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 تنظیم هیجانی در گرایش به زندگی در زمان حال   هایینی کنندگی صفات شخصیت و دشواریبنقش پیش

 3صادق تقی لو ،2راحله کرم پور،  1*محمد امین زاده

 چکیده 

  بررسیهدف این پژوهش  شود.  گرایی و توافق پذیری پیش بینی میزندگی در زمان گذشته توسط سطوح پایین برون  : مقدمه

 باشد.  های تنظیم هیجانی در گرایش به زندگی در زمان حال میبینی کنندگی صفات شخصیت و دشواریش پیشنق

های  نفر از دانشجویان دانشکده  220به این منظور  و از نوع همبستگی بوده است.    روش تحقیق حاضر توصیفی  :پژوهش روش

مك   و  پرسشنامه استاندارد شخصیتی کاستاانتخاب شدند و به   ایگیری خوشهبه روش نمونه  آزاد اسالمی کرجمختلف دانشگاه 

رومر،  ریک و  تنظیم هیجانی گراتز  زمان  پرسشنامه دشواری در  انداز  پرسشنامه چشم  بوید  و  و  دادند. جهت    زیمباردو  پاسخ 

  .استفاده شد مراتبی  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره سلسلهها از مدل تحلیل داده  وتجزیه 

  یمتنظ  ی محدود به راهبردها  ی دسترسی تنظیم هیجان، تنها مؤلفه  هایدشواری  هامؤلفهکه از بین    نشان داد نتایج    : یافته ها

را    صورتبه  یجانیه حال  زمان  در  زندگی  به  گرایش  معنادار  و  صفات شخصیت،   همچنین  . کندیمی  نیبشیپ منفی  بین  از 

  .کند یمی  نیبشیپ منفی گرایش به زندگی در زمان حال را  صورتبهی شناسفهیوظمثبت و  صورتهببرونگرایی و گشودگی  

یافته  گیری:نتیجه به  توجه  میبا  کهها  گفت  راهبردها  یدسترس  توان  به  شخصیتی  ه  یمتنظ  یمحدود  صفات  و  یجانی 

و   مهمی    یشناسفهیوظبرونگرایی، گشودگی  زندگی  نقش  به  گرایش  روی  زمان  بر  می در  نظر نکنایفا  در  با  اساس  این  بر  د. 

 توان می  یشناسفهیوظیجانی و صفات شخصیتی برونگرایی، گشودگی و  ه  یمتنظ  یمحدود به راهبردها  یدسترسگرفتن نقش  

 .دانشجویان را بهبود بخشیدگرایش به زندگی در زمان 

   زندگی در زمان حالگرایش به  "صفات شخصیت "دانشجویان "های تنظیم هیجانی دشواری :واژگان کلیدی

  13/11/1397تاریخ پذیرش نهایی:                   24/7/1397تاریخ دریافت:    

   

 
   .ایران  کرج،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  کرج،  واحد  روانشناسی،  گروه  شخصیت،  روانشناسینده مسئول،  ویسن  -1

Mohammad_aminzadeh86@yahoo .com  
                ، واحد کرج، ایراناسالمی، دانشگاه آزاد  گروه روانشناسی  -2

 . ، واحد آستارا، ایراناسالمی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد    -3

هیجانی در های تنظیم بینی کنندگی صفات شخصیت و دشوارینقش پیش . امین زاده م، کرم پور ر، تقی لو صاستناد: 
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 های تنظیم هیجانی در گرایش به زندگی در زمان حال بینی کنندگی صفات شخصیت و دشوارینقش پیش 

 

 : مقدمه

 درکی  از  جدای فرد، زندگی(.  1)  گرایش به زندگی در زمان حال و چشم انداز زمان موضوع بسیار مهمی در روانشناسی است

 که  است شناختی اساسی فرایند زمان، اندازچشم(. 2)شودمی نیز گذشته و حال آینده، لشام دارد؛ کنونی موقعیت به نسبت که

تأثیر3کنند)می برقرار تعامل آن با و  تفسیر ادراك، طریق  این از را شان اجتماعی و  مادی  دنیای افراد این مفهوم  به  توجه (. 

 رابطه در عملکرد و گیریتصمیم قضاوت، هنگام افراد که اچر؛  کندمی توصیف انسان رفتارهای مورد در  را آینده و حال گذشته،

 آن  به وسیله  که  است  فرایندی زمان چشم انداز(  2کنند)می اعمال ناهشیار به صورت  را  آن  مدتشان، بلند و مدت اهداف کوتاه با

دادن،  در و گیردمی تعلق زمانی هایچارچوب یا زمانی هایطبقه به اجتماعی و های شخصیتجربه مستمر جریان سازمان 

 وقایعِ بازیابی و کدگذاری، ذخیرهسازی، در  هم زمان چشم انداز کند.می کمك  افراد  به وقایع، به معنادادن و کردن، یکپارچه

تصمیم  و کردن انتخاب گذاری،هدف تعبیر، و تفسیر به توجه، دادن جهت انتظارها، شکل گیری ادراك، در هم و شده تجربه

همچنین امید به زندگی، چشم انداز زمان به آینده و حال با رضایت از زندگی     (.4شود)اعمال می افراد  کرد عمل نحوه و گیری،

