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cognitive emotion regulation 
Sohila Tahmaseb1, Ghavam Moltafet2 

 چكيده

ظیم شناختی اما آیا تن باشد.هیجان و دلبستگی به خدا از عوامل مهم و ت ثیرگذار بر رضایت از زندگی می شناختی های تنظیمسازهزمينه: 

پیش بینی پژوهش حاضر با هدف بررسی  هدف: ای دارد؟هیجان در رابطه بین دلبستگی به خدا و رضایت از زندگی نقش واسطه

منظور در قالب دینبروش:  گری تنظیم شناختی هیجان انجام گرفته است.و واسطه رضایت از زندگی با توجه به نقش دلبستگی به خدا

فر از دانشجویان دانشگاه ن 322ای چند مرحله ایگیری خوشهبا استفاده از روي نمونهو با طرح تحلیل مسیر  یك پژوهش همبستگی

(، دلبستگی به خدا )بك و مك 2110های رضایت از زندگی )اسکات هیوز،های پژوهش از طریو پرسشنامهیاسوج انتخاب شدند. داده

ی یاب(، گردآوری و با استفاده از روي آماری مدل2112کراین و اسپینهاون،  ( و مقیاس تنظیم شناختی هیجان )گرانفسکی،2116دونالد، 

و تنظیم  ,نتایج نشان داد که بین دلبستگی به خدا و رضایت از زندگی ها:يافتههای ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. معادله

( وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان داد که تنظیم شناختی هیجان >110/1p) رابطه منفی شناختی هیجان

مدل حاضر بخوبی چگونگی ارتباط در مجموع، گيری: نتيجه کند.ای ایفا میبه خدا نقش واسطه دگی و دلبستگیبین رضایت از زن

اسب به خدا کند و با تمرکز بیشتر بر تنظیم شناختی هیجان و سبك دلبستگی منبین دلبستگی به خدا و رضایت از زندگی را تببین می

 دلبستگی به خدا، تنظیم شناختی هیجان، رضایت از زندگی واژه كليدها: یش داد.توان رضایت از زندگی دانشجویان را افزامی
Background: Emotion Regulation and Attachment to god are among significant factors influencing Life 

Satisfaction. however, it is worth noting whether cognitive emotion regulation plays a mediating role in the 

relationship between attachment to God and life satisfaction Aims: The purpose of this study was to 

investigate the prediction of the life satisfaction based on of attachment to God with mediating role of 

cognitive emotional regulation. Method: For to do, This study was based the correlation method and path 

analysis design, 352 students from yasouj University were chosen by using multi-stage-cluster sampling 

method. The participants complete these questionnaires: Multidimensional Life Satisfaction Scale (2001), 

Beck McDonald attachment to God inventory (2004) and Cognitive Emotion Regulation questionnaire (2002). 

All data analyzed by structural equation model.Results: The results indicate that there is a significant negative 

relationship between attachment to God and life satisfaction and attachment to God and Cognitive Emotion 

Regulation(p<0/001). In addition the results of structural equation model showed that, Cognitive Emotion 

Regulation plays mediating role in the relationship between life satisfaction and attachment to God. 

Conclusions: The findings indicate that the model developed lends itself quite well to explaining how 

attachment to god and cognitive emotional regulation affect on life satisfaction. A greater focus on cognitive 

emotional regulation and proper attachment to god could lead to a higher level of life satisfaction among 

students. Key words: Attachment to God, Life satisfaction, Cognitive emotion regulation, life satisfaction 
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 مقدمه

سطح  نییبه بعد در نگاه سازمان ملل برای تع 2111از سال 

 ندهیآ به دیما ،یاجتماع زیستی شاد رهاییکشورها، متغ یافتگیتوسعه

ارد و دییشاخص کل كیبه عنوان  یاز زندگ تیو خشنودی و رضا

 انیب یجهان بهداشت سازمان دی. راهبرد جده استمحاسبات شد

را مدنظر  یانداز سالمتچشم دیکند که کانون تمرکز و مطالعات، بایم

ها فاصله یارمیب یبندعملکرد، از طبقه یالمللنیب یبندقرار دهد. طبقه

ی و حرکت کرده است )روبوستل یسالمت یهامؤلفه گرفته و به سمت

ك جامعه یدم که اگر مر یمعننی(. بد2107، سلیگمن، 2108 ،شمنیو

آن  توانیمندی نکنند، نمیتخشنودی و رضا ،احساس شاد زیستی

به همین لحاظ (. 2111 ،قلمداد نمود )دینر افتهیجامعه را توسعه 

 بینی، رضایت از زندگی،هایی نظیر شادزیستی، خويسازه

درستی و نظایر آن در کانون توجه این رویکرد قرار گرفت. با روان

 تیفیدر مورد ک یاریهای بسپژوهش یر،های اخلدر سااین رویکرد 

. پذیرفته استنجام ا 2یفاعلو  0ینیع یدگاهافراد از دو د یزندگ

 یها، شبکهمسکن کیفیتمانند درآمد،  یرونیب یطبه شرا ینیع یدگاهد

 کند. در مقابل،یتوجه م یبه خدمات بهداشت یو دسترس یدوست

وجه به با ت یاز زندگ یتضابر قضاوت افراد در مورد ر یفاعل یدگاهد

 تیاز دوستان، رضا یتخاص آن مانند رضا یهایطهح یا یکل زندگ

 گ،یورزد )زولیم یدت ک یلیتحص یهااز تجربه یتاز خانواده و رضا

 (.2112 ین،و در یوبنر، هیسوالو

تعریف  یزندگ یفیتک یکل یابیبه عنوان ارز 3یاز زندگ یترضا

افزایش رضایت افراد از زندگی عوامل متعددی را در  شده است.

توان در دو دسته عوامل زیستی . این عوامل را میشده استمطرح 

)نظیر آمادگی ژنتیکی و سالمت جسمانی( و عوامل اجتماعی روانی 

 بندی نمود)نظیر روابط اجتماعی مطلوب و نیازهای روانی( طبقه

 ،یعفرو ج انیبزاز ،ی؛ به نقل از ورقائ2111 کروپانزانورایت و )

توان به نقش زندگی می از(. از جمله عوامل مؤثر بر رضایت 0370

 ریهای اخدر سال اشاره نمود. جانیه یشناخت میبه خدا و تنظ یدلبستگ

تواند در که می یو با توجه به نقش یبعد فرد كیبه عنوان  تیمعنو

 را به خود جلب کرده است. یاهندآیداشته باشد توجه فز یبهبود

 ده است.ش فیها تعریها و خدا با توجه به دلبستگانسان نیب ةرابط

خاص است که مستلزم تبادل لذت،  یجانیه ةرابط كی یدلبستگ

                                                           
1. objective 
2. subjective 

 معتقدند که( 2102پرگامنت و کرایوز ) .است شیمراقبت و آسا

با گذشت زمان و در  ،یدر دوران کودک هیمراقب اول یدلبستگ

دا و وطن ادامه به خ یهمانند دلبستگ گریهای دچارچوب نظام

 جادیا را یمختلف دلبستگ یها. ارتباط انسان با خدا نقشیابدمی

و کاهش  یکینزد جادیاز جمله پناهگاه امن و مطمئن و ا کندمی

 اضطراب.

