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-بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و تنظيم شناختي هيجان با بهزيستي روان

  انآموزدانششناختي 

  3و زهره وليئي 2، مهدي زمستاني1داغيعلي قره

  چكيده

شناختي پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و تنظيم شناختي هيجان با بهزيستي روان
جامعه آماري  .تحقيق حاضر يك پژوهش همبستگي بوددانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد. در 

نفر به  215كه از بين آنها تعداد  )=480Nتحقيق كليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرند بودند (
 ده (اپشتاين،هاي عملكرد خانواصورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه

شناختي ) و بهزيستي روانان (گارنفسكي، كرايج و اسپينهوفنبيشاب)، تنظيم شناختي هيج و بالدوين
 كه ها با استفاده از روش همبستگي ساده و رگرسيون انجام شد. نتايج نشان داد كهتحليل داده (ريف) بود.

و بين متغير تنظيم شناختي هيجان   ت و معنادارشناختي رابطه مثببين متغير عملكرد خانواده با بهزيستي روان
نتايج بيانگر اين بود كه متغير عملكرد  .)P>05( با بهزيستي روانشناختي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

ان دختر به طور آموزدانششناختي را در توانند بهزيستي روانخانواده و متغير تنظيم شناختي هيجان مي
توان گفت با افزايش عملكرد خانواده و  تنظيم شناختي در نتيجه مي بيني كنند.داري پيشامثبت و معن
  .يابدشناختي آنان نيز افزايش ميان دختر، بهزيستي روانآموزدانشهيجان در 

   دختر آموزان دانش شناختي،تنظيم شناختي هيجان، بهزيستي روان عملكرد خانواده، :هاي كليديواژه
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  مقدمه

 نگر، مثبت شناسيروان از ملهم رواني سالمت حوزة  پژوهشگران از گروهي ير،اخ سالهاي در

 رواني سالمت آنان اند.برگزيده مفهوم مطالعه اين و تبيين براي متفاوتي پژوهشي و نظري رويكرد

 1شناختيبهزيستي روان اصطالح قالب در را آن و تلقي شناختيروان مثبت كاركرد معادل را

 بلكه دانندنمي سالمت، كافي احساس براي را بيماري نداشتن گروه اين اند.دهكر مفهوم سازي

 جهان، با مؤثر و تعامل كارآمد بسنده، پيشرفت زندگي، از رضايت احساس داشتن كه معتقدند

 فرد هايمشخصه از مثبت پيشرفت و اجتماع و جمع با مطلوب رابطة و پيوند مثبت، خلق و انرژي

 قادرند زندگي نامطلوب حوادث دهدمي نشان كه دارد وجود فراواني ژوهشيپ است. شواهد سالم

 مانند رواني مشكالت ايجاد به و كنند مختل و دهند قرار تحت تأثير را شناختيروان بهزيستي

؛ به نقل از تبريزچي و وحيدي، 2004، 2و اضطراب منجر شوند (سگرستروم و ميلر افسردگي

 هايتوانايي تحقق جهت در كمال برايرا تالش  شناختيروان ) بهزيستي1995( 3). ريف1394

 و است زندگي كيفيت شناختيروان جزء رواني بهزيستي كند.تعريف مي خود واقعي بالقوه

ريف و همكاران از  مدل در شناختيروان است. بهزيستي زندگي سر و مثبت خلق دهنده انعكاس

 ديگران، با مثبت ارتباط داشتن تاري،خودمخ خود، پذيرش است: شده تشكيل مؤلفهشش 

؛ 2005، 4هاوسر، اسپرينگر و پادروسكا( بر محيط و رشد شخصي تسلط زندگي، در هدفمندي

  ).2019، 5استيونسون، ميلينگز و امرسون

ترين، ارزشمندترين و ها و مؤسسات اجتماعي، خانواده مهمدر بين تمامي نهادها، سازمان

است. از آنجا كه نهاد خانواده مولد نيروي انساني و معبر ساير نهادهاي ها را دارترين نقشاثربخش

). 1380رود (نوابي نژاد؛ اجتماعي است از اركان عمده و نهادهاي اصلي هر جامعه به شمار مي

