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 نظیمت راهبردهای بینیپیش در شخصیت بزرگ عامل پنج نقش
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 3فرمانی اعظم، 2ترخان مرتضی، 1آقایوسفی علیرضا

 4/02/95تاریخ پذیرش:  02/5/95تاریخ وصول: 

 چکیده

 دیأکت روان سالمت ارتقای در صبر نقش بر اخیر شناختیروان هایپژوهش همچنین و اخالقی -دینی متون
 رد صبر یهامؤلفه ایواسطه نقش مدل، این در که است شدهارائه مدلی حاضر پژوهش در. اندکرده فراوان
. است هقرارگرفت بررسی مورد هیجان شناختی تنظیم راهبردهای و شخصیت بزرگ عامل پنج میان ارتباط

 شناختی یمتنظ راهبردهای ینیبشیپ در شخصیت بزرگ عامل پنج نقشتعیین  پژوهش این هدف بنابراین
 ارشناسیک مقطع دانشجویان یهیکل پژوهش آماری یجامعه. است بوده صبر یهامؤلفه یگرواسطه با هیجان

 از. شودیم شامل را بودند تحصیل مشغول 99 -94 تحصیلیدوم سال  نیمسال در که شیراز نور پیام دانشگاه
 کمیلت با و شدند انتخاب نمونه گروه عنوانبه یاخوشه یریگنمونه روش به دانشجو 092 تعداد افراد، این میان
 هیجان شناختی متنظی راهبردهای یپرسشنامه و صبر مقیاس شخصیت، بزرگ عامل پنج یپرسشنامه کوتاه فرم
 عامل زا غیر به شخصیت بزرگ عامل پنج که داد نشان پژوهش این نتایج. کردند شرکت پژوهش این در

 شناختی نظیمت منفی و مثبت راهبردهای و صبر یهامؤلفه مستقیم صورتبه توانستند تجربه در گشودگی
 ؛β= 24/2) گرایی وظیفه ،(>P 2220/2 ؛β= 29/2) پذیری توافق عوامل همچنین. نمایند ینیبشیپ را هیجان
2220/2 P< )نژندگرایی روان و (24/2- =β220/2 ؛ P< )تنظیم مثبت راهبردهای میرمستقیغ صورتبه 

 ایفا را یاواسطه نقش استقامت و شدن متعالی یهامؤلفه میان، این در و نمودند ینیبشیپ را هیجان شناختی
 و( >P 2220/2 ؛β= -20/2)  گرایی وظیفه عوامل توسط نیز هیجان شناختی تنظیم منفی راهبردهای. کردند

 نقش صبر رضایت یمؤلفه و شد ینیبشیپ میرمستقیغ صورتبه( >P 2220/2 ؛β=29/2) نژندگرایی روان
 دتوانمی رصب هایمؤلفه که کرد گیرینتیجه گونهاین توانمی پژوهش این هاییافته از. داد نشان ایواسطه

 هیجان تنظیم یراهبردها بر( نژندگرایی روان مانند،) منفی شخصیتی هایویژگی تأثیر ایواسطه متغیر عنوانبه

                                                           
  arayeh1100@gmail.com  ،(مسئول نویسنده) نور پیام دانشگاه روانشناسی . دانشیار0

  mttmaster20@yahoo.comنور پیام دانشگاه روانشناسی دانشیار. 0

  azamfarmani3@gmail.comنور پیام دانشگاه روانشناسی تخصصی دکتری . دانشجوی9
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 تقویت را اهبردهار این بر( گرایی وظیفه و پذیری توافق مانند،) مثبت شخصیتی هایویژگی اثرات و تعدیل را
 خویش هیجانات تنظیم در مراجعان توانایی افزایش منظوربه که شودمی پیشنهاد روانشناسان به بنابراین. نماید

 .کنند استفاده صبر آموزشی راهبردهای از

 ناختیش تنظیم راهبردهای شخصیت، بزرگ عامل پنج صبر، هایمؤلفه صبر، كلیدي:گان واژ
 .هیجان

 مقدمه
 در هافاوتت و تشابهات یکنندهتعیین که است پایداری خصوصیات و هاگرایش شخصیت
 زمان طول در رفتارها گونهاین و است افراد( اعمال و عواطف افکار،) شناختیروان رفتارهای

 در ایهلحظ زیستی و اجتماعی فشارهای پیامد تنها را هاآن توانمین راحتیبه و دارند تداوم
 یریگاندازه یهاروش در پیشرفت و شخصیت هاینظریه تحول(. 0992 ،0مدی) گرفت نظر

 گردید رمعاص شخصیتی هاینظریه نافذترین از یکی پدیداری به منجر آماری هایتحلیل و
. است شده معروف بزرگ پنج یا FFM(0( شخصیت بزرگ عامل پنج مدل اصطالح با که

