 
کممممرده ووفقیمممم  و عهلکممممرد انممممد و اوممممروػه احممممن حعممممد خکممممی اػ پممممیش  خمممما اػدواح توصممممیف 

، همارپر، اسمکالذ 2665، 6آخلمس) های وهن تدوام و ثبات ػندگی ػناشوحی اسم   کننده جینی
کیفیمم  ػنممدگی ػناشمموحی توسممط ظرسممندی ػناشمموحی، ویممزان توافمما در 2666، 7و سممندجرگ  .)
خمممان، فممماتحی) شمممود گیری جمممین اوضمممین تعیمممین وی تصمممهین ػاده، احهمممدی، حاغبمممان و  دخار
خماجی همر خما اػ آن2632قاسهی،  کمه حما ارا هما اػ  ( و فرآخندی پوخا و تعاولی جین اوضمین اسم  

کیفیم  ػنمدگی ػناشموحی حمان 2636فینشمام و روگ، ) شود شان وشصپ وی کیفی  راحطه  .)
 اردحصمش و ووفقیم  ػنمدگی ػناشموحی دنلم  د جر رفاه، شاد جودن در راحطمه، اػدواح رضماخ 

1. quality of  life

2. Parker-Pope, T 

3. Fincham, F, D., & Rogge, R

4. marital life quality 

5. Troxel, W. M

6. Ayles, C

7. Harper, J. M., Schaalje, B. G., & sandberg, J. G 
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 (.  2632، 1طهیلوسکا)
کیفی  ػندگی ػناشموحی عبارت2667) 2اػ نظر سونرو  اػ: عواوم  فمردیانمد  ( عواو  وؤثر جر 

شصصمممی  ههسمممران، ضنسمممی ، سمممالوتی، وضمممعی  اقتصمممادی و اضتهممماعی(، عواوممم  )
کودکممان، تقسممین ) ارتبمماطی وممدت اػدواح، تعمماوالت اوضممین، رواحممط قبمم  اػ اػدواح، حضممور 
خمممدادهای ) ( و عواوممم  ظمممارضی2632کا، طهیلوسممم) وظممماخف( وحژگمممی والمممدحن، دوسمممتان، رو
حاشمممند. اػ ویممان عواوممم  جممین فمممردی، انتظممارات و توقعمممات اوضممین خکمممی اػ  آور( وی اسممترس

(، 2661، 3پیورکوسممممکی) عواوممم  وممممؤثر جمممر رضمممماخ  ػنممممدگی اوضمممین شممممناظته شمممده اسمممم 
گمغار تأثیررا عماولی وهمن و  «شمناظ »روان شناسمی و روان درومانی   های اظیر در حوػه نظرخه

(. خکمممی اػ عواوممم  شمممناظتی ومممؤثر جرظرسمممندی 3123عمممدلی و ػارعمممی، ) داننمممد در رفتمممار وی
(. حاورهمممای 3111شاخسممته، صممماحبی و علمممی پمممور، ) اسممم  4ػنممدگی، حاورهمممای غیرونطقمممی

که حقیق  ندارند، ونطبا جر واقعیم  نیسمتند، تعمادل فمرد را  غیرونطقی حاورهاحی هستند 
شممفیع) گردنممد کننممده وممی جرنممد و وممانع وواضهممه ووفقیمم  آویممز حمما حممواد  تحرخا یاػ جممین ومم

، تفکممرات غیرونطقممی و انعطمماف ناپممغحر، علمم  5(. حممه نظممر الممیس3122آحممادی و ناصممری، 
کروی، رجوفی، اسدی حقیقم ، وحهودخمان ) حاشد اصلی اظتالفات در رواحط اضتهاعی وی

فسمردگی، غمرور جمیش اػ حمد، عمدم تحمرک و ا ( و ووضب اندوه، اضمطراب،2635و ظالدخان، 
( و حمه دلیم  ههمراه داشمتن 2631، 6ووگاس، استفان و دحوخمد) شود وی عالقگی در ػندگی جی

جرخمممدگس و ) ظممما   هممما، انتظمممارات و نشمممصوار فکمممری، حساسمممی  در خممما ػوینمممه نگرانمممی
، کروممی و ههکمماران) شمموند (، ووضممب جممروػ اظممتالنت و وشممکالت روانممی وممی2636، 7هممارنیش
2635.) 
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کمممممه حاورهمممممای غیمممممر2667) 1پمممممژوهش دی لمممممورنز و وونتگمممممووری ونطقمممممی در  ( نشمممممان داد 
کمار  ووقعی  های وصتلفی وانند پیشرف ، ارتبا  حا دخگران، عهلکرد شللی و سالوتی حمه 

( و 3121) در پمژوهش پمور وحهمد رضمای تسرخشمی و ههکمارانگمغارد.  ها اثمر ومی رفته و جر آن
کممه جممین حاورهممای غیرونطقممی و سمماػگاری ػناشمموحی راحطممه  شممد تأحیممد( 3111) دسممتلیب

کمه 3112) وعکوس و وعناداری وضمود دارد. پمور رحیهمی ورنمی کمرد  ( در پمژوهش ظمود جیمان 
جمممین رضممماخ  ػناشممموحی و حاورهمممای غیرونطقمممی راحطمممه وعکممموس و وعنممماداری وضمممود دارد. 

کرخسممتین و ضممین کممه جممین  ( در پممژوهش2661) 2پاسممکال،  کردنممد  حاورهممای شممان وشممصپ 
غیرونطقممی حمما رضمماخ  ػنممدگی ػناشمموحی ههبسممتگی ونفممی وضممود دارد، هممر طممه حاورهممای 

کن  شود. تر حاشد صهیهی ، ساػگاری و رضاخ  جیشتر وی غیرونطقی 
کممه جممر جهبممود ػنممدگی اوضممین وممؤثر اسمم ، تنظممین هیسممان  اسمم  3خکممی دخگممر اػ عممواولی 

حه فرآخند آغاػ، حفمظ، تعمدح  و  4(. وهارت تنظین هیسانی2631عزحزی، رادپی و علی پور، )
تلییر در جروػ، شدت خا استهرار احساس درونی و هیسانی ومرتبط حما فرآخنمدهای اضتهماعی، 

کممه دارای وهممارت 2636، 5وخهممز و پینمما) روانممی و فیزخکممی اسمم  (. شممواهد نشممان داده، افممرادی 
کسانی هما  و آن شناسمند که احساسمات ظمود را حمه ظموجی وی تنظین هیسانی هستند، خعنی 

کننمممد و احساسمممات دخگمممران را نیمممز درک و حمممه طمممرػ اثرحصشمممی حممما آن جرظمممورد  را تنظمممین وی
کارآود وی کنند، در حوػه وی خاری، ورادی و خحیی ) حاشند های وصتلف ػندگی ووفا و  خار
های ههدننممه و رفتارهممای وهرورػانممه  تنظممین هیسممانی در ظودافشمماحی، پاسممز(. 3110ػاده، 