ای از نگرش به زمان و زندگی در زمان حال  در افراد همراه است، به این صورت که رضایت از زندگی و امید به زندگی نتیجه

 (.  6تواند پیش بینی شود)غیر توسط برخی عوامل شخصیتی میافزون بر اهمیت زندگی در زمان خود این مت(. 5است)

هنگامی  (.   7)  ها( در طول زمان و مکان است)هدف  یالیك طرح پیوسته از عاطفه، رفتار، شناخت و امهای شخصیتی  ویژگی

ثابتی از احساسات و رفتارهایی اشاره دارشود، در واقع به مجموعهکه از شخصیت افراد بحث می یم که اساساً تحت  ی نسبتاً 

های عاطفی، احساسی،  های شخصیت به عنوان سازمانی درون سیستم(. ویژگی 8اند)تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی شکل گرفته

 (. 9های منحصر به فرد انسان به محیط است)شناختی و مفهومی فرد تعریف شده است که تعیین کننده واکنش 

گی در زمان حال و پنج عامل شخصیت اشاره شده است و آمده است که سطوح باالتر ها به رابطه بین نگرش به زنددر پژوهش

نگرش به زمان حال با برون گرایی، ثبات هیجانی و توافق پذیری همراه است و اما زندگی در زمان گذشته توسط سطوح پایین 

 (.  10شود)گرایی و توافق پذیری پیش بینی میبرون

حال و این لحظه   زمان  ضیح ویژگیهای شخصیتی  افراد خودشکوفا توجه به زمان حال و زندگی درآبراهام مازلو در بیان  و تو

چشم روی    داری بر  که نقش معنی  یشخصیت  ویژگی های    افزون بر(.  11)را یکی از مولفهها ی بسیار مهم این افراد می داند

از عواملی ک  افرادنداز زمان و زندگی در زمان حال  ا به زندگی در زمان حالدارد، یکی دیگر  بر گرایش    اثر گذار می باشد  ه 

افراد  ات دشواری در تنظیم هیجان به    ات خودکه در تنظیم هیجان   یاست.  دچار مشکالت و دشواری هستند گرایش کمتری 

 (.    12زندگی در زمان حال دارند)

های جدید این متغیرها و  د. کشف جنبهای با هم دارنروابط درهم تنیده  هستند و    متغیرهای پیچیده و چندوجهیهیجانات  

های فردی، توانایی در  یکی از مهمترین قابلیت  (.13است)  برخوردارمهمی  روابط بین آنها از اصالت و اهمیت نظری و بالینی  

ت یا  عنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل و یا تغییر در بروز، شدکنترل هیجانات خود است که باید آموخته شود. تنظیم هیجان به

شود.  روانی، فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می-استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرآیندهای اجتماعی

واقع تنظیم هیجان تنها سرکوب هیجانات نیست و شخص نباید همیشه در یك حالت آرام و ساکن از برانگیختگی هیجانی    در

 (. 14)های نظارت و تغییر تجربیات هیجانی شخص استقرار داشته باشد؛ بلکه شامل فرآیند

گشتالت کسانی که در زمان حال )اینجا و اکنون( زندگی نمی کنند با توجه به میزان شدت، از روان نژندی     در روانشناسی  

افرادی که    هیجانات  و رفتار هستند  و به عنوان    خفیف  تا اختالل شخصیت  اسکیزوفرنی ) که دارای اختاللت شدید  تفکر،

با واقعیت کنونی  قطع است، شناخته می شوند(  یافتن  به عنوان کسانی  در نظر گرفته    ارتباطشان   باز  برای  می شوند که 

از فواید بسیار مهم زیستن در زمان حال،   .(15)نیاز دارندروانشناسی    تخصص  مبه کمك  و تنظیم هیجانات خود  روان    سالمت
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سالم   م  داشتن شخصیتی  هر  آ ،  متعادل،  ثبتهیجانات  به  نسبت  است.آگاه  افتد  می  اتفاق  خود   بر  دور  در  همچنین،    نچه 

احساس  ،  وسعت نظر،  تمرکز،  بیشترجسم و روح  سالمتی  دابی،  شاداشتن،    مهمترین فواید زندگی در زمان حال احساس خوب

  می   نبوغ  نهایتا   و منفی  احساسات  و   جرن  و   درد شدن  انرژی، محدود  ارتعاشات  سطح   پنهان، افزایش بیدار شدن نیروهای،  قدرت

 باشد. 