 مندقدرت و پرطرفدار رویکردی عنوانبه اخیر هایسال در شخصیت بزرگ عامل پنج مدل
 پنج. است هگرفت قرار روانشناسان از بسیاری توجه مورد شخصیتی هایویژگی یمطالعه برای
 گشودگی ،E(4(گراییبرون ،9)N(نژندگرایی روان عناوین با اغلب شخصیت بزرگ عامل

  .شوندمی معرفی C(0 (گرایی وظیفه و 2(A)پذیری توافق ،5)O(تجربه در
 مختلف ایهپژوهش در مهم متغیری عنوانبه شخصیت بزرگ عامل پنج اینکه به توجه با
 شناختیروان یمتغیرها دیگر با شخصیتی صفات این ارتباط و گرفته قرار علمی بررسی مورد
 یزن هیجان و شخصیت مبحث است، گرفته قرار پژوهشگران و روانشناسان توجه مورد

 عالقمند پژوهشگران. است نموده جلب خود به را پژوهشگران توجه که است موضوعی
 تنظیم. اشندب داشته اطالعاتی  هیجان تنظیم راهبردهای و شخصیت ارتباط مورد در که هستند
 رتنظا ارزیابی، را خود یهاجانیه فرد هاآن طریق از که است فرآیندهایی معنی به هیجان

                                                           
1. Maddi 

2. Five factor model (FFM) 

3. neuroticism 

4. extraversion 

5. openness to experience 

6. agreeableness 

7. conscientiousness 
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 مختلف هایپژوهش در(. 0994 ،0تامسون) دهدیم تغییر را هیجانات این یا و کندیم حفظ و
 گرفته قرار بررسی مورد هیجان تنظیم راهبردهای و شخصیت بزرگ عامل پنج میان ارتباط

 نژندگرایی روان که داد نشان( 0220) 0ننیپالک و کوکونن پژوهش مثال، عنوانبه. است
 و (0209) 9جانسن هایپژوهش. است هیجان تنظیم با ارتباط در شخصیتی صفت نیترمهم

 بطمرت نژندگرایی روان با منفی هیجان تنظیم که داد نشان نیز( 0992نریمانی و همکاران )
( 0229 ،5لی و شی وانگ، ؛0200 ،4گالون و گرشم ؛0209 جانسن،) هاپژوهش همچنین. است
 مرتبط یجانه تنظیم مثبت راهبردهای و مثبت هیجان تنظیم با ییگرابرون که اندداده نشان
 راهبردهای و( 0222 ،2شولتز و اشمیت استیل،) مثبت یعاطفه با نیز گرایی وظیفه عامل. است
. است داده نشان رابطه( 0220 ،0وگراس جان) موقعیت تغییر و موقعیت انتخاب هیجان تنظیم

 هیجان تنظیم راهبرد با گرایی وظیفه عامل( 0200) گالون و گرشم پژوهش در همچنین
 منفی همبستگی 9سرکوبی هیجانی تنظیم راهبرد با و معنادار مثبت همبستگی 2مجدد ارزیابی
 مانند،) تحقیقات نیز تجربه در گشودگی و پذیری توافق یهاعامل مورد در. داد نشان معنادار

 مؤثر راهبردهای یکننده ینیبشیپ عامل دو این که داده نشان( 0205 ،02شرودرآب و واتر
  .هستند هیجان تنظیم

 اهبردهایر با نژندگرایی روان عامل که کرد گیرینتیجه گونهاین توانمی یطورکلبه
 گراییوظیفه ،پذیریتوافق ،ییگرابرون عوامل و هیجان تنظیم در مشکل یا هیجان تنظیم منفی

 رغمیلع اما. است مرتبط هیجان تنظیم مفید و مثبت راهبردهای با تجربه در گشودگی و
 گونهچ که مسئله این بررسی هیجان، تنظیم در شخصیتی عوامل اهمیت مورد در زیاد شواهد

 و وننکوک) هست ضروری دارد، وجود ارتباط هیجان تنظیم و شخصیت صفات بین چرا یا
 سازوکارهایی چه طریق از شخصیت که موضوع این بررسی بنابراین(. 0220 ن،نیپالک

 راستا این رد. است برخوردار بسزایی اهمیت از ،کندیم ینیبشیپ را هیجان تنظیم راهبردهای
                                                           
1. Thompson 

2. Kokkonen & Pulkkinen 

3. Johnsen 

4. Gresham & Gullone 

5. Wang, Shi, & Li 

6. Steel, Schmidt & Shultz 

7. John & Gross 

8. reappraisal 

9. suppression 

10. Vater & Schroder-Abe 
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 عنوانبه آن هایمؤلفه و صبر مدل این در که است گردیده ارائه مدلی حاضر پژوهش در
 مورد همسئل این پژوهش این در ،گریدعبارتبه. است شده گرفته نظر در ایواسطه متغیر