 یمبنا هی( روابط اول0373 ،ی؛ به نقل از باقر0727) یبالب دبه اعتقا

 هیاول یستگبروابط دل نیبنابرا است. ندهیدر آ یروابط دلبستگ جادیا

 یمذهب دیتصور از خدا و عقا یربنایتوان زیبزرگسال را م یبا دلبستگ

 یمطابقت همزمان نامگذار هیباور را تحت عنوان فرض نیدانست و ا

بزرگسال  یدلبستگ یهاسبك یفرد یهاتفاوت گریدکرد. به عبارت 

 یهافاوتبا ت ینقطه زمان كیدر  یدوران کودک یدلبستگ خچهیو تار

 از خدا هماهنگ هستند یروانشناخت یو الگوها یمذهب دیعقا یفرد

به خدا تحت عنوان  ی(. دلبستگ2102 ،آینثورث، بلهار، واترز و وال)

 نیا در شده است. فیفرد به خداوند تعر یش عاطفیارتباط و گرا

 ةهم شود که دریشناخته م یامن گاهیخاطر، خداوند به عنوان پا تعلو

جهرمی، قربان ایزدیان، امیری،جستجو کرد ) توان او رایم طیشرا

( نیز نشان دادند که دلبستگی 2102کالیا و همکاران ) (.2101حمیدی،

( معتقد است 2112بك )بخشد. ایمن کیفیت زندگی افراد را بهبود می

 یگکمتر دچار تنش و افسردبه خدا دارند،  منیا یافرادی که دلبستگ

اینر، م برخوردارند. شترییب تیمیو صم تیشوند و از احساس رضایم

ای نشان دادند که دلبستگی ایمن ( در مطالعه2108داوسان و مالون )

 گردد.درستی میبه خدا سبب افزایش روان

( در پژوهشی نشان 2108، مك آلیف و مید )وسامیکانتد، پ

بینی اند که دلبستگی به محیط زندگی کیفیت زندگی را پیشداده

ای نشان دادند در مطالعه (2108ادشاو و کنت )کند. همچنین. برمی

دارد.  ثبتم رابطه درستیزندگی و روان از رضایت بر خدا به دلبستگی

( نیز نشان دادند کنترل هیجان منجر 0378) صائمی، بشارت، اصغرنژاد

 گردد.به صمیمیت در زوجین می

 ای به نظریاتی شده کهیندهآهای اخیر توجه فزدر سال به عالوه،

یندهای شناختی مؤثر در رضایت از آبه دنبال شناخت و معرفی فر

(. یکی از 2116)کاچادوریان، فینچام و داویال،  اندبودهزندگی 

 یشناخت یراهبردها ةهای شناختی مورد توجه در این حوزپدیده

3. Life satisfaction 
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شامل استفاده از راهبردهای  جانیه می. تنظباشدمی جانیه میتنظ

 كی ةشدت تجرب ایدر مدت زمان و  رییبرای تغ یرفتاری و شناخت

 ویاز طر جانیه می(. تنظ2117، سولوآنو ینگ کر) باشدمی جانیه

 ایها . شناختخوردمیروزمره افراد به چشم  یها در زندگشناخت

 ها و احساسجانیه هک کندمیبه افراد کمك  یهای شناختندیفرآ

نشوند مغلوب  هاهیجاننموده و توسط شدت  میهای خود را تنظ

 یشناخت وةیبه ش جان،یه یشناخت می(. تنظ2119)گراس و تامپسون، 

اشاره دارد. به  جانیو دستکاری ورود اطالعات فراخوانده ه تیریمد

راد پس به نحوة تفکر اف جانیه یشناخت میراهبردهای تنظ گریعبارت د

 شودمیزا برای آنها اطالق بیآس ةواقع ای یتجربه منف كیبروز  از

 میراهبردهایی که افراد برای تنظ (.0373 ،یو حسن ییرزای)م

و  هنسازگارا راهبردهای تحت عنوان کنندمیاستفاده  شانیهاجانیه

 (.2117ن، سولوآو  نگی)کر اندشدهناسازگارانه مورد بحث واقع 

 می( نُه استراتژی متفاوت تنظ2110) ینهاونو اسپین کرا ی،گارنفسک

 راهبردهای اند که در دو دستههکردیی را شناسا یجانه یشناخت

سرزنش خود،  راهبردهای .یرندگیجای م ناسازگارانه و سازگارانه

 راهبردهای پنداری،یز آمو فاجعه ینشخوار ذهن یگران،سرزنش د

 هایراهبرددهند. یم یلان را تشکیجه یشناخت یمتنظ ناسازگارانه

 ییابزتوجه مجدد مثبت، ار یزی،رتوجه مجدد به برنامه یري،پذ

 یم شناختیتنظ سازگارانه راهبردهای یدگاه،مجدد مثبت و اتخاذ د

، راهبرد استفاده از هر رسدمیبه نظر  دهند.یم یلرا تشک یجانه

ناخواسته( و  یجانات)مانند، کاهش تجربه ه یمتفاوت یایمزا

الل اخت یا یانطباقیرغ یزیولوژیكهای فمانند )پاسخ ییهاینههز

ت ثیر  (2108یادن و همکاران )ا، به دنبال دارد. ( ریعملکرد اجتماع

های شناختی، هیجانی و اجتماعی را بر وابستگی مذهبی مورد تفاوت

بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد افراد با دلبستگی ایمن به خدا بیشتر 

ه کنند در حالی که افراد غیر دلبستاستفاده می سازگارانهاز هیجانات 

 بردند. اولز وسازگارانه نظیر خشم را به کار میبه خدا هیجانات نا

ای به بررسی مذهبی بودن و راهبردهای ( در مطالعه2102وزنی )

شناختی تنظیم هیجان در نوجوانان پرداختند. نتایج حاکی از ارتباط 

 قوی بین این دو متغیر در گروه مورد مطالعه بود.