های قبلی به آن بی توجهی شده است رابطه دشواری در تنظیم هیجان با نگرش به زمان و زندگی در  اما آنچه که در پژوهش  

زمان حال است که در این پژوهش به بررسی نقش شخصیت و دشواری در تنظیم شناختی هیجان بر روی گرایش به زندگی  

ن حال پرداخته شده است. لذا سوال پژوهش این است که آیا گرایش به زندگی در زمان حال بر اساس صفات شخصیت در زما

 شود.بینی مییشهای تنظیم هیجانی پ و دشواری

 

 : روش پژوهش

  به   مشغول  دانشجویان  یهکل  حاضر،  پژوهش  آماری  باشد. جامعهروش پژوهش در این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می

فرمول گرین    از  نمونه،  حجم  برآورد  برای  ، بودند  1394-1395  تحصیلی  سال   در  کرج  واحد  اسالمی   آزاد  دانشگاه  در  تحصیل

  با  . (17)  است  کرده برآورده    را  نمونهحجم    جامعه،   یهااندازه  از  مختلف  مقادیر  ازای  به  فرمول  این .  است  شده استفاده  (1991)

فرمول    نمونهتعداد    مذکور،  فرمول  به   توجه این  به سه    ؛ کهباشدنفر    N>50+8mبا  توجه  پژوهشمتغبا  بودن  اعتبار    یره  و 

  دسترس   درصورت  به  پژوهش  این  در  یریگنمونه  نفر انتخاب شدند. روش  220حجم نمونه    ها آزمون و احتمال ریزش  آزمون  

کننده،  داوطلبان  دانشجویان  اختیار  درها  پرسشنامه  یعنی  است؛   خارجی،  یهازبان  و  ادبیات  یهادانشکده  از  همکاری 

  با.  شد   داده  قرار  مهندسی  و  فنی   دانشکده   اسالمی،  معارف   و   الهیات  ،حقوق   حسابداری،  و  مدیریت  تربیتی،   علوم  و  روانشناسی

  در  همکاری،  داوطلب  دانشجویان  میان  در  پرسشنامه  250تعداد    .است  گردیده   تعیین  نفر  220  که  نمونه  حجم  به  توجه

و    سوا التشانپنجم  پاسخ بودن بیش از یكیب به علت    هاپرسشنامهاین تعداد،  تعدادی از    از  گرفت.  قرار  ذکورم  ی هادانشکده

در   و صحت،  دقت  عدم  علت  به  نیز  ویی حذف شدندگوپاسخبرخی  پرسشنامه  درنها  ؛  تحلیل    نفر  220یت  قرار  آمارمورد  ی 

حاضر  ؛  گرفت پژوهش  نمونه  حجم  تج  است.  نفر  220یعنی  داده برای  تحلیل  و  انحراف  زیه  و  میانگین  توصیفی،  آمار  از  ها 

 24نسخه  SPSSافزار  و برای این منظور از نرم  استاندارد و آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری

 استفاده شد.  

نئو، پرسشنامه دشواری در تنظیم   های پنج عاملی شخصیتیگیری متغیرهای مورد نظر از پرسشنامهدر این تحقیق برای اندازه

 هیجان، چشم انداز زمان استفاده شد.  

شخصیت:    پرسشنامه عاملی  کاستاپنج  شخصیتی  استاندارد  است.  سؤال 60شامل (1992ری)کمك   و پرسشنامه 

،  46  ،41،  36،  31،  26،  21،  16،  11،  6،  1با سواالت    1روانرنجورجویی شخصیتی  عامل پنج بررسی شامل مورد   هایشاخص

، 3با سواالت    3، گشودگی نسبت به تجربه 57،  52،  74،  42،  37،  32،  27،  22،  17،  12،  7،  2با سواالت    2گرایی ، برون56،  51

  59،  54،  49،  44،  39،  34،  29،  24،  19،  14،  9،  4با سواالت    4پذیری، توافق58،  53،  48،  43،  38،  33  ،28،  23،  18،  13،  8

 
1- neuroticism 
2-extraversion 
3-agreeableness 
4-conscientiousness 
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 گویه، 12 طریق کدام از هر که   است     (60،  55،  50،  45،  40،  35،  30،  25،  20،  15،  10،  5با سواالت    1  و وظیفه شناسی

پاسخ ای طیفپنج گزینه به صورت پرسشنامه، این هایگویه شوند. تمامیمی گیریاندازه  گویه، هر و شوندمی داده لیکرت 

کاستا و مك کری  پژوهش  ضریب آلفای کرونباخ در   پایایی پرسشنامه به وسیله دهد.می اختصاص خود  به  را  5 تا 1بین امتیازی 

با آلفای    برای محاسبه پایایی با استفاده از روش ثبات درونی(.  18را نشان داده شده است)  86/0تا    68/0آلفای کرونباخ بین  

روان کرونباخ عوامل  تنها  داد که  نشان  بودن)وظبفه شناسی(و  رنحورخویی  ،  وجدان  آزمودنی  با  تمام  ثدر  قابل  ها،  بات درونی 

نیز، از سطح توصیه    مقبولیت)توافق پذیری(( که البته آلفای کرونباخ عوامل برون گرایی و  70/0قبولی دارند )یعنی بزرگ تر از  

مقایسه برای  از  شده  تر  بزرگ  )یعنی  است  باالتر  گروهی  عامل  50/0های  تنها  بنابراین  پذیری( (.  ثبات    مقبولیت)توافق  فاقد 

(. در بررسی همسانی درونی پرسشنامه پنج عاملی با استفاده از آلفای کرونباخ در خارج کشور برای 19)ل استدرونی قابل قبو

(. 20)به دست آمده است که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه است  91/0تا    75/0های پنج گانه ضریب آلفای بین  مولفه