 تأثیر ایواسطه متغیر عنوانبه دتوانمی صبر هایمؤلفه آیا که است گرفته قرار بررسی
 و تعدیل ار هیجان تنظیم راهبردهای بر( نژندگرایی روان مانند،) منفی شخصیتی هایویژگی

 و راییگ وظیفه پذیری، توافق ،ییگرابرون مانند،) مثبت شخصیتی هایویژگی اثرات
 .نماید تقویت را راهبردها این بر( تجربه در گشودگی
 متعالی و یترضا ،یدارشتنیخو شکیبایی، استقامت، به و است اخالقی فضیلتی صبر

 رمانی،ف و خرمائی) است ناخوشایند و دشوار او برای که دارد اشاره ییهاتیموقع در فرد شدن
 با ههمواج در فرد شودمی موجب که است یافعاالنه فرآیند صبر تعریف، این در(. ج 0999

 در چنینهم ورزد، بردباری و نکرده شکایت و ناله تغییر غیرقابل گاه و دشوار یهاتیموقع
 درونی امیال و هاخواسته مقابل در و داشته ثبات و پایداری هاتیفعال و امور انجام

. هدد قرار تعالی به رسیدن برای یالهیوس را نامالیمات و هایسخت و نماید یدارشتنیخو
( ب0999) سلطانی و فرمانی خرمائی، توسط صبر مورد در شدهمطرح مدل جدیدترین

 به صبر م،کری قرآن در صبر با مرتبط آیات یهیکل به استناد با مدل این در. است شدهارائه
 ،هایتسخ تحمل) شدن متعالی: از اندعبارت هامؤلفه این که است شدهمیتقس مؤلفه پنج

 تحمل و بردباری) شکیبایی ؛(معنوی رشد و الهی قرب به رسیدن جهت نامالیمات و مصائب
 که هآنچ قبول و شکایت و گله بدون موجود وضع پذیرش) رضایت ،(هایسخت و مصائب

 درنگ و( فعالیت و کار در مداومت و امور انجام در ثبات و پایداری) استقامت ،(دارد فرد
 ،فرمانی و خرمائی) هاپژوهش(. درونی امیال کنترل و هاخواسته مقابل در یدارشتنیخو)

 معنادار ارتباط یدهندهنشان( 0200 ،0اشنیتکر ؛0999 حاتمی، و تبیک آقابابایی، ؛ج 0999
( 0990) جو حق پژوهش در همچنین. است بوده صبر هایمؤلفه و شخصیت بزرگ عامل پنج

 . دارد رمعنادا ارتباط هیجان شناختی تنظیم راهبردهای با صبر هایمؤلفه که شد داده نشان
رسی بردر این پژوهش  سؤالبا توجه به آنچه در باال ذکر شد، یکی از موضوعات مورد 

 ینیبشیپ را هیجان تنظیم راهبردهای سازوکارهایی چه طریق از این مسئله است که شخصیت
 هیجان نظیمت راهبردهای و تیشخص با صبر هایمؤلفه میان ارتباط نظر گرفتندر و با  کندیم
 عاطفه و ندکیم محافظت منفی عاطفه مقابل در افراد از صبر که یافته مدنظر قرار دادن این و

                                                           
1. Schnitker 
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 نقش پژوهش این در ،(0220 ،0امونز و اشنیتکر ؛0200 اشنیتکر،) دهدیم افزایش را مثبت
 یمتنظ راهبردهای و شخصیت بزرگ عامل پنج میان ارتباط در صبر هایمؤلفه ایواسطه

 ایراهگش دتوانمی موضوع این بررسی . است گرفته قرار بررسی مورد هیجان شناختی
 تقویت و هیجان تنظیم منفی راهبردهای کاهش در صبر درمانی -تربیتی راهکارهای یزیریپ

 گردد. از طرفشخصیتی مراجعان  هایویژگیبا توجه به  هیجان تنظیم مؤثر راهبردهای
حوزه  د موجب توسعه بیشتر دانش در اینتوانمیدیگر، شناخت پیشایندها و پسایندهای صبر 

 .شود و این مسئله راهگشای طراحی راهکارهای درمانی خواهد گردید

 روش پژوهش

 این در. باشدیم 0از طریق الگویابی معادالت ساختاری همبستگی نوع از حاضر پژوهش طرح
 اسطهو متغیر یک ،(شخصیت بزرگ عامل پنج) زاد برون یا مستقل متغیر یک پژوهش

 وجود( نهیجا شناختی تنظیم راهبردهای) زاددرون یا وابسته متغیر یک و( صبر هایمؤلفه)
 . دارد

 یریگنمونه روش و نمونه آماری، جامعه
 در که شیراز نور پیام دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان یهیکل پژوهش آماری یجامعه

 در نظر گرفتنبا . شودمی شامل را بودند تحصیل مشغول 99 -94 تحصیلیدوم سال  نیمسال
 شودیمتعیین  هاعاملبر اساس  در مدل معادالت ساختاری حداقل حجم نمونه این مسئله که