عوامل حضور  ةبه واسط زین ییدانشجو ةدور گرید ییسو از

 قرار یسن یانوعاً در دامنه انیفشارزا است. دانشجو یادوره ،متعدد

 کندمیظهور  ةدور نیدر هم یاز اختالالت روان یاریدارند که بس

از خانواده و ورود  یدور نی(. عالوه بر ا0397)کاپالن، و سادوک، 

ه ناآشنا است ب انیدانشجو یجهات برا یاریکه از بس ییبه فضا

 یه فضاک ی. امرکندمیتنیدگی عمل  کانون كیه مثابه خود بیخود

 یمولمع یهاییجاجابه ریرا فشارزاتر و آن را از سا یدانشگاه یزندگ

 زین یاز نظر ضرورت اجتماع ل،یتفاص نیسازد. با ایم زیمتما یزندگ

 ،یاز اقشار مهم اجتماع یکیبه عنوان  انیدانشجو نکهیبا توجه به ا

توجه به  نیبنابرا ندیآیبه شمار م نیریبرای سا ییو الگو یمل هیسرما

برخوردار  ییبسزا تیقشر از جامعه از اهم نیعواطف و احساسات ا

شد اگر چه در سطح نظری مورد توجه  انیآنچه در سطور باال ب .است

 و پردازان بوده است اما به لحاظ تجربی چندان محك نخوردهنظریه

زمینه موجود است. کمبود های تحقیقاتی اندکی در این یافته

 یبه خدا و راهبردها یدر زمینه رابطه دلبستگ خصوصاًتحقیقات 

مشهودتر است. از طرف دیگر اگرچه  جان،یه میتنظ یشناخت

تحقیقاتی در زمینه نقش معنویت در زندگی انجام شده و نتایج نیز 

حاکی از آن است که باورهای معنوی و یافتن معنا در زندگی در 

 ذار استگ ت ثیرای دردناک بر توانایی شخص برای مقابله هموقعیت

 دهشهای انجام به خدا عامل اصلی در پژوهش یبا این حال دلبستگ

و  جانیه میتنظ یشناخت یبه خدا در راهبردها ینبوده و نقش دلبستگ

مستقیم و غیر مستقیم آن بر رضایت از زندگی هنوز در پرده  ت ثیر

ه و با الهام از مبانی نظری و تحقیقاتی موجود ابهام است و از این دیدگا

که پژوهشی در این راستا انجام شود تا ضمن  کردمیضرورت ایجاب 

 میتنظ یشناخت یبه خدا بر راهبردها یهمزمانی دو سازه دلبستگ رت ثی

 یشناخت یای راهبردهاو رضایت از زندگی، نقش واسطه جانیه

بررسی  دا با رضایت از زندگیبه خ یرا بر رابطه دلبستگ جانیه میتنظ

 نماید.

تر و یکل یپژوهش حاضر درصدد آن است که با نگاهبنابراین 

ا نقش ب یاز زندگ یتبه خدا و رضا یدلبستگ ینمند رابطه بنظام

مورد آزمون قرار دهد،  یجانه یمتنظ یشناخت یراهبردها یاواسطه

 است. یلرو در صدد آزمون مدل ذ یشلذا پژوهش پ

 هشپژو سؤال
 با متغیر میانجی تنظیم شناختی هیجان طریو ازدلبستگی به خدا 

 دارند؟ رابطه یاز زندگ یترضا

 های پژوهشفرضيه

های ذیل نیز مورد آزمون قرار برای آزمودن مدل مذکور فرضیه

 گرفتند:

 اثر دارد. یاز زندگ یترضا بردلبستگی به خدا  .0
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. تنظیم شناختی هیجان در ارتباط با دلبستگی به خدا و رضایت 3 ثردارد.بر تنظیم شناختی هیجان ادلبستگی به خدا  .2

 ای دارد.از زندگی نقش واسطه
 

 
 

 
 

 . مدل مفهومی پژوهش حاضر0شکل

 روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی با طرح معادالت 

ساختای است که در آن دلبستگی به خدا به عنوان متغیر برون زاد و 

ی به ی و رضایت از زندگاواسطهاختی هیجان به عنوان متغیر تنظیم شن

عنوان متغیر درونزاد در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش 

 باشد که در سالحاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج می

از آنجا که روي شناسی مشغول به تحصیل بودند.  72-79تحصیلی 

 یهاحدود زیادی با برخی از جنبه یابی معادالت ساختاری، تامدل

از اصول تعیین حجم  توانیرگرسیون چند متغیری شباهت دارد، م

نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین حجم نمونه در 

در تحلیل  (.0386 یابی معادالت ساختاری استفاده نمود )هومن،مدل

یرهای متغ رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه )مشاهدات( به

کمتر باشد. در غیر این صورت نتایج حاصل از معادله  2مستقل نباید از 

تا ر تنسبت محافظه کارانه. پذیر نخواهد بودرگرسیون چندان تعمیم

 (.0386، )هومن استمشاهده به ازای هر متغیر  02تا  01

یابی معادالت ساختاری پس به طور کلی در روي شناسی مدل

تعداد مشاهده به ازای هر  01تا  2بین  تواندیمتعیین حجم نمونه 

در  P×p+1/2که تعداد مشاهدادها برابر است با  تعیین شود مشاهدات

مشاهده در مدل مذکور  32 متغیر اشکار 8پژوهش حاضر با توجه به 

نفر استفاده نمود که  321نفر تا  081ی از انمونهتوان یمباشد که یم

نفر  211ت ساختاری نمونه بایستی حداقل با توجه به اینکه در معادال

 فینوع تصاد از گیرینمونه روي از استفاده باشد در پژوهش حاضر

 عنوان به دختر(، 217پسر و  026نفر ) 393ی امرحلهای چند خوشه

ه ک بود صورت این به کار روي. شدند انتخاب مطالعه مورد نمونه

نشگاه یاسوج دو دانشکده دا 6بین  از تصادفی صورت به ابتدا،

                                                           
1. Attachment to God scale 

کالس  3از هر دانشکده  دانشکده بصورت تصادفی انتخاب شد سپس

شش کالس به عنوان خوشه انتخاب شدند و تمام  و در مجموع،

 ذکر به اعضای کالس به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. الزم

 مجموع رد بنابراین. شدند گذاشته کنار ناقصپرسشنامه  20 که است

 در آماری نمونه عنوان به( دختر 211 پسر، 022) زآمودانش 322

 داشتند. شرکت حاضر پژوهش

 ابزار

کنندگان قرار گرفت و به آنها های ذیل در اختیار شرکتمقیاس

اطمینان داده شد که اطالعات جنبه پژوهشی دارد و در اختیار غیر قرار 

 گیرد.ینم

ك ك و مپرسشنامه دلبستگی به خدا ب 0مقیاس دلبستگی به خدا:

کامالً مخالفم  0ای بوده )از ینهگزسؤال پنج  26( دارای 2116دونالد )