پژوهش   پرسشنامه  حاضر  در  درونی  همسانی  بررسی  کرج  بر  برای  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  کرونباخ  روی  آلفای  ضریب  از 

برای   ضرایب  که  شد  برون583/0روانرنجورجویی   شخصیتی عامل پنجاستفاده  تجربه 664/0گرایی  ،  به  نسبت  گشودگی   ،

 به دست آمد.   722/0و وظیفه شناسی  755/0پذیری ، توافق 710/0

( ساخته شده  2004)3توسط گراتز و رومر  یشواری در تنظیم هیجان پرسشنامه د:  2یپرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان

؛ دشواری در 29،  25،  23،  12،  11با سواالت    4های هیجانی پاسخمنفی  عامل عدم پذیرش    6سوال و    36است. این پرسشنامه  

؛ فقدان 32،  3،  14،  19،  24،  27  6تکانه رفتارهای  ؛ دشواری در کنترل  13،  18،  20،  26،  33با سواالت    5انجام رفتار هدفمند 

،  31،  35،  36با سواالت    8؛ دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی 2،  6،  8،  10،  17،  34با سواالت    7آگاهی هیجانی 

عدم وضوح هیجانی 15،  16،  22،  28،  30 اندازه  1،  4،  5،  7،  9با سواالت    9؛  با  کند.  گیری می را  پرسشنامه  همسانی درونی 

آلفای ضریب  از  پاسخ  استفاده  منفی  پذیرش  عدم  برای  سازنده  توسط  هیجانیکرونباخ  پسران  های  دختران   0/ 720)برای  و 

هدفمند(81/0 رفتار  انجام  در  دشواری  پسران  ،  دختران    810/0)برای  تکانه(820/0و  رفتارهای  کنترل  در  دشواری  )برای ، 

دختران  860/0پسران   هیجانی(830/0و  آگاهی  فقدان  پسران  ،  د  730/0)برای  به  (760/0ختران  و  محدود  دسترسی   ،

  ( 830/0و دختران  740/0)برای پسران و عدم وضوح هیجانی (870/0و دختران 800/0)برای پسران راهبردهای تنظیم هیجانی

، دشواری در انجام 850/0های هیجانی  پاسخمنفی  و برای عدم پذیرش    93/0پایایی درونی کلی برابر    (.21)به دست آمده است

، دسترسی محدود به راهبردهای  800/0، فقدان آگاهی هیجانی 86/0تکانه رفتارهای ، دشواری در کنترل 890/0مند رفتار هدف

در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی  (.  14به دست آمده است)  840/0و عدم وضوح هیجانی  880/0تنظیم هیجانی  

آلفا ضریب  از  کرج  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  روی  بر  پذیرش  پرسشنامه  عدم  برای  ضرایب  که  شد  استفاده  کرونباخ  منفی  ی 

، فقدان آگاهی  747/0  تکانهرفتارهای  ، دشواری در کنترل  719/0  ، دشواری در انجام رفتار هدفمند 679/0  های هیجانی پاسخ

 .  به دست آمده است 673/0و عدم وضوح هیجانی 796/0، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی 704/0 هیجانی

 
1-openness 
2- difficulties in emotion regulation scale 
3- Gratz & Roemer 
4- non acceptance of negative emotional responses 
5- difficulties engaging in goal-directed behaviors 
6-  difficulties controlling impulsive behaviors 
7- lack of emotional awareness 
8- limited access to emotion regulation strategies 
9- lack of emotional clarity 
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زمان  انداز  چشم  بوید :  1پرسشنامه  و  زیمباردو  توسط  پرسشنامه  شامل    (1999)2این  که  شد  یك    56ساخته  در  عبارت 

باشد. این مقیاس  می  1نادرست= کامالً  و 2، نادرست= 3، نظری ندارم= 4، درست=5بسیار درست= از  یادرجه 5مقیاس لیکرت 

،  15، 11، 7، 2؛ گذشته مثبت با سواالت 54، 50، 36، 34، 33، 27، 22، 16، 5، 4بعد زمانی شامل گذشته منفی با سواالت  5

،  19،  17،  12،  8،  1گرا با سواالت  ؛ حال لذت53،  52،  47،  39،  37،  35،  14،  3؛ حال جبرنگر با سواالت  49،  41،  29،  25،  20

را    56،  51،  45،  43،  40،  30،  24،  21،  18،  13،  10،  9،  6و آینده با سواالت    55،  48،  46،  44،  42،  32،  31،  28،  26،  23

شوند به این صورت که بسیار درست= گذاری میبه صورت معکوس نمره  56،  41،  25،  24،  9کند که سواالت  گیری میاندازه

بازآزمون  -(. سازندگان پرسشنامه پایایی آزمون2گیرد)تعلق می  5نادرست=  کامالً  و    4، نادرست=  3، نظری ندارم=  2، درست=1

به دست   800/0و بعد آینده  720/0، حال لذت گرا 760/0، حال جبرنگر 760/0، گذشته مثبت 700/0بعد گذشته منفی برای 

بوید  آمد و  منفی  (.  1999،  زیمباردو  گذشته  زمان  انداز  برای چشم  کرونباخ  آلفای  گذشته  670/0ضریب  زمان  انداز  چشم   ،