کنممد. ظودافشمماحی هیسممانی ووضممب صممهیهی  هیسممانی  را اخفمما وممی حعممدی نقممش ویممانسی
کلمی اػ  شمود، پاسمز جیشتر ومی گمرم اػ طمرف خما ههسمر پاسمصگو، رضماخ   همای ههدننمه و 

گلمدون ) کنمد گراخانه و عاطفی حعمدی را تقوخم  ومی راحطه را افزاخش داده و رفتارهای حهاخ 

1. DiLorenzo, T. & Montgomery, G.H

2. Pascal, A., Christine, A. & Jean, L 

3. emotion Regulation

4. emotion regulation skills

5. Vimz, B. & Pina, W 
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گرخنبممرگ تر،کاراحی شممللی و  رواحممط سممالن وهممارت وناسممب در تنظممین هیسممان حمما(. 2631، 1و 
سممطوح پمماحین (. 2636، 2آلممداجو، نممولن م هوکسممها و اسممشاوحزر) تحصممیلی جهتممر وممرتبط اسمم 

ظممداپناهی، ) تنظمین هیسممانی حما رفتممار اضتهماعی غیرسمماػنده و غیممر قاجم  وهممار ههمراه اسمم 
کمه جمین ت ( در پژوهش2635) 3حلوک، هاسه و لونسون(. 3112 نظمین شان، نتاخذ نشان دادند 

گنسمممی  هیسمممان و رضممماخ  ػناشممموحی راحطمممه وعکممموس و وعنممماداری وضمممود دارد. حشمممارت و 
کممه وهمارت تنظممین هیسمان قمموی2633) کسممانی  کمه  کردنممد  تممری دارنمد، عهلکممرد جهتممر و  ( جیمان 

(  نشمان دادنمد 2631) در پمژوهش عزحمزی و ههکمارانشمان دارنمد.  تری در رواحمط نزدخا سالن
.  شوحی حا خکدخگر ارتبا  وعناداری دارندتنظین هیسان و رضاخ  ػنا که

کیفیمم  ػنممدگی  حمما توضممه حممه ومموارد عکممر شممده در حممان هممدف پممژوهش حاضممر، پممیش جینممی 
طنمین جررسمی  و هنػناشوحی جراساس حاورهای غیر ونطقی و  وهارت تنظین هیسانی اسم  

کننممده کممدام خمما اػ وتلیرهممای فمموق، پممیش جینممی  کممه  کیفیمم  قمموی  احممن وسممأله  تری جممرای 
 حاشند. ػندگی ػناشوحی وی

 روش 
اػ طرح پژوهشی ههبستگی استفاده شد. وعیارهمای ورود حمه حا توضه حه هدف پژوهش، 

گغشممتن حممداق  طهممار سممال اػ تممارخز اػدواح.  وعیارهممای پممژوهش عبممارت جودنممد اػ: تأهمم  و 
. ضاوعمه آوماری پمژوهش دن خا وطلقه جودن، فوت ههسمر جمودضداش ظروح پژوهش نیز شاو 

کلیممه وعلهممان ػن وتأهمم  شممهر سممبزوارشمماو وشمملول حممه تممدرخس  21 - 25کممه در سممال  جممود   
ای احمی تما ورحلمه گیمری ظوشمه . حا توضه حه وسیع جودن ضاوعه آواری، اػ رو  نهونهجودند

کرضسمی و وورگمان استفاده شد. حا جهره تصادفی حما توضمه حمه تعمداد وعلهمان  گیری اػ ضمدول 
کمافی جمودنفر  227 وتشک  اػای  ر( ، نهونهنف 3161) ػن در ضاوعه آواری . جرای احمن پمژوهش 

1. Goldman, R. N. & Greenberg, L 

2. Aldao, A., Nolen- Hoksema, S. & Schweizer, S

3. Bloch, L.,  Haase, C.M. & Levenson, R.W 
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گردخمد. حعمد اػ اضمرا،  127ها جر روی  پرسشناوهحا احن حال  نفر اػ وعلهمان احمن ومدارس اضمرا 
پرسشناوه ضهم  تحلیم  ومورد  161پرسشناوه حه دلی  ناقپ جودن حغف و در نهاخ   25

گرف . نرد تکهی  در پژوهش حاضر  .  جود  00/22 % استفاده قرار 

 اجزارهای پژوهش
(:1RDAS)الف(وق  سس ی  حیزوج ناصالحشده

کرین پرسشناوه توسط حاسبحا کران، نرسن و  ( سماظته شمده اسم  3221) 2ستنسمنخ، 
که توسط اسماانیر سؤال 12اس ین وقحا یدارد. فرم اصل سؤال 35و  ه خمو جمر اسماس نظر 3دارد 
ک و اساانیر 4لوخس   35ن پرسشمناوه حمسماظته شمده اسم . ا حینمدگی ػناشمو  ػیفیدر وورد 

کماوالر ووافما  یشود، طمور یو یگغار نهره 1تا  6اػ  حیتا 0ف یحه صورت ط سؤالی کمه پاسمز 
کاوالر وصالف نهره 1نهره  عبمارات ) اس توافمایمرد. دارای سمه ظمرده وقیمگ یصفر وم  و پاسز 
کممه در وسهمموع نهممره 35 تمما 33عبممارات ) (، انسممسام36تمما  7عبممارات )  خ(، رضمما0تمما 3 ( اسمم  

ک ک دهنممد. نهممرات حممان نشممان یرا نشممان و حی  ػنممدگی ػناشممویممفیکمم     ػنممدگی یممفیدهنده 
کما خپرسشمناوه را در آور ی، سماظتار سمه عماولیدحیمتأ ی  عماولیمحانتر اس . تحل حیػناشو
کمممردحیمممتأ کرونبمممادو  د   حیاخممم(. پا3221حاسمممبی و ههکممماران، ) حدسممم  آومممد 26/6 آن آلفمممای 
کممودی و ویلممریکرونبمماد در وطالعممه هول یوه آلفممایشممناوه حممه شممپرس سممه  ی( جممرا2661) 5سمم ، 

گمزار  شمده اسم .  26/6و  16/6، 72/6ب، ی ، انسسام حه ترتخاس توافا، رضایظرده وق
خاجی حوسمفی کرونبماد  (، ضمراخب پاخماحی3126) در هنسار و ههسمانی درونمی اػ ضهلمه آلفمای 

حصش جودنمد.  رضماخ ( 12/6 و 22/6) پرسشمناوه کم  درعاو   سه و دهما35 یابرف یتصن
کمم  آػوممون، ) در پممژوهش حاضممر، پاخمماحی کرونبمماد( جممرای  و پاخمماحی سممه وؤلفممه  72/6آلفممای 

1. Revised Dyadic Adjustment Scale

2. Busby, D.M., Crane, D.R., Larson, J.H.  & Christensen. C

3. Spanier.

4. Lewis

5. Holist, Cody, S. & Miller, R
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حدس  آود. 70/6و  77/6، 77/6رضاخ ، توافا و انسسام حه ترتیب، 
:1(4IBT- A)ب(آیوونچه رع و یب وره یغ روهطقیاهوای