                                                                                                                                                    
1. psychological well-being 
2. Segerstrom & Miler 
3.  Ryff 
4.Hauser, Springer, Pudrovska 
5. Stevenson, Millings, & Emerson 
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 سال در 1بيشاپ و است. اپستين شده ارائه هاي مختلفينظريه و هامدل ساختار خانواده بررسي براي

ماستر  مك مدل به كه مدل اين .نمودند ترسيم را عملكرد خانواده هايؤلفهم از مدلي 1960

 سيستمي اساس رويكرد بر مدل اين. پردازدمي هاخانواده و هاارزشيابي ازدواج به است، معروف

 كه دهدمي اجازه و مي نمايد را توصيف زناشويي واحد الگوي تبادلي و سازمان است كه ساختار،

 شديد رواني اختالل تا سالمت از وضعيت سطحي، طيف يك در يا زناشويي خانوادگي روابط

 سازمان كه در ساختار، خانواده زندگي بعد ماستر، شش مك ديدگاه قرار گيرد. در آزمايش مورد

هاي پاسخ ها،نقش مسأله، تعامل، حل: گيرندمي بررسي قرار مورد دارند، تعاملي اهميت الگوهاي و

-مي در خانواده ساختاري مشكالت ).1392 (بيرامي، رفتاري و كنترل يعاطف درگيري عاطفي،

 مشكالت دهد كهمي نشان فراواني مطالعات .قرار دهند تأثير تحت نيز را عملكرد فردي توانند

و همكاران  3شي بر). 2019، 2(وايزمن دارد هايشاندر خانواده ريشه بيشتر افراد انحرافات و رفتاري

هاي گروه كنترل هاي نوجوانان افسرده در مقايسه با خانوادهاند كه خانوادهاده) نيز نشان د2001(

هاي خود ) در بررسي1998( 4كنند. كاربالوسطح بااليي از كارايي و عملكرد نا سالم را تجربه مي

پي برد كه بين فرم و شكل خانواده و روابط دروني اعضاي خانواده با بهداشت رواني نوجوانان 

) در تحقيقات خود به 1993( 5). گاتزو گاتمن1381عناداري وجود دارد (به نقل از صيادي رابطه م

-هاي خود شيوهاين نتيجه رسيدند: والديني كه كارايي و عملكرد ناسالم دارند و براي حل تعارض

ي افسردگي، هانشانهبرند فرزنداني دارند كه از نظر معلمانشان داراي اي به كار ميهاي خصمانه

  .اضطراب و رفتارهاي ضد اجتماعي هستند

شناختي كه با بهزيستي رواناست  شناختي هيجان تنظيم فردي، جنبه هاي عملكرد از يكي 

 در افراد توانمندي كه اندداده نشان مختلف ). مطالعات1995افراد ارتباط تنگاتنگي دارد (ريف، 

                                                                                                                                                    

1. Epstien & Bishop 
2. Whisman 
3. Sheeber 
4. Carballo 
5. Katz and Gottman 
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زندگي بازي  زاياسترس وقايع با ردف سازگاري در را مهمي نقش تواندمي شناختي هيجان تنظيم

، 2، اوسترهوف، باور، كاپلوف و آلفانو؛ پالمر2000، 1ايسنبرگ، فابس، گاسري و ريسر( كند

 تا برندمي كار به پريشاني شرايط در افراد كه است راهبردهايي هيجاني -شناختي ). تنظيم2018

 يك با فرد كه . هنگامي)0152؛ گراس 2003 ،3جان و (گراس كنند كنترل را خود يهاهيجان

 كافي وي يهاهيجان كنترل براي تنهايي به خوشبيني، و خوب احساس شود،مي روبرو موقعيت

 جديد هايداشته باشد. نظريه نيز را شناختي كاركرد بهترين لحظات اين در كه دارد نياز او نيست،

. )2020يماني، بشرپور و احمدي، (نر انطباقي هيجان تأكيد دارند و مثبت نقش بر هيجان، قلمرو در

ماير و ( در حل مسأله و پردازش اطالعات ايسازنده نقش تواندمي هيجان هانظريه اين طبق

، 5گيري (ايزن و روزن زويگ)، فرآيند تصميم2007؛ نقل از گراس و تامپسون، 1995، 4سالووي

 اوقات و بيشتر نيست سودمند ههموار هيجان كه كرد فراموش نبايد همه اين ) داشته باشد. با1994