گرا  570/0مثبت   لذت  حال  جبرگرا  580/0،  حال  آینده    و  560/0،  فارس   590/0زمان  خلیج  دانشگاه  دانشجویان  روی  بر 

است) شده  دهقانی،  افشین  گلستانه،  گزارش  لو)  (.1395و  تقی  و  دانش  محمدی،  پژوهش  برای 1395در  کرونباخ  آلفای   )

ین  به دست آمد. در ا  774/0و آینده    777/0، حال جبرنگر  735/0گرا  ، حال لذت 874/0، گذشته منفی  742/0گذشته مثبت  

به دست    684/0پژوهش آلفای کرونباخ برای روی دانشجویان دانشگاه آزاد کرج متغیر گرایش به زندگی در زمان حال ضریب  

 آمد.  

 

 : هایافته

از    96زن و    درصد(   4/56کنندگان )نفر از شرکت  124   111مجرد و    درصد(  5/49)نفر  109مرد و     درصد(  6/43آنان ) نفر 

  درصد( کارشناسی ارشد و   5/45نفر)  100  در مقطع کارشناسی،  درصد(   40)نفر  88دند. همچنین  بو  متأهل   درصد(  5/50)نفر

 درصد( در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند.  5/14نفر ) 32

 

 
1- time perspective scale 
2- Zimbardo, & Boyd 



 های تنظیم هیجانی در گرایش به زندگی در زمان حال بینی کنندگی صفات شخصیت و دشوارینقش پیش 

 

 ( میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش 1جدول)

Table (1): Mean, standard deviation and correlation coefficient of research variables 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش 

            - یی رنجور خوروان -شخصیت.1

           - -369/0** برونگرایی -شخصیت. 2

          - 272/0** -192/0** گشودگی -شخصیت .3

         - 315/0** 394/0** -260/0** توافق پذیری -شخصیت .4

        - 486/0** 282/0** 453/0** -273/0** ی شناسفهیوظ-شخصیت .5

پذیرش   .6 عدم  در    دشواری 

 ی هیجانی هاپاسخمنفی 

**282/0 066/0- *134/0 **221/0 019/0 -       

رفتار  دشواری    .7 انجام 

 هدفمند 

113/0 009/0 072/0- 012/0 040/0- **413/0 -      

کنترل    .8 در  دشواری 

 کانه ت رفتارهای 

**197/0 055/0- 022/0- 105/0 062/0- **518/0 **623/0 -     

فقدان    .9 و  آگاهی  دشواری 

 هیجانی 

097/0 018/0 **182/0- 020/0- 081/0- 002/0 060/0 053/0 -    

به    .10 دسترسی  دشواری 

 تنظیم هیجانی راهبرد 

**268/0 **197/0- 020/0- **214/0- 124/0- **454/0 **490/0 **487/0 *135/0 -   

عدم    .11 در  وضوح  دشواری 

 هیجانی 

**205/0 101/0- 063/0 **218/0- *134/0- **278/0 124/0 **259/0 **488/0 **192/0 -  

در    .12 زندگی  به  گرایش 

 زمان حال 

068/0- **231/0 **175/0 029/0 045/0- 098/0- *152/0- *153/0- 067/0 **375/0- 047/0- - 

 27/33 83/11 97/20 46/16 91/15 37/14 59/15 40/20 13/22 53/21 7821 67/20 میانگین 

 93/5 24/4 87/6 17/4 45/4 14/4 01/5 28/6 88/5 43/4 28/6 38/5 انحراف معیار 

 -148/0 513/0 248/0 043/0 040/0 163/0 186/0 465/0 125/0 -103/0 073/0 066/0 چولگی 



 13-26 ، صفحه(15پیاپی ) ،1397 ماره سوم، پاییزدوره هشتم، ش          فصلنامه خانواده و بهداشت                
Family and Health Quarterly, vol8, Issue 3, Autumn 2018, ISSN:2322-3065 

 

7 

 

 -171/0 -211/0 -419/0 460/0 -345/0 -307/0 -347/0 249/0 351/0 675/0 -170/0 615/0 کشیدگی

10/0> P**، 50/0> P *             

با گرایش به زندگی در زمان حال    01/0مثبت و در سطح معناداری    صورتبهدهد که از بین صفات شخصیت تنها دو عامل برونگرایی و گشودگی  ( نشان می 1اطالعات به دست آمده از جدول) 

و دشواری در   سوكو دشواری در انجام رفتار هدفمند از ی  01/0ی تنظیم هیجانی محدودیت در دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان در سطح  های دشواری  هامؤلفههمچنین از بین  .  اندهمبسته 

 .اندهمبستهمنفی با متغیر گرایش به زندگی در زمان حال  صورتبه 05/0کنترل تکانه در سطح 



 های تنظیم هیجانی در گرایش به زندگی در زمان حال بینی کنندگی صفات شخصیت و دشوارینقش پیش 

 

 یمتنظ  یهایدشوار بر اساسی گرایش به زندگی در زمان حال  نیبشیپ  گرسیون چند متغیرینتایج ر  (2جدول)