( اػ روی 3115) های غیرونطقی اهواػ توسمط عبمادی و وعتهمدحنآػوون طهار عاولی حاور 
هممای  وؤلفممه) ( حمه رو  تحلیمم  عواومم 3202)  IBTآػومون ده عمماولی حاورهممای غیرونطقممی ضممونز 

-3 سمؤالآخمتن،  31شماو  ) جراجر تلییمر درواندگی در -3 :عاو  عبارتند اػ 5اصلی( ساظته شد. 
آخمتن،  1) اضتنماب اػ وشمک  -1(. 21-30 سؤالختن، آ 36شاو  ) توقع تأجید اػ دخگران -2(. 31
ی سممؤال 56گممغاری آػوممون  (. شممیوه نهممره56-13آخممتن، 36) وسممجولیتی عمماطفی جممی -5(. 20-16

کمماوالر ومموافقن( ) 5کمماوالر وصممالفن( تمما ) 6حاورهممای غیرونطقممی اهممواػ جراسمماس طیممف لیکممرت اػ 
پماحین نشمان دهنمده حماور غیرونطقمی اس . نهره حان نشان دهنده حاور غیرونطقی حمان و نهمره 

کثر نهممره در احممن آػوممون  حاشممد. جممرای سممنسش پاخمماحی آػوممون و طهممار  وممی 306پمماحین اسمم . حممدا
کردنمد. ضمرخب رواحمی  کمردن آػومون اسمتفاده  کرونبماد و رو  دو نیهمه  عاو ، اػ ضرخب آلفای 

گردخممد. جممر 17/6( 4IBT-A ،IBTاضممرای ههزوممان دوآػوممون ) آػوممون اػ رو  رواحممی ههگممرا آورد 
کرونبماد  ، 131/6، عاوم  دوم 163/6ضراخب پاخاحی عواوم  اسمتصراح شمده، عاوم  اول آلفمای 

کممم  آػوممممون،  713/6. عاومممم  طهممممارم 712/6عاوممم  سمممموم  حاشممممد. در پممممژوهش  وممممی 712/6و 
( اػ احمن پرسشممناوه اسممتفاده شممد و پاخمماحی 3121) ظداحصشمی، حاصممری، روشممن و فلسممفی نممژاد

کمم  پرسشممناوه، ) در پممژوهش حاضممر، پاخمماحیاد. رضمماخ  حصشممی را نشممان د کرونبمماد(  آلفممای 
و جرای طهار وؤلفه درواندگی در جراجر تلییمر، توقمع تأحیمد اػ دخگمران، اضتنماب اػ وشمک  و  13/6

 حدس  آود. 71/6و  02/6، 71/6، 72/6جی وسجولیتی عاطفی حه ترتیب، 
:(ERSQ)ج(پرسشه و وه رتلهظ نه ج ن

2

کممه توسممط جرکینممگ و ای  آخممتن و لیکممرت پممنذ درضممه 27نسی حمما دسمموخمما اجممزار ظ اسمم ، 
خاجی وهمارت2661) 3ػنوح همای انطبماقی تنظمین هیسانمات حمه  ( تدوحن شده اس  و جرای ارا

1. 4 factors of irrational beliefs test-ahvaz 

2. Emotion Regulation Skills Questionnaire

3. Berking, M. & Znoj, H 



38 .............................. بینی کیفیت  ندگی  ناشودس های تنظین هیجانی در ششش نعش باورهای غیرونظعی و وهار 

گممماهی، درک، تحهممم ، پمممغحر ، شمممفافی ،  2شمممود. شممماو   کارگرفتمممه ومممی ظمممرده وقیممماس: آ
 گمغاری اسم . رو  نهره ؤالسمتفسیر، وواضهه، تلییر و حهاخ  اس . هر وؤلفه دارای سه 

اسمم . نهممره  361تممرحن نهممره صممفر و حممانترحن نهممره جراجممر حمما  (، پمماحین5 -تمما ههیشممه  6 -اصممالر )
ی وهمارت حمان  های پماحین تنظمین هیسمان و نهمره حمان، نشمان دهنمده پاحین، عالو  وهارت

کممه تنظممین هیسممان اسمم . احممن وقیمماس اػ ههسممانی درونممی حممانحی جرظمموردار جمموده حممه طممو ری 
کلی  کرونباد جرای نهره  گمزار   01/6 – 13/6 ها در داونمه  و جرای ظرده وقیاس 26/6آلفای 
کلممی حمماػآػوون احمم -شممده اسمم . پاخمماحی آػوممون و جممرای ظممرده  71/6ن وقیمماس نیممز جممرای نهممره 

(. در 2661جرخنمممگ و ػنممموح، ) حمممه دسممم  آومممده اسممم   51/6تممما  75/6  هممما در داونمممه وقیاس
 -01/6همما در داونممه  و جممرای ظممرده وقیاس 72/6کمم  آػوممون،  ی نهرهپممژوهش حاضممر، پاخمماح

گردخد. 76/6  جرآورد 
ای ضهمم  آشممناحی وعلهممان حمما اهممداف پممژوهش و  حممه ونظممور اضممرای احممن پممژوهش، ناوممه

هما تحوحم  داده شمد. حعمد اػ اضمرای  ها حمه آن راػداری تدوحن شد و ههراه حا پاک  پرسشناوه
گغ ها، داده پرسشناوه ها اػ ضمرخب ههبسمتگی پیرسمون و  اری و حه ونظور تحلی  آنها نهره 

 رگرسیون طندوتلیری استفاده شد.

 ها یافته
کنمدگی نهونمه پمژوهش جراسماس سمن و ومدت  حه ونظور جررسی شاظپ های ورکزی و پرا
 شود. شناظتی استفاده وی اػدواح اػ ضدول ضهعی 

س سن و ودت ازدواحویانگین و انحراف استاندارد نهونه پژوهش جراسا: 1جدول 
ح:اکثر ح:اقل انحرا استان:ارد ویانگین وتغیر
76/5600/11251سن

51/3121/1527ودت اػدواح

آوده اس . 2پژوهش در ضدول های  های توصیفی وتلیر خافته
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وتغیرهای پژوهشهای  ، انحراف وعیار، حداقل، حداکثر نهرهویانگین :2جدول 
بیشین کهین استان:اردانحرا ویانگینوتغیر
71/0370/15577حاورهای غیرونطقی

17/2111/13011درواندگی در جراجرتلییر
71/3513/2121توقع تأحید اػدخگران
25/771/3532اضتناب اػ وشک 