(، بنابراین با توجه 0229، 9)جکسون نمونه برای هر عامل الزم است 02حدود و  نه متغیرهاو 
 یاخوشه یریگنمونهدانشجو به روش  092عامل موجود در مدل پژوهش حاضر تعداد  00به 
 انشگاه،د در موجود یهارشته یهیکل بین از کهیطوربهگروه نمونه انتخاب شدند.  عنوانبه

 یهارشته از یک هر در دانشجویان از ورودی دو سپس و انتخاب تصادف به رشته 02 تعداد
 مونهن گروه عنوانبه هایورود این دانشجویان یهیکل و گردید انتخاب تصادفبه منتخب

  .کردند تکمیل را پژوهش این در استفاده مورد ابزارهای
 :باشدیم زیر قرار به پژوهش این در استفاده مورد ابزارهای

                                                           
1. Emmons 

2. Structural Equation Modeling (SEM) 

3. Jackson 
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 بزرگ املع پنج یپرسشنامه: شخصیت بزرگ عامل پنج پرسشنامه کوتاه فرم -1
 این پایایی و روایی( 0925) خرمائی ایران در. شد ساخته( 0999) 0گلدبرگ توسط شخصیت

 پژوهش نتایج براساس( ب0999) فرمانی و خرمائی. داد قرار بررسی مورد را نامهپرسش
 از را یترکوتاه فرم( 0999) گلدبرگ نامهپرسش از هاییگویه انتخاب با( 0925) خرمائی

 عامل پنج استقالل یدهندهنشان محققان این عاملی تحلیل نتایج. کردند تهیه نامهپرسش این
 مناسب عاملی بارگذاری عدم علت به گویه 4 گویه، 05 میان از همچنین. بود شخصیت بزرگ

 در عامل پنج. یافت تقلیل گویه 00 به هاگویه مجموع و شدند حذف نظر مورد عامل روی بر
 کوتاه رمف پایایی بررسی نتایج. است داده توضیح را نمونه کل واریانس درصد 92/22 مجموع
 و رایینژندگ روان برای آلفا ضرایب که داد نشان شخصیت بزرگ عامل پنج ینامهپرسش

 عوامل برای آلفا ضرایب نهایت در و است بوده 20/2 گراییوظیفه و 29/2 پذیریتوافق
 و خرمائی) است شدهمحاسبه 29/2 و 00/2 ترتیب به تجربه در گشودگی و گراییبرون

در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس روان  .(ب0999 فرمانی،
، 29/2ب گرایی و گشودگی در تجربه به ترتیگرایی، بروننژندگرایی، توافق پذیری، وظیفه

 محاسبه گردید.  99/2، و 40/2، 20/2، 20/2
 خرمائی، وسطت صبر روایتی و قرآنی هایمؤلفه از استفاده با مقیاس این :صبر مقیاس -2
 دا،ابت در مقیاس این ساخت منظوربه محققان این. است شدههیته( ب0999) سلطانی و فرمانی

 یهیکل که کلیدی مفاهیم. نمودند مشخص را کریم قرآن در صبر با مرتبط آیات یهیکل
 برای لیدیک مفاهیم این از سپس. کردند استخراج را دارند، دیتأک آن بر صبر با مرتبط آیات

 یکدیگر با هک مفاهیمی همچنین. نمودند استفاده باشند، مفاهیم این گویای که عباراتی تدوین
 مقیاس براساس گویه 05 قالب در را هاعبارت این نهایتاً و نموده حذف را داشتند مشابهت

 یسنجانرو هایویژگی و کردند تنظیم نادرست کامالً تا درست کامالً از لیکرت یبنددرجه
 روش هب صبر مقیاس عاملی تحلیل نتایج. دادند قرار بررسی مورد دانشجویان روی بر را آن

 به که بود صبر یمؤلفه 5 وجود یدهندهنشان واریماکس چرخش با همراه اصلی هایمؤلفه
 نتایج نینهمچ. شدند یگذارنام درنگ و استقامت رضایت، شکیبایی، شدن، متعالی ترتیب

 منظورهب. نمود فراهم صبر مقیاس افتراقی و همگرا روایی بر مبنی شواهدی درونی همسانی
 ضرایب. دش استفاده کرونباخ آلفای ضرایب یمحاسبه روش از صبر مقیاس پایایی سنجش

                                                           
1. Goldberg 
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 مقیاس کل کرونباخ آلفای ضریب و 24/2 تا 22/2 از هااسیمق خرده برای کرونباخ آلفای
همچنین در پژوهش حاضر  .(ب0999 سلطانی، و فرمانی خرمائی،) شد محاسبه 22/2 نیز

 00/2و ضریب آلفای کرونباخ کل  25/2تا  92/2از  هااسیمقضریب آلفای کرونباخ خرده 
 محاسبه گردید. 