) معتقدند هر 5200( 6)، گارنفسكي و كرايج2007كرد. گراس ( مديريت و تنظيم را آنها بايد

شناختي از جمله افسردگي و گونه نقص در تنظيم هيجانات مي تواند فرد را در قبال مشكالت روان

رفه ميان استفاده انواع خاصي پذير سازد. سالمت رواني افراد ناشي از تعاملي دوطاضطراب آسيب

(مك رائي و زا است از راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات و ارزيابي درست از موقعيت تنش

  ).2020، 7گراس

 مفهومي مدلي هيجان، تنظيم به  مربوط پژوهشي ادبيات مرور ) با2010( همكاران و 8گراتز

 اما مجزا، وجه داراي چهار مسأله اين آن اساس بر كه كردند پيشنهاد تنظيم هيجان مشكالت براي

                                                                                                                                                    

1. Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser  
2. Palmer, Oosterhoff, Bower, Kaplow, & Alfano 
3. Gross, Richards & John 
4. Mayer & Salovey  
5. Isen & Rozenzweig 
6. Garnefski & Kraij 
7. McRae & Gross 
8. Gratz et al 
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 عدم وجه دوم، هيجاني، تجربه پذيرش و درك آگاهي، نخست، فقدان وجه: است هم با مرتبط

به  تمايل عدم بعدي، وجه عاطفي، ايتجربه مدت شدت يا تغيير سازگارانه ابزارهاي به دسترسي

 و نگهداري براي ناتواني نهايتاً و به هدف دستيابي فرآيند از بخشي عنوان به هيجاني فشار تجربه

 شيوه بر آن تمركز فوق مدل ترين ويژگيمهم. افسردگي هنگام به دارهدف بر رفتارهاي پافشاري

-مي هيجاني مشكل يا عدم تنظيم اساس اين . بر)هاهيجان كيفيت نه( است هيجاني فرد دهي پاسخ

 آميزاغراق محرك هيجاني، به پذيريسيبآ يا و باال حساسيت يا آستانه پايين مؤلفه سه با تواند

 حالت از هر كدام كند. وجود ظهور معمول هيجاني حالت به بازگشت آهسته و هيجاني پاسخ بودن

 شناسي رواني آسيب و شناختي روان مشكالت با راهبردهاي ناكافي، از مكرر استفاده و باال هاي

 همكاران و 1آلدو كه پژوهشي در. )2020زاده، صادقي و بشرپور، (نريماني، تقي رد دا ارتباط

 و هيجانات ناسازگارانه تنظيم راهبردهاي و هاروش حضور كه شد نشان داده دادند، ) انجام2014(

 سازگارانه هيجان تنظيم هاي راهبرد از نبود آورترزيان اجتناب) و سركوبي (نشخوار، ناهنجار

 در دشواري از اي نتيجه به عنوان دگي،اضطرابي و افسر مسأله) است. اختالالت وحل (پذيرش

 شناسي آسيب هاي جديدمدل با هيجانات و تنظيم اندشدهبررسي واقع  مورد هيجانات، تنظيم

؛ 2020؛ زمستاني و فاضلي نيكو، 2017و همكاران،  2است (اسلون شده تلفيق و تركيب رواني

در  ليارد كه مسائل فردي دخضرورت د با توجه به آنچه بيان شد). 2016زمستاني و همكاران، 

قرار  يمورد بررس جانيه يشناخت ميو تنظ يشناختروان يستيها بر بهزكارآمدي خانواده و تأثير آن

 با هيجان شناختي تنظيم و خانواده عملكرد . لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بينرديگ

  دختر انجام شد. آموزان در دانش شناختيروان بهزيستي

  روش

  ش پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگي بود. رو

                                                                                                                                                    

1. Aldao et al 
2. Sloan 
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ان دختر آموزدانشجامعه آماري مورد مطالعه شامل كليه  گيري:جامعه، نمونه و روش نموه

در شهر مرند (استان آذربايجان شرقي) مشغول  1396- 95دوره متوسطه بود كه در سال تحصيلي 

ان بودند كه بر آموزدانشنفر از اين  215). نمونه آماري پژوهش شامل =480N( به تحصيل بودند

به منظور گردآوري گيري در دسترس انتخاب شدند. اساس جدول مورگان و به روش نمونه

  اطالعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه هاي زير استفاده شد:

 كاركرد سنجش براي كه است سوال 60 داراي 1خانواده سنجش ابزار :ابزار سنجش خانواده

2بيشاب و بالدوين اپشتاين، توسط خانواده
 شده تدوين مستر مك الگوي مبناي بر 1983 سال در 

 براي گذارينمره نحوة گيرد.مي تعلق چهار تا يك بين اينمره هاجمله از يك هر به است.