باشد که محتوای سؤاالت درباره ارتباط فرد با یمکامالً موافقم(  2 تا

خدا بوده و هر شخص با توجه به نوع ارتباط خودي با خدا باید یکی 

از  عامل، اجتناب 2ها را پاسخ دهد. این پرسشنامه ینهگزاز این 

از سوی خدا را ارزیابی  صمیمیت به خدا و اضطراب از طرد شدن

فرم اصلی پرسشنامه توسط سازندگان آن به روي  کند. درستییم

تناب از ی اجهاسبكهمبستگی هر سبك با نمره کلی مقیاس، برای 

 86/1و  82/1صمیمیت و اضطراب از طرد با کل مقیاس به ترتیب 

ضریب آلفای کرونباخ برای  (0389گزاري شده است. نصیری )

قابلیت اعتماد ابعاد اجتناب از صمیمیت و اضطراب از طرد را به 

گزاري کرده است. در پژوهش حاضر نیز  96/1و  98/1ترتیب برابر 

یب آلفای دلبستگی به خدا از ضرپرسشنامه  برای تعیین قابلیت اعتماد

 99/1ت یکرونباخ استفاده شده است که برای عامل اجتناب از صمیم

که نشانگر پایا بودن  آمدبدست  97/1برای عامل اضطراب از طرد  و

 این مقیاس دارد.
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مقیاس تنظیم شناختی هیجان: این مقیاس یکی از معتبرترین ابزار 

گیری راهبردهای تنظیم هیجان است که بوسیله ارزیابی برای اندازه

 32س ( ساخته شده است. در این مقیا2110گرانفسکی و همکاران )

شود تا واکنش خود را در مواجهه با تجارب یمسؤالی از فرد خواسته 

زای زندگی که به تازگی تجربه تهدیدآمیز و رویدادهای استرس

 6گذاری بر اساس طیف لیکرت اند مشخص نمایند. نمرهکرده

 ینا یاسپنج خرده مقباشد. یمبیشتر اوقات(  6هرگز تا  0ای )از گزینه

و چهار خرده  ی سازگارانه تنظیم شناختی هیجانمقیاس راهبردها

 (لفهستند. ا یجانه یشناخت یمتنظ یمنف یراهبردهایگر د یاسمق

 یامقابلهی از راهبردها راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان

توجه مجدد  .2 یري،پذ .0که عبارتند از:  شوندیبهنجار محسوب م

. اتخاذ 2مجدد مثبت،  یابیارز. 6 یزی،ر. توجه مجدد به برنامه3مثبت، 

از  یجانه یشناخت یمتنظی ناسازگارانه راهبردها (. بیدگاهد

. 0که عبارتند از:  شوندیمحسوب م نابهنجار یامقابله یراهبردها

. سرزنش 6 یپندار یزآم. فاجعه3 یذهن . نشخوار2سرزنش خود 

بیشتر از  هاداستف . نمرات باال در هر خرده مقیاس، بیانگر میزانیگراند

.. زا و منفی استراهبرد مذکور در مقابله یا مواجهه با وقایع استرس

توان الزم به ذکر است که در تحقیقات معادالت ساختاری می

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را به عنوان متغییر مکنون در نظر 

گرفت که دارای دو بعد کلی راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان و 

دهای ناسازگارانه تنظیم هیجان باشد قبل از آن در لیزرل یا راهبر

گیرند طوری که یمها ضریب منفی و مثبت ایموس خرده مقیاس

ژوهش در پ ی تنظیم شناختی هیجان دانست.هامؤلفهبتوان آنها را جز  

( این مساله نیز دیده شده و به آن 2110گرانفسکی و همکاران )

آزمون،  یمشخصات روانسنج یدر بررسپرداخته شده است. 

را با استفاده از  مقیاس قابلیت اعتماد (2110) و همکاران یگارنفسک

یب برای خرده مقیاس راهبردهای کرونباخ به ترت یآلفا یبضر

سازگارانه، راهبردهای ناسازگارانه و نمره کل مقیاس راهبردهای 

به دست آوردند  73/1و  89/1، 70/1شناختی تنظیم هیجان ضرایب 

 معتبر بوده است. در پژوهش یعامل یلو درستی آن با توجه به تحل

ن یو قابلیت اعتماد ا یدرستی ساختار (0387) یباباپور و فتح ی،عبد

رفته است گر قرا ییدمورد ت  ییدی،عامل ت  یلبا استفاده از تحل یاسمق

هرکدام  یکرونباخ برا یآلفا یبو قابلیت اعتماد آن با استفاده از ضر

                                                           
1. Multidimensional Life Satisfaction Scale 

پژوهش  در گزاري شده است. 82/1تا  26/1ین ها بیاسمق یراز ز

رونباخ ی کآلفا يمقیاس با استفاده از رو نیا حاضر قابلیت اعتماد

راهبردهای سازگارانه تنظیم بود و برای  82/1 برای کل مقیاس برابر با

 میتنظ ناسازگارانه یراهبردهاو برای  97/1آلفای  شناختی هیجان

 به دست آمد. 80/1آلفای  جانیه یشناخت

 2110: این مقیاس در سال 0مقیاس رضایت از زندگی چند بعدی

توسط اسکات و همکاران ساخته شده است )به نقل از 

(. این مقیاس بر اساس ساختاری سلسله مراتبی تنظیم 0376ساداتی،

های زیادی را برای مدل یافته است و تحقیقات مختلف، حمایت

 اند که عامل رضایت ازو نشان داده اندهنمودسلسله مراتبی آن فراهم 

زندگی کلی در نوک این ساختار سلسله مراتبی است و پنج بعد دیگر 

( هنجاریابی 0376توسط ساداتی ) در زیر آن قرار دارند. این مقیاس

شد که در پژوهش حاضر از پرسشنامه هنجار شده ایشان استفاده 

 مدرسه، محیط زندگی گردید. پنج بعد رضایت از خانواده، دوستان،

باشد در مقابل هر گویه یمگویه  61شود و دارای یمو خود را شامل 

گزینه )بسیار مخالفم یا بسیار موافقم( قرار گرفته است که آزمودنی  2

نمود. یمها را انتخاب ها باید یکی از گزینهگویی به گویهبرای پاسخ

 61از جمع هر  ای کهدر این پژوهش جمع این پنج بعد یعنی نمره

آید به عنوان نمره رضایت از زندگی محاسبه گویه به دست می

 70/1مقیاس را کل کرونباخ  یآلفا یبضر (0376گردد. ساداتی )یم

 87/1 را در جامعه ایرانی آن ییقابلیت اعتماد بازآزما یبو ضر

 در پژوهش حاضر نیز برای تعیین قابلیت اعتماد ه است.گزاري کرد

از زندگی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که  رضایتمقیاس 

های رضایت از برای زیر مقیاسو  82/1برای کل مقیاس آلفای 

خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی و خود به ترتیب آلفای 

 به دست آمد. 82/1، 99/1، 86/1، 82/1، 70/1

 هايافته

، توصیف آماری نمرات مربوط به متغیرهای 0در جدول 

های دلبستگی به خدا، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و بكس

به همراه  انحراف استانداردو  رضایت از زندگی شامل میانگین

 ارائه شده است.نمرات  کجی و کشیدگی یهاشاخص
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 های تحقيقها در متغيرنمره آزمودنی ، كجی و كشيدگیحداكثر ،ميانگين، انحراف معيار، حداقل. 1جدول
 کشیدگی کجی معیار انحراف میانگین رهاییمتغ 