 رانفسکی،گ توسط پرسشنامه این :هیجان شناختی تنظیم راهبردهای پرسشنامه -3
 ابزاری و یچندبعد یاپرسشنامه ابزار این. است شده تدوین( 0220) 0هاون اسپین و کریچ
 هن هیجان شناختی تنظیم راهبردهای مقیاس. باشدیم ماده 92 دارای که است گزارشی خود

 هتجرب فرد چه آن خاطر به خود سرزنش به مربوط افکار) 0گری خودسرزنش شناختی راهبرد
 هچ آن خاطر به دیگران یا محیط سرزنش به مربوط افکار) 9سرزنشگری دیگر ،(است کرده

 یهاتجربه با مرتبط افکار و احساسات بر تمرکز) 4نشخوارگری ،(است کرده تجربه فرد
 ،(تاس کرده تجربه فرد آنچه دهشتناک یهاجنبه به مربوط افکار) 5انگاری فاجعه ،(منفی

همراه شوند و یا نقش یک  باهماتخاذ این دیدگاه که وقتی یک سری عوامل ) 2اتخاذ دیدگاه
 یهاتجربه به کردن فکر) 0مثبت مجدد تمرکز ،(سری عوامل ضعیف شود، اتفاقی خواهد افتاد

 یک به مثبت معنی دادن) 2مثبت مجدد ارزیابی ،(است شدهتجربه واقعاً آنچه یجابه مثبت
 ،(است آمدهشیپ چه آن به دادن رضایت و پذیرفتن) 9پذیرش ،(شخصی رشد حسب بر تجربه

 بهتجر مدیریت نحوه برای باید که ییهاگام به کردن فکر) 02یزیربرنامه بر مجدد تمرکز
 عامل نه صلیا هایمؤلفه روش به عاملی تحلیل نتایج. کندیم ارزیابی را( شوند برداشته منفی

 است شدهگزارش مطلوب ابزار این پایایی همچنین. کرد مشخص را شدهینیبشیپ
 گرانفسکی، همچنین(. 0220 هاون، اسپین و  کریچ گرانفسکی، ؛0220 کریچ، و گرانفسکی)

 رد هم توانمی را هیجان شناختی تنظیم راهبردهای که معتقدند( 0220) هاون اسپین و کریچ
 سازش یشترب" یامقابله راهبرد نوع دو به هم و گرفت نظر در( شناختی مقابله) بعد یک امتداد

                                                           
1. Granefski, Kraaij & Spinhoven 

2. self blame 

3. other blame 

4. rumination 

5. catastrophizing 

6. putting into perspective 

7. positive refocusing 

8. positive reappraisal 

9. acceptance 

10. refocus on planning 
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 سازش بیشتر یهمقابل راهبردهای. نمود تقسیم منفی یا "یافته سازش کمتر" و مثبت یا " یافته
 و یزیربرنامه شماری، تیاهمکم مثبت، مجدد ارزیابی مثبت، مجدد تمرکز شامل یافته

 از ینمای فاجعه و نشخوارگری گری،سرزنش گرید گری،خودسرزنش و هستند؛ پذیرش
 و ردگیافس با مثبت راهبردهای. شوندیم محسوب یافته سازش کمتر یامقابله راهبردهای

. دادند نشان مثبت رابطه اضطراب و افسردگی با منفی راهبردهای و منفی رابطه اضطراب
 قرار بررسی مورد( 0925) یوسفی توسط ایران در پرسشنامه این یسنجروان هایویژگی

 20/2 لک کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با را ابزار این پایایی محقق این. است گرفته
 ستا شدهگزارش مطلوب نیز ایرانی فرهنگ در پرسشنامه این روایی. است کرده گزارش

حاضر، پایایی خرده مقیاس راهبردهای مثبت تنظیم  پژوهش درهمچنین  .(0925 یوسفی،)
 00/2و پایایی خرده مقیاس راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان  22/2شناختی هیجان 
 محاسبه گردید. 

 رافانح میانگین، یهاشاخص از توصیفی، آمار بخش در هاداده تحلیل و تجزیه برای
 در سیرم تحلیل روش از استنباطی آمار بخش در و پیرسون همبستگی ضریب و استاندارد

 ستفادها با هاداده تحلیل و تجزیه عملیات همچنین. است شدهاستفاده ساختاری معادالت مدل
 .است گرفته صورت Amos و SPSS 16 آماری یافزارهانرم از

 ي پژوهشهایافته
 نفر 29 و دختر دانشجوی نفر 020) دانشجو 092 شامل پژوهش این در کنندگانشرکت

 از. باشدیم 90/4 استاندارد انحراف با سال 22/09 هاآن سنی میانگین که بود( پسر دانشجوی
 توصیفی هاییافته. بودند متأهل درصد 09/99 و مجرد درصد 20/22 نمونه گروه افراد بین
 یجانه شناختی تنظیم راهبردهای هایمؤلفه و صبر هایمؤلفه شخصیت، بزرگ عامل پنج