 هايجمله ) است. 1( )، كامال مخالفم2( )، مخالفم3( )، موافقم4( موافقم كامالً منفي هايجمله

 ناكارايي دهندة نشان پرسشنامه اين در زياد نمره شوند.مي گذارينمره عكوسم طور به مثبت

كرونباخ براي كل پرسشنامه را  آلفاي ضريب )1385( خسروي مك و است. زادمحمدي خانواده

، 71/0ها ، نقش70/0، ارتباط 72/0و حل مسأله  87/0هاي كاركرد كلي و براي خرده مقياس 0/94

اند (به نقل از گزارش كرده 71/0و آميزش عاطفي  66/0نترل رفتاري ، ك73/0همراهي عاطفي 

به   79/0). پايايي پرسشنامه در پژوهش حاضر از طريق آلفاي كرونباخ 1393كهريزه و همكاران، 

  دست آمد كه حاكي از مطلوبيت آن جهت اجراي پژوهش بود. 

 و كرايج سكي,گارنف توسط مقياس اين :هيجان تنظيم شناختي راهبردهاي مقياس

-استرس يا تهديدكننده رخدادهاي تجربه از بعد نحوه تفكر ارزيابي منظور به) 2001( اسپينهوفن

 اساس بر آن به پاسخ نحوة كه است ماده 36 داراي مقياس اين .است شده تهيه زندگي زاي

 در را مقياس اين پايايي و اعتبار )2007( يوسفي .دارد قرار هميشه تا هرگز از ايدرجه پنج مقياس

 مقياس خرده براي كرونباخ آلفاي روش به پايايي ضريب .است كرده بررسي نوجوانان ايراني

 و كل مقياس 83/0هاي تنظيم هيجان مثبت، و خرده مقياس 78/0راهبردهاي تنظيم هيجان منفي، 

                                                                                                                                                    

1. Device Family Assessment 
2. Epstein, Baldwin& Bishop 



  آموزانشناختي دانشطه بين عملكرد خانواده و تنظيم شناختي هيجان با بهزيستي روانبررسي راب 

114 

و  گزارش شده است (به نقل از تبريز چي 85/0به دست آمده است. ضريب اعتبار مقياس  81/0

به دست آمد  73/0). پايايي پرسشنامه در پژوهش حاضر از طريق آلفاي كرونباخ 1394همكاران، 

  كه تقريبا حاكي از مطلوبيت آن جهت اجراي پژوهش بود.

 در و شده ساخته 1998 سال در ريف توسط پرسشنامه اين شناختي:روان پرسشنامه بهزيستي

 رشد محيط، بر تسلط خودمختاري، عامل شش است كه گرفته قرار تجديدنظر مورد 2002 سال

 اينكه ضمن مي سنجد، را خود پذيرش و زندگي در هدفمندي ديگران، با مثبت ارتباط شخصي،

 در  .كندمي محاسبه را شناختيروان بهزيستي كلي نمره صورت به عامل شش اين مجموع

آلفاي  طريق از ي) همساني درون2012، به نقل از رحماني جوانمرد، 1387( كهكي پژوهش

و  76/0و ضريب همبستگي به دست آمده از طريق بازآزمايي براي كل مقياس  92/0كرونباخ، 

معناداراست (به نقل از  P<0.01 بوده كه همگي در سطح 73/0تا  67/0ها بين براي خرده مقياس

به  81/0اخ ). پايايي پرسشنامه در پژوهش حاضر از طريق آلفاي كرونب1394تبريزچي و همكاران، 

  دست آمد كه حاكي از مطلوبيت آن جهت اجراي پژوهش حاضر بود. 