 دلبستگی به خدا
 022/1 789/1 02/2 12/29 خدا از اجتناب

 -239/1 -339/1 80/6 07/07 خدا از اضطراب

 تنظیم هیجانراهبردهای سازگارانه

 67/1 29/1 30/2 32/00 یريپذ

 173/1 27/1 09/2 32/02 توجه مجدد مثبت

 28/1 89/1 22/3 23/07 یزیرتوجه مجدد به برنامه

 129/1 20/1 63/2 12/02 مجدد مثبت یابیارز

 22/1 37/1 32/0 32/2 یدگاهاتخاذ د

 تنظیم شناختی هیجانراهبردهای ناسازگارانه

 177/1 23/1 73/0 27/8 سرزنش خود

 27/1 96/1 72/2 68/06 ینشخوار ذهن

 29/1 90/1 23/2 12/01 یپندار  یزآمفاجعه

 60/1 37/1 97/2 79/8 یگراند سرزنش

 از زندگی مندیرضایت

 28/1 -62/1 8/6 2/22 رضایت از خود

 121/1 -012/1 79/2 80/27 زندگی محیط از رضایت

 226/1 -282/1 26/2 28/36 دوستان از رضایت

 207/1 -730/1 22/2 22/28 از خانواده یترضا
 

 

 از اجتناب غیر حوزةبر اساس اطالعات بدست آمده، میانگین مت

از  از ، رضایت07/07برابر با  خدا از ، اضطراب12/29خدا برابر با 

 ، رضایت80/27برابر با  زندگی محیط از ، رضایت21/22خود برابر با 

 22/28خانواده برابر با  از و میانگین رضایت 28/36برابر با  دوستان از

ت که اس آمدهن یانگیماست. سایر ابعاد راهبردهای تنظیم شناختی 

 گیرد. همچنین با توجه به اینکهرا در بر می 23/07تا  8ی از نمره ادامنه

 در هاداده باشد،می -0 و+ 0 بین هاداده کشیدگی و چولگی مقادیر

 برخوردارند. بهنجار توزیع از 12/1 سطح

 با توجه به این امر که ماتریس همبستگی مبنای تجزیه و تحلیل

ی علی است، ماتریس همبستگی متغیرهای مورد هامدل رگرسیون و

بررسی در این پژوهش همراه با ضرایب همبستگی و سطح معناداری 

 آورده شده است. 2آنها در جدول 
 

پژوهش متغیرهای یهمبستگ سیماتر .2جدول  

 8 9 2 2 6 3 2 0 متغیرها

صمیمیت به خدا از اجتناب .0  1        

خدا طرد شدن از سوی از اضطراب .2  303/1- ** 1       

راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان. 3  303/1- ** 120/1  1      

ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان . راهبردهای6  122/1-  361/1 ** 227/1 ** 1     

ازخود از . رضایت2  022/1- * 181/1-  369/1 ** 101/1  1    

زندگی محیط از . رضایت2  02/1- * 188/1-  099/1- ** 028/1- ** 222/1 ** 1   

دوستان از رضایت .9  09/1- * 108/1  272/1 ** 122/1  279/1 ** 202/1- ** 1  

خانواده از رضایت .8  303/1- ** 169/1  320/1 ** 136/1  272/1 ** 322/1 ** **327/1  1 
 

* p<  12/1  

 **p< 110/1  

متغیرهای دلبستگی به خدا و  ، نتایج همبستگی میان2جدول 

زندگی با تنظیم شناختی هیجان نشان داده شده است. بر رضایت از 

اساس نتایج به دست آمده ضرایب همبستگی بین دلبستگی به خدا با 

رضایت از زندگی منفی و معنادار است. همچنین راهبردهای 

سازگارانه تنظیم شناختی با ابعاد رضایت از زندگی رابطه مثبت و 

قظ با ف نه تنظیم شناختی هیجاندار دارد و راهبردهای ناسازگارامعنی

ایت ی رضهامؤلفهرضایت از محیظ رابطه منفی و معنادار دارد با سایر 

 از زندگی رابطه معنی دار ندارد

ر د تنظیم شناختی هیجان راهبردهای ایبرای بررسی نقش واسطه

رضایت از زندگی روي مدل معادله با  دلبستگی به خدارابطه 
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ای های مسیر و )روابط ساختاری( و مدلهساختاری ترکیبی از مدل

گیری( به کار رفت. در یك مدل معادلة عاملی ت ییدی )روابط اندازه

ساختاری به معنای عام، پژوهشگر از یك طرف به دنبال آن است که 

ها ای از معرفای از متغیرهای پنهان را با مجموعهمجموعه

ا میان متغیرها ر گیری کرده و از طرف دیگر رابطه ساختاریاندازه

 پژوهش یرهایروابط متغ 3مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در جدول 

 نتایج وزن رگرسیونی تمام متغیرها آمده است.

ضمن گزاري مقادیر استاندارد و غیراستاندارد  3در جدول 

و بارهای عاملی و خطاهای مرتبط با هر مقدار، نسبت  ت ثیرضرایب 

ی آنها گزاري شده است. با توجه به های بحرانی و سطوح معنادار

جدول باال ضریب دلبستگی به خدا بر تنظیم هیجان و رضایت از 

یر سا باشد.باشد که معنادار میمی -26/1و  -30/1زندگی به ترتیب 

 آمده 2است در ادامه نتایج مدل به شکل  آمدهضرایب نیز در جدول 

 است.