 .است آمده 0 جدول در هانمره حداکثر و حداقل معیار، انحراف میانگین، شامل

 مطالعه مورد متغیرهای در دانشجویان هاینمره حداکثر و حداقل معیار، انحراف میانگین، .1جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 
ت

صی
شخ

 

 02 4 24/9 90/00 ن نژندگراییروا

 24 5 00/4 20/02 برون گرایی
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 05 2 20/9 24/05 توافق پذیری

 02 2 00/9 49/04 وظیفه گرایی

گشودگی در 
 تجربه

90/04 20/9 5 50 

  صبر

 29 00 92/5 09/92 متعالی شدن

 29 2 59/4 22/02 شکیبایی

 02 4 92/9 05/00 رضایت

 02 9 00/0 54/02 استقامت

 05 9 09/0 24/02 درنگ

راهبردهای تنظیم 
 شناختی هیجان

 025 92 02/9 50/20 راهبردهای مثبت

 94 00 02/9 00/42 راهبردهای منفی

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2جدول
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 استفاده یرسونپ همبستگی ضریب  از نیز پژوهش متغیرهای بین یرابطه تعیین منظوربه
مالحظه  0که در جدول  گونههمان .است شدهداده نشان 0 جدول در آن نتایج که شد
صبر و همچنین بین پنج عامل بزرگ  هایمؤلفه، میان پنج عامل بزرگ شخصیت و شودمی

شخصیت و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان همبستگی معنادار وجود داشت. 
ستگی مثبت صبر همب هایفهمؤلعالوه بر این، راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با تمامی 

 هایمؤلفه(. میان راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان با  >P 20/2معنادار نشان داد )
( وجود داشت.  >P 20/2شکیبایی، رضایت و استقامت صبر نیز همبستگی منفی معنادار )

بررسی مدل پیشنهادی از روش تحلیل مسیر استفاده شد. مدل نهایی پژوهش در  منظوربه
 است.  شدهارائه 0شکل 

 
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان براساس پنج عامل بزرگ  بینییشپمدل نهایی پژوهش ) .1شکل

 (های صبرگری مؤلفهشخصیت با واسطه
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 نشان جدول این نتایج. است شده داده نشان 9 جدول در مدل برازش یهاشاخص
  .است برخوردار خوبی برازش از مدل این که دهدیم

 های پژوهشاثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیر .4جدول

 اثر مستقیم مسیر
 سطح

 معناداری
 یرمستقیماثر غ

 سطح
 معناداری

 اثر کل
 سطح

 معناداری

  بر متعالی شدن:

 220/2 90/2 ---- ---- 220/2 90/2 پذیریتوافق 

  بر شکیبایی:

 220/2 -90/2 ---- ---- 220/2 -90/2 روان نژندگرایی

  بر رضایت:

 2220/2 00/2 ---- ---- 2220/2 00/2 وظیفه گرایی

 2220/2 -02/2 ---- ---- 2220/2 -02/2 روان نژندگرایی

  بر استقامت:

 2220/2 02/2 ---- ---- 2220/2 02/2 وظیفه گرایی
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 کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات پژوهش، مدل آزمون از حاصل نتایج براساس
 جدول، این نتایج طبق بر. است شدهارائه 4 جدول در پژوهش متغیرهای برای آمدهدستبه
 به. نمایند ینیبیشپ را صبر هایمؤلفه توانستند عامل چهار شخصیت، بزرگ عامل پنج بین از

 -09/2) بود برص درنگ یمؤلفه یکننده بینییشپ منفی طوربه گرایی برون که صورت این
=β25/2 ؛ P< .)90/2) شدن متعالی مثبت یکننده بینییشپ نیز پذیری توافق عامل =β؛ 

220/2P< )درنگ و (05/2 =β2220/2 ؛P< )هایمؤلفه گرایی وظیفه عامل همچنین. بود 
 مثبت صورتبه را( >2220/2P ؛β= 02/2) استقامت و( >P 2220/2 ؛β= 00/2) رضایت

 229/2 -02/2 ---- ---- 229/2 -02/2 روان نژندگرایی

  بر درنگ:

 29/2 -09/2 ---- ---- 29/2 -09/2 برون گرایی

 2220/2 05/2 ---- ---- 2220/2 05/2 پذیریتوافق 

 مثبت: بر راهبردهای

 2220/2 04/2 2220/2 29/2 20/2 02/2 پذیریتوافق 

 2220/2 24/2 2220/2 24/2 ---- ---- وظیفه گرایی

 220/2 -24/2 220/2 -24/2 ---- ---- روان نژندگرایی

 بر راهبردهای منفی:

 2220/2 -20/2 2220/2 -20/2 ---- ---- وظیفه گرایی

 2220/2 04/2 2220/2 29/2 225/2 02/2 روان نژندگرایی

 بر راهبردهای مثبت:

 220/2 02/2 ---- ---- 220/2 02/2 متعالی شدن

 2220/2 00/2 ---- ---- 2220/2 00/2 استقامت

 بر راهبردهای منفی:

 2220/2 -90/2 ---- ---- 2220/2 -90/2 رضایت
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 -90/2) شکیبایی هایمؤلفه منفی یکننده بینییشپ نیز نژندگرایی روان عامل. کرد بینییشپ
=β220/2 ؛P<)، رضایت (02/2- =β2220/2 ؛P< )استقامت و (02/2- =β20/2 ؛P< )بود . 