 وسجولیتی عاطفی جی
وهارت تنظین هیسانی

گاهی  آ
 درک
 تحه 
 پغحر 

31/31 
21/11 
25/2 
12/2 
01/1 
77/5 

71/2 
25/1 
63/3 
66/3 
11/3 
62/3 

1 
70 
7 
0 
5 
2 

21 
21 
32 
32 
32 
1 

 شفافی 
 تفسیر
 وواضهه
 تلییر

 حهاخ 

77/2 
11/2 
61/2 
11/2 
12/2 

22/6 
36/3 
27/6 
20/6 
22/6 

7 
0 
0 
7 
1 

32 
32 
33 
32 
32 

 17 53 17/1 23/51 کیفی  ػندگی ػناشوحی

کممه در ضممدول  ههممان کهینممه و ، انحممراف وعیممار، شممود، ویممانگین والحظممه وممی 1-5طممور 
، جمرای 77، 55، 70/1، 71/03جرای وتلیر حاورهمای غیرونطقمی حمه ترتیمب جراجمر حما جیشینه 

، جرای وتلیرکیفیم  ػنمدگی 21، 70، 25/1، 21/11وتلیر وهارت تنظین هیسانی جراجر حا 
ت هما ورجمو  حمه وهمار حاشد. حانترحن ویانگین نهمره وی 17، 53، 17/1، 23/51ػناشوحی، 

 تنظین هیسانی اس .
اعتبمممار ومممدل رگرسمممیون تعیمممین  در پمممژوهش حاضمممر، پمممیش اػ اضمممرای تحلیممم ، ضهممم 

گرف های رگرسیون  فرض پیش دورجمین واتسمون آوماره ، جر احن اساس وقدار وورد جررسی قرار 
گوخممای جرقممرار جممودن آػوممون اسممتقالل ظطاهاسمم . آومماره 76/3جراجممر حمما  کممه   -ی حدسمم  آوممد 



18 ............................... بینی کیفیت  ندگی  ناشودس های تنظین هیجانی در ششش نعش باورهای غیرونظعی و وهار 

 وتغیرها ههبستگی جینواتریس  :3جدول 

Z  کمه  62/6و وقمدار احتهمال  25/3اسهیرنوف جرای وتلیر ومالک  -کلهوگروف حدسم  آومد 
خمممع ظطاهممما  حاورهمممای ) . آػومممون همممن ظطمممی وتلیرهمممای وسمممتق جمممودجیمممانگر نرومممال جمممودن توا

خمانس  22/6غیرونطقی و وهارت تنظین هیسانی( حما وقمدار تحهم   اػ ، 66/3و عاوم  تمورم وار
 (.  1رضوع حه ضدول ) حکاخ  داش ن وتلیرهای پیش جین ویا ظطی طندگانه عدم هن

کیفیت زندگی زناشوحی  :4جدول  گام جرای پیش جینی  گام به  های  جراساس وقیاسنتایج تحلیل رگرسیون 
 کلی باورهای غیر ونطقی و وهارت تنظین هیجانی

 R R2 وتغیرها:پیشبین و:ل
R2 تع:یل

ش:ه
R2تغییریافت F 

:اروق
احتهال

/10 حاورهای غیرونطقی 1
6

32/6 32/6 32/6 7/55 6663/6

2
 حاورهای غیرونطقی
وهارت تنظین 
هیسانی

57/
6 

22/6 23/6 62/6 3/51 663/6 

کممه اػ داده آخممد، حاورهممای غیرونطقممی و  جممر وممی 5هممای اراخممه شممده در ضممدول  ههممان طممور 
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کیفیم  ػنمدگی ػناشموحی را داشمتهکننمدگ وهارت تنظین هیسانی تواناحی پیش جینی انمد.  ی 
کیفیم  ػنمدگی ػناشموحی  Rوقدار  ضرخب ههبستگی طندگانه جین حاورهای غیر ونطقمی و 
کیفیمم  ػنممدگی 10/6 و جمین وتلیرهممای حاورهممای غیممر ونطقممی و وهممارت تنظممین هیسممانی حمما 

R2حاشمد. درگمام اول حاورهمای غیرونطقمی ومی 57/6ػناشوحی 
خما 32/6تعمدح  شمده   نس اػ وار

گمام دوم حما افمزوده شمدن وهمارت تنظمین  کیفی  ػندگی ػناشموحی را تبیمین نهموده اسم ، در 
کیفیمم  ػنممدگی ػناشمموحی حممه  خممانس تبیممین شممده  کممه اػ احممن  23هیسممانی، وار درصممد رسممیده 

کیفی  ػنمدگی ػناشموحی حمه وهمارت تنظمین هیسمانی ورجمو   62/6وقدار  درصد اػ تلییرات 
اس . 

کیفیت زندگی زناشوحیجرای ضرایب رگرسیون  :5جدول  کلی باورهای غیر های  جراساس وقیاس پیش جینی 
 ونطقی و وهارت تنظین هیجانی

وتغیرها:و:ل
غیرپیشبین

ب
ضرای

:ارد
ستان
ا

(B)
خطا:
استان:ارد

ضرایب
استان:ارد

بتا()
Tوق:ار

احتهال


هل
تح
اره
آو



س
ریان
موا
تور
ول
عا



1
حاورهای 
 66/3 66/3 6663/6 -02/0 -10/6 61/6 -23/6 غیرونطقی

2

حاورهای 
 غیرونطقی
وهارت تنظین 
 هیسانی

32/6- 
20/6 

61/6 
65/6 

11/6-
16/6 

11/0-
62/0 

6663/6 
6663/6 

22/6 
22/6 

66/3 
66/3 

حممه صممورت ونفممی و  -10/6حاورهممای غیرونطقممی حمما حتممای ، 1حاتوضممه حممه نتمماخذ ضممدول 
دار در پمیش  رت وثبم  سمههی وعنمیحمه صمو 16/6وهارت تنظین هیسانی حا ضرخب حتمای 
کیفی  ػندگی ػناشوحی دارند.   جینی 

کیفیم  ػنمدگی ػناشموحی تن 0ضدول  گمام جمرای پمیش جینمی  گام حه  اخذ تحلی  رگرسیون 
 .دهد وی را نشانحاورهای غیرونطقی و وهارت تنظین هیسانی  احعادجراساس 



17 .............................. بینی کیفیت  ندگی  ناشودس های تنظین هیجانی در ششش نعش باورهای غیرونظعی و وهار 

کیفیت زن :6جدول  گام جرای پیش جینی  گام به  باورهای  ابعاددگی زناشوحی جراساس نتایج رگرسیون 
 غیرونطقی و وهارت تنظین هیجانی

RR2وتغیرها:پیشبینو:ل
R2

تع:یل
ش:ه

R2تغییر
یافت 

F
وق:ار
احتهال

21/660/660/660/673/266663/6درواندگی در جراجر تلییر1

10/631/632/667/611/256663/6تفسیر درواندگی در جراجر تلییر2

53/637/630/665/672/356663/6پغحر  تفسیر درواندگی در جراجر تلییر3

پغحر  تفسیر درواندگی در جراجر تلییر 4

توقع تأحید اػدخگران
51/626/632/661/611/33663/6

پغحر  تفسیر درواندگی در جراجر تلییر 5

شک  اضتناب اػ  توقع تأحید اػ دخگران
51/621/622/662/612/36663/6

پغحر  تفسیر درواندگی در جراجر تلییر 6

اضتناب اػ شک  توقع تأحید اػ دخگران

شفافی 

16/621/625/662/660/2661/6

کمممه اػ داده کمممه  ههبسمممتگی  احمممن اسممم اسممم ،  وشمممصپ 0ضمممدول همممای  ههمممان طمممور 
کلیمه لیمر ومالک جراجمر جمین وارد شمده در ومدل رگرسمیون حما وت وتلیرهمای پمیش  طندگانمه جمین 