  نتايج

در بخش آمار توصيفي، از محاسبه فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شد و در 

هاي جمع آوري شده، از ضريب همبستگي و بخش آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل داده

  بيني متغيرها استفاده شده است. رگرسيون جهت پيش 
  

  شناختي. آمار توصيفي متغيرهاي عملكرد خانواده، تنظيم شناختي هيجان و بهزيستي روان1جدول 

  Min  Max  كشيدگي  چولگي  M  SD  متغير

  186  127  -26/1  -527/0  47/9  07/151  عملكرد خانواده

  116  72  -13/0  -211/0  01/12  64/91  تنظيم شناختي هيجان

  63  35  -249/0  -579/0  13/4  09/49  شناختيستي روانبهزي
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ها، هاي پارامتري و غيرپارامتري، در ابتدا، قبل از آزمون فرضيهجهت استفاده درست از آزمون

نرمال بودن متغير وابسته تحقيق مورد سنجش قرار گرفت. براي انجام آزمون نرماليتي از آزمون 

بزرگتر است؛  05/0سطح معناداري به دست آمده از  اسميرنف استفاده شد. چون -كولموگروف

هاي هاي تحقيق از آزمونلذا توزيع متغير وابسته نرمال است. بنابراين، براي آزمون فرضيه

  پارامتريك ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد.

 ضريب همبستگي آزمون از وجود يا عدم وجود رابطه بين متغيرهاي تحقيق بررسي براي

 شناختي تنظيم و خانواده عملكرد بين ضرايب همبستگي پيرسون نتايج است. شده استفاده پيرسون

  آمده است. زير جدول در دختر آموزان دانش روانشناختي بهزيستي با هيجان

 شناختيروان بهزيستي با هيجان شناختي تنظيم و خانواده . نتايج تحليل ماتريس همبستگي عملكرد2جدول 

  دختر آموزان دانش

 r P  متغير

  000/0  281/0  عملكرد خانواده

  000/0  183/0  تنظيم شناختي هيجان
                                                                              *P<0.05 ** P<0.01    

 بهزيستي با خانواده توان گفت بين متغيرهاي عملكردبر اساس نتايج حاصل از جدول فوق، مي

) رابطه مثبت و معناداري در سطح خطاي كوچكتر از =281/0rدختر ( انآموزدانش شناختينروا

توان گفت با افزايش عملكرد خانواده در دانش آموزان، بهزيستي وجود دارد.  بنابراين، مي 01/0

 ختيشناروان بهزيستي يابد. همچنين بين متغير تنظيم شناختي هيجان باشناختي آنان افزايش ميروان

وجود دارد.  05/0) رابطه مثبت و معناداري در سطح خطاي كوچكتر از =183/0r( انآموزدانش

شناختي نيز روان ان، بهزيستيآموزدانشتوان گفت با افزايش تنظيم شناختي هيجان در بنابراين، مي

  يابد. در بين آنان افزايش مي

از  دختر انآموزدانشنواده در بين شناختي براساس عملكرد خابراي پيش بيني بهزيستي روان

  رگرسيون استفاده شده است. 
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  شناختي. مدل رگرسيوني متغير عملكرد خانواده براي تبيين متغير بهزيستي روان3جدول 

 R)  (R)   مدل
Square)  

 (Adjusted 
R Square)  

F  P  B  Beta  T  P 

عملكرد 

  خانواده

259/0  063/0  07/0  83/14  000/0  131/0  242/0  3/89  000/0  

 

درصد از  7آمده از تحليل رگرسيون متغير عملكرد خانواده كه اين متغير در كل  دستبهنتايج 

اين  دهدينشان م 5كه در جدول  گونههمانكنند. يمرا تبيين  شناختيمتغير بهزيستي روانتغييرات 

   .را تبيين كنند شناختيدرصد تغييرات متغير بهزيستي روان 7 توانستهمتغير 

 دختر انآموزدانشهيجان در بين  شناختي شناختي براساس تنظيمبراي پيش بيني بهزيستي روان

  از رگرسيون استفاده شده است. 