 (>20/2P ؛β= 02/2) مثبت یکننده بینییشپ مستقیم طوربه پذیری توافق این، بر عالوه

 مثبت و ممستقی طوربه نیز نژندگرایی روان و بود هیجان شناختی تنظیم مثبت راهبردهای
(02/2 =β20/2 ؛P< )نمود بینییشپ را هیجان شناختی تنظیم منفی راهبردهای . 

 هایلفهمؤ که داد نشان صبر هایمؤلفه کنندگی بینییشپ نقش مورد در 4جدول  نتایج
 مثبت راهبردهای( >P 2220/2 ؛β= 00/2) استقامت و( >P 220/2 ؛β= 02/2) شدن متعالی
 ؛β= -90/2) رضایت یمؤلفه و کردند بینییشپ مثبت طوربه را هیجان شناختی تنظیم
2220/2 P< )بود انهیج شناختی تنظیم منفی راهبردهای منفی یکننده بینییشپ نیز .

 و شخصیت میان ارتباط در توانستند صبر هایمؤلفه ،4 جدول نتایج طبق بر همچنین
 عوامل که صورتینبد. نمایند ایفا ایواسطه نقش هیجان شناختی تنظیم راهبردهای

 روان و( >P 2220/2 ؛β= 24/2) گرایی وظیفه ،(>2220/2P ؛β= 29/2) پذیریتوافق
 یشناخت تنظیم مثبت راهبردهای یرمستقیمغ صورتبه( >220/2P ؛β= -24/2) نژندگرایی

 یکننده بینییشپ گرایی وظیفه و پذیری توافق که است ذکرقابل. نمودند بینییشپ را هیجان
 شدن متعالی ایهمؤلفه میان، این در و بودند منفی یکننده بینییشپ نژندگرایی روان و مثبت

 . کردند ایفا را ایواسطه نقش استقامت و

 ؛β=-20/2) گرایی وظیفه عوامل توسط هیجان شناختی تنظیم منفی راهبردهای

2220/2P<) نژندگرایی روان و (29/2=β2220/2 ؛P<) دش بینییشپ یرمستقیمغ صورتبه .
 و بودند مثبت یکنندهبینییشپ نژندگرایی روان و منفی یکنندهبینییشپ گراییوظیفه
 .داد نشان ایواسطه نقش صبر رضایت یمؤلفه

  گیرينتیجهو  بحث
صبر در ارتباط میان پنج  ایواسطهمدلی در مورد نقش  یارائهاین پژوهش، نهایی هدف 

عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. مدل حاضر براساس مبانی 
ی است اخالق -تدوین گردیده است. صبر از جمله مفاهیم دینی شدهانجامنظری و تحقیقات 

 029 صبر و مشتقات آن کهیطوربهفراوان قرار گرفته است  یدتأککه در دین اسالم مورد 
آیه قرآن کریم آورده شده است. اهمیت صبر به حدی است که حضرت علی  99بار و در 
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نقش صبر در کارها همانند نقش سر در »: فرمایندیمسر برای بدن تشبیه  منزلهبه)ع( آن را 
، صبر نیز هر گاه همراه رودیماگر سر از بدن جدا شود، بدن از بین  کهچنانبدن است، هم 

در  شناختیروانمختلف  هایپژوهش(. 0920)کلینی،  «گرددیمارها تباه کارها نباشد، ک
اهمیت و کارآمدی صبر در کاهش  هاپژوهشصبر در حال گسترش است. در این  یحوزه

(، 0999؛ سلطان نصیر، علیزاده عصار و رحمتی، 0920اضطراب و افسردگی )حسین ثابت، 
الف؛ خرمائی و فرمانی، 0999مانی و سلطانی، صبر و رابطه منفی آن با ناامیدی )خرمائی، فر

؛ خرمائی، 0909الف(، صبر و رابطه مثبت آن با امیدواری )غباری بناب و خدایاری فرد، 0999
(، صبر و رضایت زناشویی )فرمانی، خرمائی و دوکوهکی، 0999زارعی، مهدی یار و فرمانی، 