 یجان و صفات شخصیت ه

Table 2: Multivariable Regression Results. Life expectancy prediction in present time based 

on the difficulties of emotion regulation and personality traits 
انحراف  B های رگرسیون چند متغیره سلسه مراتبی امگ

 معیار

ضریب 

 بتا

 داریمعنی tآماره 

      ( یجانه  یمتنظی های دشوار مرحله اول )

 283/0 077/1 081/0 090/0 096/0 ی هیجانی هاپاسخدشواری در عدم پذیرش منفی 

 445/0 766/0 061/0 114/0 087/0 دشواری انجام رفتار هدفمند 

 758/0 -308/0 -026/0 112/0 -034/0 ی در کنترل رفتارهای تکانهدشوار

 572/0 -566/0 -042/0 105/0 -060/0 دشواری و فقدان آگاهی هیجانی 

 001/0 -063/6 -462/0 066/0 -399/0 دشواری دسترسی به راهبرد تنظیم هیجانی 

 575/0 561/0 043/0 108/0 062/0 دشواری در عدم وضوح هیجانی 

151/6= F .2=  124/0؛R  2= 148/0تعدیل شده ؛R  

      مرحله دوم )صفات شخصیت(

 147/0 454/1 100/0 076/0 110/0 ییرنجور خوروان -شخصیت

 001/0 730/5 406/0 067/0 385/0 برونگرایی-شخصیت

 041/0 052/2 136/0 089/0 182/0 گشودگی-شخصیت

 429/0 -793/0 -059/0 075/0 -059/0 توافق پذیری-شخصیت

 039/0 -077/2 -153/0 070/0 -145/0 ی شناسفه یوظ-شخصیت

645/7 =F .2=  250/0؛R  2= 288/0تعدیل شده ؛R  

ی گرایش به زندگی در  نیب شیپ ی تنظیم هیجان که در مرحله اول وارد معادله هایدشوار، دهدیم نشان (  2همچنان که جدول)

= p<،  151/6  01/0)  ی نمودنیبشیپ گرایش به زندگی در زمان را    01/0معناداری در سطح معناداری    صورتبهزمان حال شد،  

(6،213  )F  چندگانهی  هایهمبستگنشان داد که ارزش ضریب    آمده دستبه(. بررسی مجذور همبستگی چندگانه  (2R  برابر با )

س گرایش به زندگی در  درصد از واریان  8/14ی تنظیم هیجان  های دشواری  هامؤلفهکه    دهد یماست. این موضوع نشان    148/0

  ی دسترسی تنظیم هیجان تنها  های دشواری  هامؤلفه زمان را تبیین نموده است. بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد که از بین  

گرایش به زندگی در    01/0منفی و در سطح معناداری    صورتبه(  p<،462/0=β  01/0یجانی )ه  یمتنظ  یمحدود به راهبردها

معنادار گرایش به زندگی در    صورتبهی تنظیم هیجان،  های دشواری دیگر  هامؤلفه. گفتنی است که  کندیمی  نیبشی پ زمان را  

ی  های دشواری  هامؤلفهی شد که از بین  ریگجهینتچنین    مرخله اول رگرسیون ی ننمود. بدین ترتیب در  نیبشیپ زمان حال را  

منفی و معنادار گرایش به زندگی در زمان    صورتبه  جانییه   یم تنظ  یمحدود به راهبردها  یدسترس تنظیم هیجان، تنها مؤلفه  

ی گرایش به زندگی در زمان حال در مرحله  نیبشیپ با ورود صفات شخصیت به معادله    بر اساسهمچنین    .کندیمی  نیبشیپ را  

  8/28ه تا  ی، باعث شد نی بشیپ رسید. این یافته بدان معناست که ورود صفات شخصیت به معادله    288/0به     2Rدوم، ارزش

بود. این یافته بدان    140/0( برابر با  ∆2R)  2Rدرصد از واریانس گرایش به زندگی در زمان حال تبیین شود. ارزش تغییرات  

ی تنظیم هیجان، مقدار واریانس  هایدشواری  هامؤلفه ی و با کنترل اثر  نیبشیپ معناست که با ورود صفات شخصیت در معادله  
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زندگی  به  گرایش  حال    تبیین شده  زمان  در سطح    افتهیشیافزادرصد    14در  آماری  لحاظ  به  که  است  01/0است    معنادار 

(01/0>P،191/8=∆Fبرونگرایی شخصیت  صفات  بین  از  که  داد  نشان  رگرسیون  ضرایب  بررسی   .)  (01/0  p<،406/0=β  )

معناداری    صورتبه در سطح  و  در    صورتبه(  p< ،136/0=β  05/0)  ، گشودگی01/0مثبت  و  معناداری  مثبت  و   05/0سطح 

ی  نیبشیپ گرایش به زندگی در زمان حال را    05/0منفی و در سطح معناداری    صورتبه(  p<،153/0-=β  05/0ی )شناسفه یوظ

 صورت بهگرایی و گشودگی  ی شد که از بین صفات شخصیت، برونریگجه ینتچنین  رگرسیون  دوم    مرحله. در کل در  کند یم

 . کند یم ی نیبشیپ منفی گرایش به زندگی در زمان حال را  صورتبهی شناسفهیوظمثبت و 

 

 : گیریبحث و نتیجه

  یجانیه  یمتنظ  یمحدود به راهبردها  یدسترسی تنظیم هیجان، تنها مؤلفه  های دشواری  هامؤلفه که از بین    نشان داد  هاافتهی

از بین صفات شخصیت، برونگرایی و   مچنینه  .کندیمی  نیبشیپ منفی و معنادار گرایش به زندگی در زمان حال را    صورتبه

را    صورتبهی  شناسفهیوظمثبت و    صورتبهگشودگی   به زندگی در زمان حال  با  کندیمی  نی بشیپ منفی گرایش  نتایج  این   .