که نشان 16/6 که راحطه دهنده اس   هما وضمود دارد.  ای در حد وتوسمط جمین آن ی احن اس  
کممه  عممالوه جممر آن حمما توضممه حممه ضممرخب تعیممین طندگانممه در جهتممرحن وممدل، وشممصپ اسمم  

کهمما هممن وممی هممای پممیش وؤلفممه درصممد اػ  25تواننممد  جممینو وارد شممده در وممدل رگرسممیون، حممه 
کیفی  خانس وتلیر  کنند.ػندگی ػناشوح وار  ی را تبیین 
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کیفیت زندگی زناشوحی جراساس وؤلفه باورهای غیرونطقی و  7جدول  گام پیش جینی  گام به  ضرایب رگرسیون 
 وهارت تنظین هیجانی

VIF تولرنس وق:اراحتهال Tبتا خطا:استان:ارد Bوتغیرها:پیشبین و:ل
66/3 6663/666/3-11/5 -21/6 61/6 -21/6 در واندگی در جراجر تلییر 1

 درواندگی در جراجر تلییر 2
تفسیر

27/6-
13/6

61/6 
30/6

27/6-
20/6

61/1-
21/5

6663/6 
6663/6

22/6 
22/6

66/3 
66/3

 درواندگی در جراجر تلییر 3
 تفسیر
پغحر 

13/6-
72/6 
01/6

61/6 
30/6 
37/6

13/6-
21/6 
26/6

15/1-
22/5 
11/1

6663/6 
6663/6 
6663/6

21/6 
22/6 
21/6

61/3 
66/3 
65/3

 درواندگی در جراجر تلییر 4
 تفسیر
 پغحر 

توقع تأحید اػدخگران

13/6-
76/6 
11/6 
22/6-

61/6 
30/6 
31/6 
60/6

13/6-
22/6 
21/6 
31/6-

22/1- 
10/5 
76/5 
56/1-

6663/6 
6663/6 
6663/6 
663/6

21/6 
20/6 
17/6 
12/6

61/3 
61/3 
31/3 
33/3

 جراجر تلییردرواندگی در  5
 تفسیر
 پغحر 

 توقع تأحید اػدخگران
 اضتناب اػ وشک 

13/6-
00/6 
15/6 
22/6- 
13/6-

61/6 
31/6 
37/6 
60/6 
62/6

16/6-
23/6 
21/6 
31/6-
30/6-

23/1- 
23/5 
73/5 
16/1-
22/1-

6663/6 
6663/6 
6663/6 
663/6 
663/6

21/6 
20/6 
17/6 
12/6 
22/6

61/3 
61/3 
35/3 
33/3 
66/3

 واندگی در جراجر تلییردر 6
 تفسیر
 پغحر 

 توقع تأحید اػدخگران
 اضتناب اػ وشک 

 شفافی 

12/6- 
17/6 
26/6 
22/6- 
13/6-
10/6

61/6 
31/6 
37/6 
60/6 
62/6 
31/6

13/6-
31/6 
27/6 
31/6-
30/6-
31/6

37/0-
06/1 
61/1 
15/1- 
20/1- 
63/1

6663/6 
6663/6 
6663/6 
6663/6 
663/6 
661/6

25/6 
22/6 
10/6 
12/6 
22/6 
25/6

61/3 
61/3 
31/3 
33/3 
66/3 
61/3

که اههی  هرکدام اػ وتلیرهای پیش ، نشان وی 7حاتوضه حه ضدول  جین واردشمده  دهد 
کیفیمم  ػنممدگی ػناشمموحی جممرای وتلیرهممای دروانممدگی در جراجممر  در وممدل رگرسممیون، در وتلیممر 

وشمک  و شمفافی  حمه ترتیمب جراجمر تلییر، تفسیر، پغحر ، توقع تأحید اػ دخگران، اضتنماب اػ 
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حاشمممد. حممما توضمممه حمممه وقمممادحر ضمممرخب  ومممی 31/6و  -30/6،  -31/6، 27/6، 31/6،  -13/6حممما 
کممه دروانممدگی در جراجممر تلییممر اػ جیشممترحن  رگرسممیون وتلیرهممای پممیش جممین، وشممصپ اسمم  
کن کیفی  ػنمدگی ػناشموحی جرظوردارنمد. ههشنمین  اههی  و شفافی  اػ  ترحن اههی  در 

که درواندگی در جراجر تلییمر، توقمع تأحیمد  جین نشان وی   ضراخب وتلیرهای پیشعالو دهد 
جممین تفسممیر، پممغحر  و  اػ دخگممران و اضتنمماب اػ وشممک  حممه صممورت ونفممی و وتلیرهممای پممیش

کیفی  ػندگی ػناشوحی   کنند. جینی وی را پیششفافی  حه صورت وثب  

 گحری نتحجهبحث و 
که حاور همای غیرونطقمی و وهمارت تنظمین هیسمانی پمیش جینمی نتاخذ پژوهش نشان داد 

کیفیممم  ػنمممدگی ػناشممموحی وی حمممه عنممموان وتلیمممری حاشمممند و حاورهمممای غیرونطقمممی  کننمممده 
 کیفی  ػندگی ػناشوحی شناظته شد. ی جرایتر کننده قوی پیش جینی شناظتی
کیمممد دارنمممد   گران جمممر احمممن همممای اظیمممر اوح درومممان پژوهش کمممه اػ ویمممان تهمممام عواوممم ، تأ

 کننمد تمری را اخفما وی وندی و سماػگاری ػناشموحی نقمش وهن رهای شناظتی در رضاخ وتلی
 شاخسمممته و ههکممماران(. 2635، شمممرخعتی، احهممدی و اویمممری، 3111شاخسممته و ههکممماران، )
کمممه وتلیرهمممای شمممناظتی و رضممماخ  (3111) ونمممدی ػناشممموحی حممما خکمممدخگر  نشمممان دادنمممد 

کممرد روخکممرد 2660) 1ههبسممتگی دارنممد. لیممو  رجمم ،کیفیمم  ػنممدگی ػناشمموحی حممهعهنممی ( عنمموان 
کیفیم  خاجی  کیمد ػنمدگی عواو  شناظتی در ارا طبما روخکمرد شمناظتی خکمی اػ  .کنمد وی تا

کارآوممد و حاورهممای غیرونطقممی  عواومم  وممؤثر جممر اػدواح، نگر  کاشممانی و ) جممودههممای نا لطفممی، 
کشهکش و اظتالف در رواحط اضتهماعی حمه ظصمو  رواکه ( 2633واحری،  حمط عاو  اصلی 