  شناختي. مدل رگرسيوني متغير راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان براي تبيين متغير بهزيستي روان4جدول 

 F P B Beta T P (Adjusted R Square) (R Square) (R)  مدل

راهبردهاي 

شناختي تنظيم 

  هيجان

181/0  032/0  026/0  01/6  000/0  069/0  175/0  83/2  000/0  

 3آمده از تحليل رگرسيون متغير راهبردهاي شناختي هيجان كه اين متغير در كل  دستبهنتايج 

شان ن 4كه در جدول  گونههمانكنند. يمرا تبيين  شناختيمتغير بهزيستي رواندرصد از تغييرات 

   .را تبيين كند شناختيدرصد تغييرات متغير بهزيستي روان 3 توانستهاين متغير  دهديم

  گيريبحث و نتيجه

 بهزيستي با هيجان شناختي تنظيم و خانواده عملكرد پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين

متغيرهاي بر اساس نتايج به دست آمده، بين دختر انجام شد.  آموزان در دانش شناختيروان

. رابطه مثبت و معناداري وجود دارد آموزان دختر دانش شناختيروان بهزيستي با خانواده عملكرد

آموزان دختر رابطه مثبت  دانش شناختيروان بهزيستي همچنين، بين متغير تنظيم شناختي هيجان با

بود كه متغير  يب رگرسيون نيز بيانگر اينادست آمده از ضرنتايج بهو معناداري وجود دارد. 
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شناختي را در دانش آموزان توانند بهزيستي روانعملكرد خانواده و متغير تنظيم شناختي هيجان مي

توان گفت با افزايش عملكرد خانواده و بنابراين، مي بيني كنند.دختر به طور مثبت و معناداري پيش

شناختي آنان نيز يستي روانان دختر، بهزآموزدانشهمچنين با افزايش تنظيم شناختي هيجان در 

)؛ ايسنبرگ و 2003( هاي گراس و جاننتايج به دست آمده، با نتايج پژوهشيابد. افزايش مي

؛ به نقل از صالحي و 2006( )؛ گارنفسكي و همكاران2014( )؛ آلدائو و همكاران2000( همكاران

)؛ 1389ي و همكاران، زاده نساج؛ به نقل از قاسم2006( )؛ آلوي و همكاران1394همكاران، 

؛ به نقل از صالحي و 2008( )؛ فوسگا2013؛ به نقل از آنگور و كاراگوزوغلو، 1993( پاروت

؛ به نقل 2000( )؛ وينهوون1392؛ به نقل از ميكائيلي منيع، 2003( )؛ داگ و پيت1390همكاران، 

) همسويي و 1394، به نقل از صالحي و همكاران، 2005( )؛ ريان و همكاران1394از يوسفي، 

  هماهنگي دارد.

اي است كه توان گفت فرد يك نظام زنده و سازمان يافتهدر تبيين نتيجه به دست آمده مي

دهد. از سوي ديگر، فرد نخست در پيوسته نسبت به ساختارهاي داخلي خود واكنش نشان مي

ها، از زندگي، بحرانشود. هر خانواده در هر مرحله محيط خانواده به موجودي اجتماعي تبديل مي

هاي داشتها و چشمها و نيازهاي ويژه سازگاري داشته و جهان بيني، نظام اعتقادي، ارزشدرگيري

 نهادهاي ترينمهم از يكي هاي ميان فردي دارند. خانوادهخانوادگي نقش مؤثري در رفتار و تعامل

 در و داشته اوليه تأثير دافرا زندگي روي سيستم اين است، آدمي شخصيت دهندة شكل و جامعه

زاده محمدي ( است مؤثر كندمي زندگي آن در كه ايجامعه با فرد سازگاري و زندگي از رضايت

 آن اعضاي باشند، داشته خانواده در موفقي و سازگارانه عملكرد افراد هرچه). 1385و همكاران، 

 انجام بهتر را خود وظايف و شندبا داشته بهتري نقش ايفاي كنند، برقرار يكديگر با بهتري ارتباط

 و باشند داشته خود خانواده اعضاي ديگر با تري عميق و بهتر عاطفي آميزش و همراهي دهند،

). 1392بود (بيرامي،  خواهد بيشتر آنان شادكامي نمايند فصل و حل بهتر را خود مشكالت بتوانند

 نيازهاي تأمين جمله از دارد، عهدهبر كه وظايفي انجام در خانواده توانايي به خانواده عملكرد



  آموزانشناختي دانشطه بين عملكرد خانواده و تنظيم شناختي هيجان با بهزيستي روانبررسي راب 