گیری نشان زهنتایج مدل اندا .شودهمانطور که مالحظه می

دهد که متغیرهای مشاهده شده بخوبی بیانگر متغیر مکنون می

 92/1ب اجتناب از خدا با ضری)باشند در ارتباط با دلبستگی به خدا یم

( متغیر دلبستگی به خدا را اندازه 32/1و اضطراب از خدا با ضریب 

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با  گیرد. همچنین متغیر مکنونمی

 یبضرغیرهای )راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان با مت

( مرتبط 23/1با ضریب  و راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان 92/1

است. در ارتباط با متغیر مکنون رضایت از زندگی با متغیرهای 

 23 یبضر، رضایت ازدوستان با 29/1)رضایت از خانواده با ضریب 

و رضایت از محیط با ضریب  1/ 20، رضایت از خود با ضریب 1/

کنند. همچنین یمگیری ( بخوبی رضایت از زندگی را اندازه69/1

به ترتیب بر  -32/1و  -/26دلبستگی به خدا با ضرایب ساختاری 

رضایت از زندگی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان اثر دارد و 

 دارد.بر رضایت از زندگی اثر  66/1تنظیم شناختی هیجان با ضریب 

 برازي کلی مدل آمده است.در ادامه جدول شاخص

 CMIN تقسیم از کای مجذور مطابو نتایج جدول، مقدار

 >p 110/1 سطح در و( 02/2) با برابر( 07) آزادیدرجه بر( 209/79)

 که 76/1 با استبرابر  GFI شاخص است. معنادار آماری لحاظ از

 باشد 71/1 از تربزرگ یا ابربر باید برازنده هایمدل برای بهینه مقدار

 آن به که IFIباشد. یم بهینه سطح در اینجا در آمده بدست مقدار و

 بخو هایمدل برای شودمی گفته هم افزایشی برازندگی شاخص

 87/1 با برابر مقدار این حاضر تحلیل در که باشد، 0نزدیك  باید

برابر دست آمده  به CFI تطبیقی برازندگی شاخص. است آمده بدست

ین مهمترکه حاکی از قابل قبول بودن مدل است.  82/1با است 

باشد در این آماره می RMSEAشاخص آزمون مدل که مقدار رمزی 

به دست آمده است که این شاخص نیز بیانگر برازي مطلوب  120/1

 مدل حاضر است.

 
 

 طح معناداریهای بحرانی و س( غیراستاندارد، استاندارد، نسبتت ثیر. )ضرایب 3جدول

Sig مقادیر مقادیر  ضرایب استانداردt  خطای استانداردS.E ضرایب غیراستاندارد  

 دلبستگی به خدا ←تنظیم شناختی هیجان -63/1 9/1 -3/2 -30/1 1110/1

 رضایت از زندگی← تنظیم شناختی هیجان  21/1 3/1 8/2 66/1 1110/1

 رضایت از زندگی ←ا دلبستگی به خد -02/1 6/1 -2/3 -26/1 1110/1

 اجتناب از خدا ←دلبستگی به خدا  0  2/6 92/1 110/1

 اضطراب از خدا ←دلبستگی به خدا  -22/1 6/1 -3/2 -30/1 1110/1

 رضایت از خانواده ←رضایت از زندگی  0  0/2 92/1 110/1

 رضایت از دوستان ←رضایت از زندگی  80/1 00/1 0/9 23/1 1110/1

 رضایت از محیط زندگی ←رضایت از زندگی  92/1 00/1 7/2 69/1 1110/1

 رضایت از خود ←رضایت از زندگی  22/1 01/1 2/2 20/1 1110/1

 راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان← هیجانشناختیتنظیم 0 - - 92/1 111/1

 م شناختی هیجانناسازگارانه تنظیراهبردهای← هیجانشناختیتنظیم 21/1 6/1 2/6 33/1 1110/1
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. مدل نهایی پژوهش2شکل  

 

 برازي نیکویی های. شاخص6جدول

RMSEA NFI PNFI IFI CFI AGFI GFI CMIN/DF CMIN 

120/1 89/1 23/1 87/1 82/1 70/1 76/1 11/2 22/79 
 

 

 گيریبحث و نتيجه

هش حاضعععر با هدف بررسعععی ارتباط بین دلبسعععتگی به خدا و         پژو

رضععایت از زندگی با واسععطه تنظیم شععناختی هیجان در دانشععجویان  

دانشگاه یاسوج انجام گرفت. نتایج فرضیة اول پژوهش نشان داد که      

دار بین دلبسعععتگی به خدا و رضعععایت از زندگی ارتباط منفی و معنی

تا        با ن ته همسعععو  یاف ماینر و     وجود دارد. این  قات پیشعععین  یج تحقی

؛ 2109؛ برادشاو و کنت،  2108؛ کانتید و همکاران، 2108همکاران، 

و غباری، حدادی، رشعععیدی و جوادی،      2109کانتید و مصعععطفی،    

مقیاس   یگذار که نحوة نمره باشعععد. الزم به ذکر اسعععت     می 0370

 یزانم نشعان دهندة  ییناسعت که نمرة پا  یبه صعورت  دلبسعتگی به خدا 

ست  شتر  ب گیدلب ضایت از زندگی  یاسبوده اما در مق در نمونهی نمرة  ر

ا وجود ب یلدل یناسععت. به هم یشععترب رضععایتباالتر مشععخص کنندة 

ستق  ستگی به خدا م ینب یمرابطة م ضایت  یزانو م یزان دلب  از زندگی ر

ه این بشععده اسععت.  یخط منف یبشعع ینیبیشاما در محاسععبة معادلة پ

دلبستگی به 

 خدا

راهبردهای 

شناختی تنظیم 

 هیجان

 

شدن از  اضطراب از طرد

 سوی خدا
 

 اجتناب از صمیمیت به خدا

 

87/7 

66/1 

26/1- 

32/1- 

 

رضایت از 
 زندگی

رضایت از 

 خانواده

29/1 
57/0 

20/1 
92/1 32/1 

01/1 28/1 

گارانه راهبردهای ناساز

 تنظیم شناختی هیجان

 

راهبردهای سازگارانه 

 تنظیم شناختی هیجان

 

33/1 

29/1 01/1 

رضایت از 

 دوستان

 

 رضایت از خود

 

 رضایت از محیط

62/1 
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شتن ارتباط با    تری از بینی کنندة سطح پایین خدا پیشصورت که ندا