 (.  2663الیس، ) اوضین و ونبع اصلی پرخشانی هیسانی هستند
که هیسان کمه  های وا عهدتار اػ عقاخدوان ناشی وی فرضیه اصلی الیس احن اس   شود 

خاجی کنش وی تمأثیرهای وا اػ روخدادهای ػنمدگی،  جر ارا همای هیسمانی آشمفته نظیمر  گمغارد. وا

1. Liu, L 



 8786 تابستان، 61شهاره ، 86جلد ، پ وهرهای وراوره ................................................................................ 15

کممه جممر  حمماوراضممطراب توسممط نظممام  و افسممردگی اسممتوار اسمم ، آغمماػ  اورهممای غیرونطقممیحفممرد 
کیفیم  3122کمری، ) خاحمد ومی شود و تداوم وی (. حنماجراحن نحموه تفکمر افمراد عاوم  اصملی در 

کمه نقمش عواوم  شمناظتی نسمب  حمه عواوم   ومی هاسم  و رواحط انسان تموان انتظمار داشم  
تر حاشد.  هیسانی قوی

کیفیم  عل  ونفی جودن ضرخب رگرسیونی حاورهای غیمر ونطقمی راح طمه وعکموس آن حما 
(، پممور وحهدرضممای 3112) احممن خافتممه حمما خافتممه پممور رحیهممی ورنممی. ػنممدگی ػناشمموحی اسمم 
 .ههسو اس ( 2661) ، پاسکال و ههکاران(3121) تسرخشی و ههکاران

خمماجی ووقعی  کننممد، تعممدادی اػ  شممان اسممتفاده وی افممراد وعهممونر اػ دو شممیوه تفکممر در ارا
کمه افکمار، اندخشمهافمراد دارای طمرػ تفکمر غی کمه جمر اضبممار،   رونطقمی هسممتند  و عقاخممدی دارنمد 

گراحمممی کیمممد وی) المممزام، وظیفمممه، وطلممما  اسممماورل، اسمممتروج  و ) کنمممد حمممه شمممک  افراطمممی( تأ
( و پیاود آن تضمعیف اثمر حصشمی 2631، 2، آجو ولهین،آجوود، الزقول و اوقول2636، 1توواسسان

(، انممدوه، 3،2660نیکمم ) همما ده جممین آنارتبمما  اوضممین، عممدم درک درسمم  پیممام فرسممتاده شمم
ضمان ) شموند عالقگمی درکمار ومی اضطراب، افسردگی، غمرور جمیش اػ حمد، عمدم تحمرک و جمی

همما،  نگرانممی شممدن حمما( و حممه دلیمم  ههممراه 2631، ووگمماس و ههکمماران، 3126جزرگممی و نمموری، 
 (2636جرخممدگس و هممارنیش، ) انتظممارات و نشممصوار فکممری، حساسممی  در خمما ػوینممه ظمما 

(. ولمی تعمدادی 2635کروی و ههکاران، ) شوند وضب جروػ اظتالنت و وشکالت روانی ویو
کمه در حاورهمما و نگمر  آن هما اضبممار و  اػ افمراد دارای طمرػ تفکممر ونطقمی هسمتند، حممدحن وعنمی 

شمود و افمرادی  هما وی الزام وضود نداشته و ونسر حه حفظ حقای فرد و جرآورده شدن اهداف آن
(. حاورهای ونطقی ونسر حه پیاومدهای 3122 شفیع آحادی و ناصری،) ستندکارآود و توانا ه

ووفقیمم  در ػنممدگی  ( و2661، 4اسمماورل و فورسممترلینگ) عمماطفی، اخسمماد هیسانممات سمماػگار
کممه حاورهممای ونطقممی جیشممتری دارنممد، در (. 2631ووگمماس و ههکمماران، ) شمموند وی اوضینممی 

1. Sporrel, M., Strobel, M. & Tumasjan, A

2. Melhim, A., Abood, M., Al-Zghoul, H. & Zughoul, R

3. Nickl, T. K

4. Forsterling, F
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ححممث و تممر   ارتبمماطی، رو  وناسممبکننممد در وممورد وشممک   ػنممدگی ػناشمموحی ظممود سممعی وی
کره دهنمد، احساسمات شمان  رانسمب  حمه همن  کار جرده و پیشمنهاد راه حم  و ومغا گفتگو را حه 
اجراػکننممد و در احممن شممراخط رضمماخ  و ظشممنودی جیشممتری اػ ػنممدگی ػناشمموحی ظممود احسمماس 

کرت و جورسممممیا) کننممممد وی خمممماجی حنمممماجراحن شممممیوه(. 2661، 1اسممممتا  های درک و تفسممممیر و ارا
کمه در رواحمط خمدادهاحی  کیفیم   تمأثیرافتمد،  شمان اتفماق ومی اوضین اػ خکدخگر و رو وههمی جمر 

گوجر) ها دارد رواحط آن  (.2636، 2کارنی و 
وهارت تنظین هیسان اوضین، خکی دخگمر اػ عواوم  ثبمات نظمام ظمانواده اسم . همر طمه 

کیفی  ػندگی ػناشوحی آنان جیشتر اس احن خافتمه حما  . وهارت تنظین هیسان جیشتر حاشد، 
گنسممی(، 2635) (، حلموک و ههکمماران2631) هممای عزحممزی و ههکمماران خافتمه ( 2633) حشممارت و 

کارآوممدی و ههسممو اسمم .  گیممری عممزت نفممس،  هممدف تنظممین هیسممانی، حهاخمم ، شممک  
فمزاخش هیسانمات وثبم  و اضتنماب اػ هیسانمات ونفمی جممرای و ا حاشمد فردخم  شمصپ ومی

وهمارت وناسمب (. 2636 حیمدری و اقبمال،) اس   حاحز اههیگیری ظوشبصتی فرد  شک 
کمماراحی شممللی و تحصممیلی جهتممر وممرتبط اسمم  آلممداجو و ههکمماران، ) در تنظممین هیسممان، حمما 

توانمد  یننمد، ومک یهما اسمتفاده وم ن عواطمف ظمود اػ آنیتنظم یه افراد جراک حیراهبردها(. 2636
و  ی، اضتهممماعی، روانمممیسمممتخسمممطح سمممالو   انسمممانها در احعممماد وصتلمممف ا یووضمممب ارتقممما

، یانکموور یصمالح) ش دهمدخهما را افمزا آن ی  ػندگیفیکا سطح حن طرحشود و اػ ا یاظالق
3111.) 