118 

 در اندداده نشان. تحقيقات شودمي اطالق خود، اعضاي )مادي( فيزيولوژيكي و رواني عاطفي،

 و صميميت نزديكي، اساس بر خانواده داخل تعامالت و اعضاء ميان ارتباط كه هاييخانواده

 هستند مصون و مقاوم زندگي فشارهاي عليه نسبتاً اعضاء همة است استوار افراد بين تفاهم

-مؤلفه ساير از بيش كلي عملكرد هايمؤلفه كه داده است نشان پژوهش . نتايج)2020(هاشمي، 

 ميان ارتباط كه هاييخانواده در دارند. نقش ذهني بهزيستي بيني پيش در خانواده عملكرد هاي

 همه است استوار افراد نبي تفاهم و صميميت و نزديكي براساس خانواده داخل تعامالت و اعضاء

). 1385زاده محمدي و همكاران، ( هستند مصون و مقاوم نسبتاً زندگي فشارهاي عليه اعضا

 در اختالل و استرس جسمي، عالئم به فرزندان  ابتالي و خانواده ضعيف عملكرد برعكس، بين

 تعامالت و اعضاء ميان ارتباط كه هاييخانواده دارد. در وجود معنادار رابطة اجتماعي كاركرد

 فشارهاي عليه اعضا همه است استوار افراد بين تفاهم و صميميت و نزديكي براساس خانواده داخل

 اين به كنترل داشتن هستند و بر زندگي خود كنترل دارند. احساس مصون و نسبتاً مقاوم زندگي

 نتيجة را آنها و ندبدا خود اعمال طبيعي نتيجة را زندگي رويدادهاي فرد كه شود مي منجر باور

 به منجر تواندمي باور همين. نكند قلمداد سرنوشت يا و شانس قبيل از ناخواسته و خارجي عوامل

 تعقيب جهت بيشتري انگيزش داند،مي خويش زندگي مسئول را خود بيشتر فرد چون كه شود اين

 كنترل، احساس داشتن رو سخت فرد در است ذكر به الزم. باشد داشته خود نظر مورد اهداف

  دهد.مي را مفيد راهبردهاي از ايمجموعه به دسترسي و ترسيم امكان

 شرايط در افراد كه هستند راهبردهايي هيجان تنظيم از سوي ديگر، راهبردهاي شناختي

؛ گراس، 2003 جان،, و (گراس كنند كنترل را خود يهاهيجان تا برند مي كار به پريشاني

 تنهايي به خوشبيني، و خوب احساس شود،مي روبرو موقعيت يك با فرد كه ). هنگامي2015

 شناختي كاركرد بهترين لحظات اين در كه دارد نياز او نيست، كافي وي يهاهيجان كنترل براي

انطباقي هيجان تأكيد دارند  و مثبت نقش بر هيجان، قلمرو در جديد هايداشته باشد. نظريه نيز را
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- نظريه اين طبق). 2016، 1زمستاني، اوتاوياني؛ 2018اپلر و همكاران، ؛ ك2017(اسلون و همكاران، 

؛ نقل 1995در حل مسأله و پردازش اطالعات (ماير و سالووي،  ايسازنده نقش تواندمي هيجان ها

 روان مطالعات و متون بررسي گيري داشته باشد.)، فرآيند تصميم2007از گراس و تامپسون، 

 در موفق عملكرد داشتن سالمتي و تعيين در مهمي عامل هيجان، تنظيم كه دهدمي نشان شناختي،

 در ). هيجان،2015و گراس،  3؛ شيپز، سوري2،1995همكاران و است (سيچتي اجتماعي تعامالت

 برگيرندة در گسيختگي، روان .)2020(عيني،  دارد سزايي به نقش عاطفي هاياختالل تمام

 فقدان در ريشه ستيزي،جامعه است؛ وابسته اضطراب به آزردگي، روان است؛ تغييرات هيجاني

 مشكالت در ريشه نابهنجار، رفتارهاي انواع و عمومي رواني هاياختالل دارد؛ آشكار هيجان

 گرفته نظر در هيجاني هايماندگي عقب عنوان به غالباً ذهني، ماندگيعقب حتي دارد و هيجاني