ست.     ضایت از زندگی ا ض ر ضر     یحالزم به تو ست که در حال حا ا

ساالن بر در بزرگ یسنجش روابط دلبستگ ینظری الگو ینکارآمدتر

 هدر رابطه استوار شد  « اضطراب »و « اجتناب»دو بعد  یریگاندازه یهپا

 تیوضعععیا ابعاد سععبك  ینفرد در ا یتاسععت و با اسععتناد به وضععع  

ر دو فرد در ه معنا که نمرات   ینبد  شعععود؛یم یینفرد تع یدلبسعععتگ

الت ح ینعکس ا یمن،ای دلبسععتگ ةباشععد، نشععان دهند  یینپا یاسمق

 اسیباال در هر دو مق ةنمر یتاًنها و یاضععطراب یدلبسععتگ ةنشععان دهند

گی به رابطه دلبسععت .باشععدیم ینوع دلبسععتگین ترنیمناا ةنشععان دهند

ر های دیگر، ت ثیرهای مثبت درابطه دلبسعععتگی به انسعععان خدا همانند

معتقد  (2102(درسععتی فرد به همراه دارد. کریسععتینا، سععالمت وروان

 یرفتارها ییمطالعه و شناسا یبرا یدلبستگ هیتوان از نظریم است که

 نیاسعععتفاده کرد. همچن یاعتقادات مذهب یفیتو شعععناخت ک یمذهب

ک الچهار م (2101لنتاي، وتن و مك؛ به نقل از نی0798)ینسورث  آ

ک در الدو م یانم ینشععمارد که از ایم بر یگاه دلبسععتگ یهتک یبرا

افراد،  یبرا یت . خدا به عنوان منبع امن  کند یخداوند صعععدق م   مورد

ینکه ا یگرشععوند و دیم یروان یکه دچارتنیدگی و آشععفتگ یهنگام

 و جسععت وکشععف  یکننده و مطمئن برا یتخدا به عنوان منبع حما

 سبب سو یكمعتقد است خدا از  یوه والاطراف. به ع یطجو در مح

 رانیگد یمانند در جسعععت و جو یدلبسعععتگ یرفتارها یریگشعععکل

سو  یگرانشدن به د  یكبرآمدن و نزد  یختهبرانگ سبب  یگرد یو از 

 ین. بنابرا شعععودیخصعععمانه همانند غم و اندوه م      یها شعععدن واکنش

ورد و آ به حسعععاب یگاه دلبسعععتگیهتک خداوند را به عنوان توانیم

سا  هایییژگیهمان و یراز یرفت،پذ ضوع  یررا که  ست  یهامو  یگدلب

 یروانشناس  یدگاه از د رسد یاساس به نظر م  یندارد. برا یزدارند، او ن

انسان   در نظر گرفت که به یدلبستگ  یرخدا را به عنوان تصو  توانیم

 یرغ یهاتیاند موقعبتو شععودیو سععبب م بخشععدیم یمنیآرامش و ا

هار را در اخت     بل م  )برادشععععاو، الیسعععون و فلنی، خود درآورد یار قا

 یهایتکه خصععوصعع شععودیدرک از خدا موجب م(. در واقع 2118

شان ده  را ینیمع   را به ییادبن یناناحساس اطم  تواندیرابطه م ین. ایمن

 یرسندناخ وحشت، اضطراب، یزندةمنبع برانگ تواندیفرد بدهد، اما م

که درک از خدا   شعععود یفرض م ینهمچن. باشعععد  یزن یت عصعععبان  یا 

ضا  تواندیم  یکنون یفرد از زندگیابی ارز یعنی ی،فرد از زندگ یتر

ته    یا  هد؛ ا    گذشععع ت ثیر قرار د حت  مل   ها یابی ارزین اي را، ت شععععا

و قضعععاوتش  یروان یتوضعععع یدادها،فرد به رو یجانیه یهاواکنش

  افرادی که دلبسعععتگی بهشعععود. یم یمختلف زندگ  یها جنبه  ةدربار 

ستند و می  دارند،خداوند  دانند که خداوند،  برای خود ارزي قائل ه

ز ای که ادارد و الگوی درونیدوست می  علیرغم اشتباهشان، آنان را  

به               نده  نده، در دسعععترس، جواب ده پذیر خدای  ند،  ند دار  خداو

ی رانکننده در شرایط سختی و بحها و دعاهای آنان و کمكخواست

و  تیدرس روان ایمن به خداست که با  است. همین عملکرد دلبستگی  

فت با   گ توانیم ینبنابرا  روانی فرد ارتباط تنگاتنگ دارد.   سعععالمت 

به ا   به  ینکه توجه  فرد  یدگاه  د ةکنند یینتع تواند یم خدا  دلبسعععتگی 

 یو یزندگ یهاو خداوند در اتفاق یزندگ مختلف یهاجنبه ةدربار

 یو ییابارز یعنیفرد  یاز زندگ یتبر رضعا  تواندیم ینباشعد، همچن 

ن یا اي ت ثیر بگذارد.  یزندگ  ینقش رخدادها   ةدربار  یدگاهش  د از

ته   با پژوهش    یاف ه گرفت ک   یجه نت ینچن فوق یها حاضعععر همخوان 

ه با  فرد در مقابل   رضعععایت از زندگی   به خداوند با      یدلبسعععتگ یمنیا

 مرتبط است. یمشکالت زندگ

حاصعععل ا     تایج  طه منفی بین     ن حاکی از راب یة دوم پژوهش  ز فرضععع

الزم به ذکر است چون   دلبستگی به خدا و تنظیم شناختی هیجان بود  

راب ی منفی اضط هامؤلفهدلبستگی به خدا در پژوهش حاضر توسط    

توان بیان نمود شععد لذا میاز خدا و ترس از طرد شععدن سععنجیده می 

ن توضیح  مثبت دارد با ای دلبستگی ایمن به خدا با تنظیم هیجان رابطه 

ن گذاری و همچنیتوان بیان نمود. همچنین با توجه به شعععیوه نمره   یم

شناختی هیجان    سازگارانه تنظیم  توان یمبار عاملی باالتر راهبردهای 

انه با راهبردهای سععازگار بیان نمود دلبسععتگی منفی )نا ایمن( به خدا

شناختی اثر منفی معنی  مسو با  ه این پژوهش هدار دارد که نتیجتنظیم 

شدان  2102(، اولز و وازنی )2108یادن و همکاران ) تحقیقات ( و کاُ

فراد در که ا باشد. در توجیه این نتیجه باید گفت ( می2102و نزلك )

ص    یةخود بر پا ةروزان یزندگ شخ ارة درب که یدگاهیو د یباورهای 

ادالنه هسععتم(، جهان )مثالً جهان ع یسععتهخود )مثالً من شععا یگران،د

دهم( دارند، رفتار  ییرجهان را تغتوانم یهر دو )مثالً من م یااست(، و 

ستم س  یكبرای فرد  ها،یدگاهباورها و د ین. اکنندیم شکل   ییمعنا ی

ستم س  ینا .دهدیم که به جهان اطراف  دهدیبه فرد اجازه م ییمعنا ی

هدف و سعععپس،   به انتخاب   یمعناده  ینخود معنا دهد و براسعععاس ا  

 واندتیشعععده بپردازد. مذهب م بر اهداف انتخاب یل و رفتار مبتنعم

های هفرد باشععد. مؤلف یمعناده یسععتمبرای سععیری نظیو ب یممنبع عظ

باورها،              ی،معناده  یسعععتمسععع ند، شعععامل  ت ثر از مذهب هسعععت که م

 و یجانات  مرکزی ه ةعنوان نقط  انتظارات و اهداف به    ها، یوابسعععتگ
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مل م    عال فرد ع ند یاف ن ) کن نابرا 2103 گ،ال گفت:   توانیم ین،(. ب