کنندگان نحا هیسان شناظته شمده انمد و در تنظمین تعمادل  در خا اػدواح، ػنان تنظین 
(. حنماجراحن 2663، 3نمولن م هوکسمها و ضکسمون) کننمد تمر عهم  ومی تر و شاخسمته عاطفی وسجول

کمه قمادر حمه  ن هیسان ویتنظی کسمانی  کیفی  رواحط اوضین حا خکدخگر را شمک  دهمد،  تواند 
کننمد، اػ  تنظین هیسانات ظود حاشند، احساسات ظود و دخگران را حمه طمور ومؤثری درک وی

1. Stackert, R. A. & Bursik, K

2. Karney, B.R. & Gauer, B

3. Jacson, B
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کیفی  حمانتری در رواحمط دارنمد. در وقاجم   های داظلی و جین فردی لغت وی وهارت جرند و 
که وهارت تنظین هیس کن و خا هیر اس ، نهمی اناتکسانی  تواننمد وضمعی  عماطفی  شان 

کنند و رواحط ظود را در اػدواح حه ظطر وی هما  انداػند. تنظین هیسانات حمه اوح ظود را حفظ 
هممای ونفممی و اقممداوات ظممود نظممارتی و خممادگیری  جممرای ضلمموگیری اػ روجممرو شممدن حمما ووقعیمم 

کهما ومی وهارت که حه نفمع همر دو اسم   ورت ووفقیم  در احمن ووضموع، کنمد. در صم هاحی 
کهتری را تسرحمه اوح کمه ومی ومی ها جرانگیصتگی هیسانی  توانمد حمه رفتارهمای ارتبماطی  کننمد 

کنتممرل وشممکالت قبلممی و در نهاخمم  اػ جممین رفممتن وشممکالت اساسممی ونسممر  جهتممر، اصممالح و 
کهما ومی گاهی اػ راهبردهای شمناظتی تنظمین هیسانمات حمه اوضمین  کمه درک  شود. آ کنمد 

کیفیمممم  حممممانتر اػ ػنممممدگی ػناشمممموحی را داشممممته حاشممممندجهتممممر،   جهممممره وری جیشممممتر و تضممممهین 
کوندی و حناجی، )  .(2631اسدػاده، وا

کمممه اػ جمممین وؤلفمممه های وهمممارت تنظمممین هیسمممانی و حاورهمممای  پمممژوهش حاضمممر نشمممان داد 
تفسممیر، پممغحر ، توقممع تأحیممد اػ های دروانممدگی در جراجممر تلییممر،  وؤلفممهغیرونطقممی، حممه ترتیممب 

کیفیممم  ػنمممدگی ػناشممموحی   ی کننمممده پمممیش جینیران، اضتنممماب اػ وشمممک  و شمممفافی  دخگممم
ی تر قمموی ی  کننممده ها، دروانممدگی در جراجممر تلییممر، پممیش جینی حاشممند و اػ ویممان احممن وؤلفممه وی
که هرطه درواندگی در جراجر تلییرکن .کیفی  ػندگی ػناشوحی جود جرای تر حاشمد،  حه احن وعنا 

 ( و دسمممتلیب3116) صتمممیت  حمممانتر اسممم . احمممن خافتمممه حممما خافتمممهکیفیممم  ػنمممدگی ػناشممموحی 
که دارای  حاور درواندگی در جراجر تلییر ( ههسو اس .3111) هستند، اعتقماد دارنمد  افرادی 

گغشته و تارخصشه کننمده  که تسارب  کنمونی آن ی  ػنمدگی تعیمین  هاسم  و اثمر  وطلما رفتمار 
کنمونی نادگغشته را نهی گرفم توان در تعیین رفتمار  و  (3122حمادی و ناصمری، شمفیع آ) خمده 
کنونی طون نهی گغشته را تلییر دهند، پس رفتار  وانمد.  شان هن حدون تلییر حاقی وی توانند 

کارآوممد ظممود انعطمماف پممغحر  گممر اوضممین حمما توضممه حممه ػوممان، در جراجممر تلییممر حاورهممای نا احتهممانر ا
گغشمته، نسمب  حمه تلییمر ر کننمد، در حاشند و حا جررسمی اثمرات رفتمار  کنمونی ظمود اقمدام  فتمار 

کرد. کیفی  ػندگی ػناشوحی حانتری را تسرحه ظواهند  رواحط ػناشوحی، 
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کیفیمم  ػنممدگی ػناشمموحی شممناظته شممد. احممن تفسممیر کننممده  ، دووممین وؤلفممه پممیش جینممی 
حممه هیسانممات واحسممته حممه حممواسو حممدنی ظممود را حتواننممد کممه اوضممین  وؤلفممه حممه احممن وعناسمم 

کنند درستی که اوضین هیسانات ورجو  حه حمدن ظمود را حمه درسمتی تفسیر  . احتهانر ػوانی 
کممه وممی توانممد وممانع اػ  حشناسممند، حممه ضممای سممردرگهی اػ حممانت فیزخکممی و وضممطرب شممدن 

خمماروحی صممحیح فممرد حمما هیسانممات تولیممد شممده شممود، سممعی در تعممدح  هیسانممات ونفممی  رو
گهممانی حمما هیسانممات ونفممی در کننممد. در نتیسممه حممه وی شمموند و  شممان وواضممه نهی رواحط طممور نا

کیفی  ػندگی ػناشوحی شان را حان جبرد. ههین عاو  وی سووین پغحر  هیسانات،  تواند 
کننده گردخمدکیفی  ػندگی ػناشموحی   ی پیش جینی  کمه تعیمین  . پمغحر  حمه احمن وعناسم  

کممه  اوضممین هیسانممات ظممود را حممه صممورت سمماده و حممدون ضزجیممات و قضمماوت ههممان طممور 
حاضممر اػ لحمماج ارػشممی   ن خمما هیسانممات تولیممد شممده در لحظممهپغحرنممد. لممغا هیسمما، جندهسممت

خمماجی قممرار نهممی خمماجی ارػشممی هیسانممات وممینممگیر وممورد ارا توانممد اػ تولیممد  د و ههممین عممدم ارا
کنمد.  در ػوینمه  ،پمغحر  هیسانممات  هیسانمات ناظوشماخندتر و نیروونمدترو حعمدی پیشممگیری 

که ػنمان جیشمتر اػ ومرد ان احسماس تمرس، انمدوه و آسمیب پمغحری را اجمراػ وشصپ شده اس  
کمه توانماحی درک، پمغحر  هیسان3221 ،1داتمون) پغحرند وی وکرده  هما و عواطمف  (. افمرادی 

، و ههکماران 2جرکینمگ، واپمرون) ظود و دخگران را دارند اػ سالو  روانی جیشتری جرظوردارند
 کننمممممد تسرحمممممه ومممممیوندی جیشمممممتری را  و در ػنمممممدگی ػناشممممموحی احسممممماس رضممممماخ  (2661
 (.3116،صادقی)

که پیشطهاروین  حاشمد، توقمع تأحیمد اػ  کیفیم  ػنمدگی ػناشموحی وی  کننمده جینمی وؤلفه 
کمه  دخگران اس .  احن حاور جیان وی کمه اوضمین نیماػ حمه حهاخم  و تأحیمد افمرادی دارنمد  کنمد 

رسمد  نظمر وی (. حمه3122شمفیع آحمادی و ناصمری، ) ها عالقه دارنمد شناسند و حه آن آنها را وی
گر در راحطه که وهکمن اسم  حعضمی رفتارهاخشمان   ا کند  ػناشوحی هر فرد احن ووضوع را قبول 