و آناگنوستوپولوس  لو)2012گریوا)  تحقیقات  تقی  و  دانش  محمدی،  راستوگی)(،  1395(،  و  ویالرون،  2017دیویدی  و   )

ای کوری)مارکوئست،  و  ترمه  کاپیلو،  دارد.  2017سنگر،  همسویی  داد  نتایج(  بین    نشان  از  تنظیم  های دشواری  هامؤلفهکه  ی 

منفی و معنادار گرایش به زندگی در زمان حال را    صورتبه  یجانی ه  یمتنظ  ی محدود به راهبردها  یدسترسهیجان، تنها مؤلفه  

زای زندگی دارد و کسی که  مهمی در سازگاری افراد با وقایع استرستوان گفت که تنظیم هیجانی نقش  می   . کندیمی  نیبشیپ 

کند ولی کسی که قادر به تنظیم هیجان  قادر به سازگاری مناسب باشد، آرامش بیشتری دارد و بیشتر در زمان حال زندگی می 

تجربه می  زندگی  در  را  باالتری  استرس  با نیست  مقابله  به  آینده  یا  و  در گذشته  با سیر  و  استرس می  کند  نتایج  آن  پردازد. 

می  پژوهش تاثیر  فردی  بین  و  جسمانی  روانشناختی،  شادمانی  بر  ها  هیجان  تنظیم  در  افراد  ظرفیت  که  اند  داده  نشان  ها 

از ناتوانی در مقابله موثر با هیجان ها و مدیریت آنهاست، باعث زندگی در  22)گذارد پایین تنظیم هیجانی که ناشی  (. سطح 

یجانی سبب افزایش پرخاشگری و  ه  یمتنظ  یمحدود به راهبردها  یدسترسشود.  ینده به جای زندگی در حال میگذشته و یا آ

گردد افراد از زندگی در حال روی گردانند و غرق در گذشته و یا  شود و سبب مییا افسردگی و افزایش مشکالت بین فردی می

ارمغان م   زندگی آگاهانه و بدون قضاوت، در زمان حال آینده شوند.   زیادی به  به کاهش  زندگی در زمان حال  .  آوردیمزایای 

  کندیاسترس، باال بردن ایمنی بدن، کاهش دردهای مزمن، پایین بردن فشارخون و به بیماران برای مقابله با سرطان کمك م

های قلبی را کاهش  ماریطور فعال در روز و تمرکز بر زندگی در لحظه حال، خطر بی کاهش استرس، صرف دقایقی به  لهیوسبه

،   دهدیم کنند  می  زندگی  حال  زمان  در  که  ب  ،افرادی  امنیت  و  همدلی  عزت  یشتریشادترند،  و  دارند.  دارند  باالتری  نفس 

توانایی مدیریت هیحان ها باعث می شود که فرد در روابط بین فردی و هنگام بروز    (.23، )رندیپذیخود را بهتر م  یهاضعف

ی  ای مناسب استفاده کند و روابط بهتری با دیگران داشته باشد و روابط مناسب با دیگران عالقههای مقابلهمشکالت از راهبرد

دهد. افراد با تنظیم هیجانی  فرد را به زندگی در حال افزایش و خیالپردازی در آینده و یا غرق افکار گذشته شدن را کاهش می

ها دارای مشکل می باشند، برای مقابله  به علت اینکه در تنظیم هیجان  جانییه  یمتنظ  یمحدود به راهبردها  یدسترسپایین و  

کنند و یا به فردا امید دارند و یا غرق در حسرت گذشته اند. بنابرآنچه گفته با هیجان های منفی خود، زمان حال را انکار می

یجانی گرایش به زندگی در زمان حال را ه  یمتنظ  یمحدود به راهبردها  یدسترستوان این نتیجه را منطقی دانست که  شد می

منفی   صورتبهی  شناسفهیوظمثبت و    صورتبهاز بین صفات شخصیت، برونگرایی و گشودگی    همچنین  .  (24)ی کندنیبشیپ 

و گشوده نسبت به   گرابرونگفت که افراد    توانیمدر تبیین یافته مذکور  .  کند یم ی  نیبشیپ گرایش به زندگی در زمان حال را  
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آینده می  هاجربه ت یا  و  غرق در گذشته  لذت  کمتر  زمان حال خود  از  بیشتر  و  افرادیبرند یمشوند    با  هستند  گرا  برون  که  . 