سطح د  شد، به  یترافزون ینداریچنانچه فرد دارای   ییناتبع آن مع با

توأم با احسععاس ارزشععمندی و   دهد،یخود و جهان اطرافش م که به

 میرا کنترل و تنظ شعععخص یجانات  ه تواند یهدفمندی اسعععت که م    

اسعععب و من  یجانات  و ه یاعتقادات مذهب   ینایگر، . از سعععوی دید نما 

ندة برانگ های یت موقع کنترل شعععده، در عارض، فرد را کمك    یزان ت

رخورد را با بین را برای حل آن گرفته و بهتر یمتصععم ینکرده تا بهتر

شند    ینوالد توانندیتعارض، که م یزانندةافراد برانگ ، اتخاذ شخص با

 ینید یدگاه  توان اذعان داشعععت، د یهای فوق م یافته   ییند. در تبی نما 

فهوم را م ینا یو به خوب اسععت یخودکنترل آیندفر یبانپشععت و یحام

 یندار افراد د ینکه پروراند و ا یهای خود م اصعععول و روي ی،در مبان 

شند، نت یمی دارای خودتنظ ست  یای منطقیجهباالتری با که  روییین. ا

و کنترل آنها   یاحسعععاس، عواطف آدمیختن در برانگ تواند یم یند

 در فرد، ینیهای دارزي یتاست و تثب  یزگانشگفت  یارکند، بس  یفادا

سات و عواطف او را تحت    ةهم عامل  ینت ثیر قرار داده، مهمتر احسا

ست. مذهب م  ی نقش مؤثر ها،یتموقع یتمام تواند دریکنترل فرد ا

سترس  شد؛ از جمله در ارز    ییزدادر ا شته با  ابییارز یت،موقع یابیدا

 یريپذ ریندا. فرد دغیرهله و مقابله، منابع مقاب  های یت فعال ی، شعععناخت 

تاری     به گرف بت  های  هبر آموز یدارد و مبتن یهای زندگ  بهتری نسععع

بع آن، ت و به  بیند یمتفاوت م  یها را با نگاه   یسعععخت ینی،و د یقرآن

)میرک، دانتععه، روبینز و ملیزا،  کنترل بهتری بر عواطف خود دارد

2103.) 

ی تنظیم شععناخت نتایج حاصععل از فرضععیة سععوم پژوهش نشععان داد که 

ای بین دلبسععتگی به خدا و رضععایت از زندگی  هیجان نقش واسععطه

با کنترل توجه و    تنظیم هیجان شعععناختی  در کل   دانشعععجویان دارد. 

تی )از های شناخ سیستم   عواقب شناختی هیجان موجب تغییر عملکرد 

موریا ) شود تنظیم هیجان می قبیل؛ حافظه، توجه، هوشیاری( و سپس  

جان           (2102و همکاران،   ناختی هی عاملی تنظیم شععع بار  با  با توجه   .

طه بین          یم نه تنظیم در راب های سعععازگارا که راهبرد یان نمود  توان ب

ای دارد. در دلبسعععتگی به خدا و رضعععایت از زندگی نقش واسعععطه       

 ةوان سععازبه عنخصععوص دلبسععتگی به خدا نیز باید گفت این متغیر  

ین ه اک گیردیراقب را مفرد به مادر و م یدلبستگی جا یمهم و اساس

ل امن و قاب پناهگاه یكتحول نشععان از آن اسععت که انسععان به دنبال  

ست تا در لحظات بحران  سخت  یاتکا و وجود ا شبخآرام یزندگ و 

شد  سان . با صل و ر  یمحکم و باثبات یوندهرچقدر پ درواقع ان شه با ا  ی

واهد خ ت ثیر يایزندگ یفیتداشعععته باشعععد بدون شعععك در ک خود

ش  ستگی به خدا    2102)کالیا و همکاران،  تگذا سبب دلب (. به همین 

 تواند قدم فرد را در استفاده از راهبرد تنظیماي میگاهیبا نقش تکیه

های           ناسععععب راهبرد با دلبسعععتگی م ند و افراد  جان اسعععتوارتر ک هی

سعععازگارانه شعععناختی تنظیم هیجان را اتخاذ کند که تنظیم شعععناختی 

ذهنی، زیسعععتی، و انگیزشعععی   یندهای  آهیجان با هماهنگ کردن فر    

ا با محیط تثبیت شود و فرد ر  وضعیت فرد در ارتباط  شود یموجب م

و در  کندیمناسعععب با مسعععائل مجهز م ویژه و کارآمد یهابا پاسعععخ

ضایت از   و اجتماعی وی نهایت موجب بقای جسمانی  و در نهایت ر

ان جگر بودن متغیر تنظیم شعععناختی هیشعععود لذا واسعععطه یمزندگی 

 جاناتشععانیه یمدر تنظ افراد ییتواناشععود به عالوه گونه تبیین میاین

 یجانه میتنظ. آنها باشد  رضایت  ییندر تع یمهم یارعامل بس  تواندیم

ناخت    یواز طر به چشعععم م  یها در زندگ  شععع . خوردیروزمره افراد 

به مدد تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی  یشناخت  هاییندفرآ یاها شناخت 

ب   پذیري و اتخاذ دیدگاه      برنامه   ت،مجدد مث  به افراد کمك  ریزی، 

نموده و توسعععط  یمهای خود را تنظها و احسعععاسیجانکه ه کند یم

و در نهایت به پیامدهای مطلوب از  مغلوب نشعععود هایجانه شعععدت

 جمله رضایت از زندگی دست یابند.

ن تواهای پژوهش میها و محدودیتدر نهایت در ارتباط با پیشعععنهاد

یشعنهاد دادکه زمینه دلبسعتگی به خدا در دانشعجویان فراهم شعود به     پ

های آموزشعععی به های تنظیم هیجان به شعععکل کارگاه   عالوه مهارت 

وان تیمها نیز دانشجویان آموزي داده شود و در ارتباط با محدودیت

کنندگان پژوهش حاضععر، دانشععجویان  بیان نمود از انجا که شععرکت

های د، بنابراین در تعمیم نتایج آن به جمعیتاندانشععگاه یاسععوج بوده

دیگر بایسععتی جانب احتیاط را رعایت کرد. در نهایت اینکه پژوهش 

نتایج  نبایست از  حاضر از نوع همبستگی بوده است و به همین سبب     

 پژوهش استنباط علّی به عمل آید.

 منابع
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