شممته حاشممد، اوممورد تأحیممد دخگممران قممرار حگیممرد خمما نگیممرد و انتظممار جممیش اػ حممد اػ دخگممران ند

1. Dutton, D. G

2. Wupperman, P
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کممه در صممورت حممان جممودن احممن  کممرد، طممرا  کیفیمم  ػنممدگی ػناشمموحی حممانتری را تسرحممه ظواهممد 
گمر احمن د خما نمه؟ و گیر أحید دخگران قرار ویکه آخا وورد ت ووضوع اس داجهار نگران احن توقع،   ا

کممه  اػ دسمم  دهممد. اػ آنآن را کممه وبممادا  تأحیممد را قطعممار حدسمم  آورد حمماػ  نگممران اسمم  ضمماحی 
ػای ػنمدگی  های احن افراد وتفاوت اػ خکدخگر اس ، اوکان دارد فرد در شراخط تنش ظواسته

ند رفتاری وتناسب حا ووقعی  و اصال  ظود انسام دهد. لمغا در دراػ ومدت، ػناشوحی نتوا
کممه احممن حمماور فممرا وممی را اػ  ینتوانممد ادراک اوضمم ظوانممد، وممی احممن نمموع حمماور و طگممونگیو رفتمماری 
کیفیم   تمأثیرکیفی  ػنمدگی ػناشموحی حمه صمورت ونفمی تحم   کماهش  قمرار داده و ووضمب 

 ػندگی ػناشوحی شود.
کیفیممم  ػنمممدگی ػناشممموحی  کننمممده پمممیش جینی  پنسهمممبن وؤلفمممهاضتنممماب اػ وشمممک ،  ی 

ههسمو ( 3112، حه نق  اػ پمور رحیهمی ورنمی، 3216) اپستین  تهشناظته شد. احن خافته حا خاف
حما رضماخ  ػنمدگی ػناشموحی ههبسمتگی ونفمی  دهمد اضتنماب اػ وشمک  وی که نشاناس  
کمممه دارای احمممن نممموع حممماور هسمممتند، اػ روجمممرو شمممد. دارد ن حممما وشمممکالت ظمممودداری اوضینمممی 
کمردن اػ وسمجولی  ظیلمی آسمان وی تر اػ روجمرو شمدن حما آن   کنند و عقیده دارند شمانه ظمالی 

گمممر اوضمممین حمممه ضمممای فمممرار اػ  (. حمممه نظمممر وی3122شمممفیع آحمممادی و ناصمممری، ) اسممم  رسمممد ا
کننمد، احمن نموع ارتبما   گفتگمو  وشکالت، حا آن وواضه شوند و حا خکدخگر در ومورد وشمکالت 

کاسمته و  اند ونسر حه ح  وساج  پیش آودهتو وی شده و حه احمن طرحما اػ شمدت تعارضمات 
کیفیمم   اػ تکممرار آن کنممد، در نتیسممه ووضممب افممزاخش ادراک وثبمم  اوضممین اػ  همما ضلمموگیری 

 شود. ػندگی ػناشوحی 
کننده  ششهین وؤلفه حاشمد. حمه احمن  کیفی  ػندگی ػناشوحی، شفافی  وی  پیش جینی 

که اوضین ه کننمد. وعناس   گمغاری  احمن یسانات ظود را حه صورت دقیا شناساحی و نام 
کممه حممه دنبممال احممن نمموع هیسممان وی احتهممانر ویکممار  آخممد و نمموع جرداشمم   توانممد در نمموع رفتمماری 

که وعهونر افکار ونفی ونسر حه هیسانمات ونفمی وی د. نشمو وسدد ووقعی  وؤثر حاشد، طرا 
گممغاری هیس گممر فممرد قممدرت نممام  انممات ظممود را نداشممته حاشممد، اوکممان دارد در احممن صممورت ا
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کنمد و رفتارهماحی اػ ظمود  هیسان غن را حه اشتباه حا نام گمغاری  های ظشن خا عصبانی  نام 
که عالوه جر تشدخد شدن احن نوع هیسانات ناظوشاخند در ظمود، ونسمر حمه تولیمد  نشان دهد 

گونه ک هیسان ناظوشاخند در ههسر ظود شود و شراخط حه  ه اوضمین در خما نموع ای پیش رود 
کارآوممد حممه دام جی  ،فتنممد. حنمماجراحن شناسمماحی دقیمما هیسانمماتاالگمموی ارتبمماطی وصممرب و نا

کن کیفیمم  ػنممدگی ػناشمموحی حممانتر وی ووضممب درگیممری  شممود. وشممصپ شممده اسمم   تممر و 
که اػ شفافی  هیسانی حانحی جرظوردارند، در ارتبا  حا وقاخع ناظوشماخند ػنمدگی  اوح هاحی 

تمموضهی( قممدرت حصشممندگی ػناشمموحی حممانحی  هشممون حممدرفتاری، ظیانمم ، جممیه) ػناشمموحی
(. حما توضمه حمه 2666 فیتمنس،) کننمد در ػنمدگی ػناشموحی تسرحمه ومیرا تمری  دارند و نشا  جیش

هممممممای تنظممممممین هیسممممممانی، پممممممیش  ( تهممممممام وهارت2661) جرکینممممممگ و ههکممممممارانپممممممژوهش 
کمه سمالو   کننده جینی روان در تعماوالت اضتهماعی ی سالو  روان هستند و اػ آن ضماحی 

کیفی  ػندگی ػناشوحی وی     شود. وثهر ثهر اس ، حناجراحن ووضب افزاخش 
کیفی  ػندگی ػناشوحی را جر اسماس وتلیرهمای  حا توضه حه نتاخذ پژوهش حاضر وی توان 

کمرد. حاورهمای غیرونطقمی پمیش  حاورهای غیرونطقمی و وهمارت تنظمین هیسمانی پیش جینمی 
کننممده قمموی تممر تواننممد وبنممای تسرجممی  وممی پممزوهش حاضممرهای  خافتممه ی شممناظته شممد.جینممی 

اػ های آووػشی در ضه  تقوخ  و پاخداری رواحط اوضمین حاشمد.  وناسب جرای تدوحن جرناوه
که طون  وی های پژوهش وحدودخ  کرد  جر روی وعلهان ػن وتأهم  توان حه احن نکته  اشاره 

گرفته اس  حاخد در تعهین نتم کمرد. شهر سبزوار صورت  اخذ حمه دخگمر افمراد و ونماطا احتیما  
ششً    جایی کٍ معلمان ي يالدیه وقش  الشلی  ا    بیت شس وجشا جشًان  ا وشده د مشىُا  مشی         از آن

َای آمًزشی متمیکز تی بىظ م َ جانه شىاسایی ي اتیاز َ جاواته ششىاتس تاي َشای طلش  ي     تیوامٍ

ن ه تیوامٍ  یزی ي مشً   بًجشٍ اشیا اي ان ي مماشىاس  يانالالح آن    مدا س ي تاوًا ٌ بًس  

 گ ی .
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