 تنظيم هايسبك تأثير تبيين ). در1393همكاران، ؛ به نقل از كهريزه و 1999شود (گراس،مي

 شناخت، كه آنجايي از كه كرد استنباط توانمي چنين شناختي بهزيستي روان بر شناختي هيجان

 عواقب و توجه كنترل با شناختي هيجان تنظيم هستند يكديگر با تعامل در كامالً رفتار و عاطفه

 و) هوشياري توجه، حافظه، قبيل؛ از( شناختي يهاسيستم عملكرد تغيير موجب هيجان شناختي

شود و به تبع آن افراد با تنظيم و مديريت صحيح هيجاني سالمت كلي مي هيجان تنظيم سپس

؛ زمستاني و 2017كنند (زمستاني، ايماني و اوتاوياني، خودشان را (جسمي و روانشناختي) حفظ مي

  ).2020فاضلي نيكو، 

- هايي را نيز به همراه داشت از جمله  استفاده از پرسشنامهديتدر نهايت، پژوهش حاضر محدو

ان پسر. با توجه به اينكه پژوهش حاضر از زمره آموزدانشهاي خودگزارشي و عدم اجرا بر روي 

تحقيقات همبستگي است؛ بنابراين، تبيين رابطه علي از عهده پژوهش حاضر خارج است. مسلماً 

شود نتايج اين پژوهش قات بيشتري در اين زمينه است. پيشنهاد ميپذيري نتايج مستلزم تحقيتعميم

                                                                                                                                                    

1. Ottaviani 
2. Cicchetti & et al 
3 .Sheppes, Suri 
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توان بيان بر روي پسران و با استفاده از ابزارهاي ديگر نيز مورد بررسي قرار گيرد. در نهايت مي

شناسي و براي متخصصان دست اندكار در حوزه روان پژوهش اين داشت كه نتايج حاصل از

 اطالعات تواندسه داراي تلويحات كاربردي است. اين نتايج ميمشاوره خانواده، تحصيلي و مدر

 و نمايد ارائه هاشناختي براي خانوادهنوين روان روشهاي از استفاده زمينه را در ايارزنده

كارآمد جهت بهبود عملكرد خانواده و  هايروش از استفاده را به متخصصين دست اندركار

شناختي ظيم هيجان و به دنبال آن افزايش بهزيستي رواناستفاده از راهبردهاي سازگارانه تن

 نمايد. ان ترغيبآموزدانش

  منابع

  ). تحول شخصيت در نوجوان، تهران: انتشارات وراي دانش.1380برجعلي، احمد (

). مقايسه تنظيم شناختي هيجان در 1392( بيرامي، منصور؛ موحدي، يزدان و ميناشيري، عبدالخالق

  .143-150)، 109( 23، جله دانشگاه علوم پزشكي مازندرانو غير سيگاري. مدانشجويان سيگاري 

). مقايسه تنظيم هيجان، ذهن آگاهي و بهزيستي روان شناختي در 1394( تبريزچي، نرگس و وحيدي، زهره

  .21-35)، 4(4، مجله ناتواني هاي يادگيري موزان با و بدون ناتواني يادگيري.مادران دانش آ
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On the relationship between family functioning and cognitive 
emotion regulation with students' psychological well-being 

A. Gharadaghi1, M. Zemestani2 & Z. Valiei 3 

Abstract 

This study aimed to investigate the relationship between family function and 
cognitive regulation of emotion with psychological well-being in high 
school students in Marand City. The population of the study were all high 
school female students (N=480) from whom 215 students were randomly 
selected and participated in the study. The questionnaires used to collect the 
data included family function questionnaire (Epstein, Baldwin, and Bishop), 
cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefsky, Craij, and 
Spinhophen) and psychological well-being (Reif). The present study was a 
correlational study and the data analysis was performed using simple 
correlation and regression. The correlation results showed that there was a 
positive and significant relationship between the family function variable 
and psychological well-being and a positive and significant relationship 
between the variable of cognitive emotion regulation and psychological 
well-being (p ˂.05). The regression coefficient results also indicated that the 
family function variable and the cognitive adjustment variable can provide 
psychological well-being in female students with positive and meaningful 
prediction. Therefore, it can be said that with increasing family function and 
also with increasing cognitive emotion regulation in female students, their 
psychological well-being also increases. 

Keywords: Family function, cognitive emotion regulation, psychological 
well-being, female students 
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