شود کمتر غرق در گذشته یا آینده شوند و از    سبب  تواند  می  امر  این  و  دارند  بهتری  اجتماعی  روابط  خود  همکاران  و  اطرافیان

  تعریف  هیجانات   جستجوی  و   بودن  فعال   تسلط،   نفس،   به   اعتماد  به  تمایل   وسیله  به  گرایی  بودن در زمان حال لذت ببرند. برون

دارند و معموال    گرایی   جمع  به   تمایل   خود   فردی  تعامالت   در   و   میدهند   خودشان  از  مثبتی  عواطف  برونگراها  (.25شود)می

گذشته و یا آینده سپری    را به تنهایی و در   گرا که بیشتر اوقات خودکنند برخالف افراد درونبیشتر در زمان حال زندگی می

 (. 26کنند) می

است و کسی که قادر به همنوایی و همدلی با دیگران باشد    ارتباط  در  و همدلی  همنوایی  به  تمایل  با  گرایی  برون  حقیقت  در

  نیست  تعجب  جای  راینپردازد. بنابپردازی در آینده میزمان حال خود را دوست دارد و کمتر به غرق در گذشته شدن و خیال

-ی افراد به تازگی و کسب تجربهبیشتری برخوردار باشند. پذیرا بودن میزان عالقه در زمان حال ی به زندگ ش یگرا افراد این که

 (. 27دهد )های جدید را نشان می

افراد با این ویژگی پر از جذابیت است و  به جای بودن در گذشته و آینده ترجیح می دهند در حال باشند.  زمان حال برای 

سازگار می بهتر  زندگی  شرایط  و  تغییرات  و  تحول  با  دارند،  تجربیات جدید گشودگی  پذیرفتن  در  که  رضایت  آنانی  و  شوند 

شوند و زندگی در زمان حال را بیشتری از زندگی خواهند داشت و برای فرار از شرایط کنونی، غرق در گذشته و آینده نمی

بنابراین   دارند.  باشند.دوست  داشته  حال  زمان  در  زندگی  به  گرایش  بودن  پذیرا  ویژگی شخصیتی  با  افراد  که  است    منطقی 

(28).  

ها و جوامع دیگر با  دانشگاه  بنابراین تعمیم آن به دانشجویان سایر  دانشگاه آزاد کرج هست،  پژوهش فقط محدود به دانشجویان

پرسشنامه زیاد  سؤاالت  تعداد  است.  مواجه  از  مشکل  است  محدودیتها  ممکن  موضوع  این  که  بود  حاضر  پژوهش  دیگر  های 

همچنین پژوهش حاضر به    دهندگان شده باشد و بدین گونه نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار داده باشد. منجر به خستگی پاسخ

کنند که باید  میتفسیرها و اسناد علت شناسی متغیرهای مورد بررسی مطرح    هایی را در زمینۀدلیل مقطعی بودن محدودیت

پایین بود که    در نظر گرفته شوند. همچنین آلفای کرونباخ مربوط به مؤلفه روان رنجور خویی پرسشنامه شخصت نئو نسبتاً 

با این طرح پژوهشی، در مورد دانشجویان سایر    هایی مشابهشود پژوهشپیشنهاد می دهد.نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می

  زمان   در  شود زندگی غیراز دانشجویان و در نقاط دیگر کشور نیز صورت گیرد. همچنین پیشنهاد میدیگر بهها و اقشار  دانشگاه

  سالمت   روان،  بهداشت  آگاهی،  ذهن  نظیر  هیجانی،   تنظیم  هایدشواری   و  شخصیت  صفات  غیرازبه  دیگری  متغیرهای  با  را،  حال

آن،  و  زندگی   گیریجهت  زناشویی،   یترضا  شغلی،   رضایت  آوری،تاب  شادکامی،   روان،   سالمت  عمومی،    و  موردسنجش  جز 

گرایی در زندگی در زمان حال، الزم  ویژه روان رنجور خویی و برونهای شخصیتی به گیرد. با توجه به نقش ویژگی  قرار  آزمون

با   تا  از زندگی در زمهاآموزشاست  از پیش  بیشتر  روانرنجورخو شرایطی فراهم نمود که  افراد  برای    مند بهرهان حال  ی الزم 

  ی تنظیم هیجانی منجر به کاهشهامهارتشوند. همچنین با توجه به نتیجه پژوهش حاضر که نشان داد عدم برخورداری از  

ی تنظیم هیجانی را کسب  هامهارت  ی مناسب، هاآموزش با    افراد  ، لذا الزم است تا شودیم گرایش افراد به زندگی در زمان حال  

شناسی  شخصیتی وظیفه   ویژگی گی در زمان حال را بیشتر تجربه کنند. همچنین به افرادی که دارای  نموده و بدین شیوه زند

کار هستند، درگیر  همیشه  و  هستند  از  باال  که  داده شود  آموزش  و    باید  کار  درگیر  و همیشه  ببرند  لذت  خود  حال  زندگی 

 های شغلی و وظیفه خود نباشند. استرس 

 تشکر و قدردانی

 فراوانی حمایتهای پژوهش این انجام در اداره پژوهش دانشگاه و همچنین دانشجویانی که و  از آموزش  فراوان ستشکر و سپا با

 .دادند انجام
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