(، صبر 0994؛ فرمانی و پانی، 0999(، صبر و سالمت روان )فرمانی، خرمائی و بانشی، 0999
دانش آموزان  یکاراهمالو صبر و  (0200، و یزدانی فرمانیو خودکنترلی )خرمائی، 

 . ( مورد بررسی قرار گرفته است0994خرمائی،  و درخشان )فرمانی،
بر ص هایمؤلفههای مدل مورد نظر نشان داد که نتایج تحلیل بعد از برازش کامل داده

ایفا  ایواسطهد در ارتباط میان شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نقش توانمی
گرایی ظیفهپذیری، وکند. بر طبق این نتایج از بین پنج عامل بزرگ شخصیت، عوامل توافق

شان دادند. ن یرمستقیمغو روان نژندگرایی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان اثر مستقیم و 
نظیم شناختی راهبردهای مثبت ت یرمستقیمغمستقیم و  صورتبهپذیری توافق، یگردعبارتبه

م شناختی پذیری بر راهبردهای مثبت تنظیتوافق یرمستقیمغ تأثیرنمود.  بینییشپهیجان را 
متعالی شدن صبر صورت گرفته است. از این یافته  یمؤلفه ایواسطههیجان از طریق نقش 

، یدوستوعنی مانند هایویژگیکرد که افراد توافق پذیر با  گیرینتیجه گونهاین توانمی
 منظورهبو نامالیمات را  مصائب، هایسختهمدلی، فروتنی و همراهی بیشتر احتمال دارد که 

 گونهاین یجهدرنتتعالی، رسیدن به قرب الهی و یا رشد معنوی تحمل کنند )متعالی شدن( و 
د و مشکالت خویش معنی مثبت بدهند )راهبرد به تجارب ناخوشاین کنندیمافراد سعی 

ارزیابی مجدد مثبت(، نامالیمات را بپذیرند )راهبرد پذیرش( و برای مدیریت تجارب منفی 
متعالی  یلفهمؤ(. بنابراین در اینجا یزیربرنامهتمرکز مجدد بر نمایند )راهبرد  یزیربرنامهخود 

را  پذیری بر استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجانویژگی شخصیتی توافق تأثیرشدن 
 تقویت نموده است. 
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 ثیرتأگرایی عالوه بر آنچه مطرح شد، نتایج نشان داد که عامل شخصیتی وظیفه
 یؤلفهمگری باواسطهبر هر دو راهبرد تنظیم شناختی هیجان داشت. این عامل  یرمستقیمغ

 بینییشپبت مث صورتبه را یم شناختی هیجاناستقامت صبر توانست راهبردهای مثبت تنظ
رضایت صبر راهبردهای منفی  یمؤلفه یگرواسطهگرایی با نماید. همچنین عامل وظیفه

اد پایبند به اصول ، افریگرد عبارت بهکرد.  بینییشپمنفی  صورتبهتنظیم شناختی هیجان را 
در انجام امور خویش پایداری و ثبات قدم  شناسیفهوظ، هدفمند، و کوشسختاخالقی، 
 دهندیم، در رسیدن به اهداف خویش مداومت نشان هایسختمواجهه با  رغمیعلدارند و 

افراد از زندگی خویش رضایت بیشتری دارند و کمتر  گونهایناستقامت(. همچنین  مؤلفه)
ابراین رضایت(. بن یهمؤلفاحتمال دارد که از کمبود پول و امکانات گله و شکایت کنند )

افراد در هنگام مواجهه با تجارب ناخوشایند، بیشتر تمایل دارند که از راهبردهای  گونهاین
. کنندیممثبت تنظیم شناختی هیجان استفاده نمایند و از راهبردهای منفی تنظیم هیجان دوری 

سرزنش خویش یا دیگران، نشخوارگری و یا فاجعه انگاری سعی  یجابهبه این صورت که 
 در جهت حل مشکل خویش بردارند.  ییهاگامکه شرایط را بپذیرند و  کنندیم

استقامت  یمؤلفهگری باواسطهاز دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که روان نژندگرایی 
ماید. همچنین ن بینییشپنفی م صورتبهتوانست راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را 

 صورتهبرضایت راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان را  یمؤلفه یگرواسطهاین عامل با 
این  یکنندهیینتب هاهیافتمستقیم نیز نشان داد. این  تأثیرکرد و بر این راهبردها  بینییشپمثبت 

، اضطراب، پذیرییبآسشگری، ی مانند تلون مزاج، تکانهایویژگیموضوع است که افراد با 
کایت دارند و بیشتر به گالیه و شکمتری پرخاشگری و افسردگی از زندگی خویش رضایت 

ری افراد در انجام کارها و پیگی گونهاینرضایت( و همچنین  مؤلفه) پردازندیماز شرایط خود 
استقامت( و بنابراین بیشتر احتمال دارد  مؤلفهاهداف خویش ثبات قدم و مداومت ندارند )

زندگی به دنبال سرزنش خویش یا دیگران  هاییدشوارکه در هنگام مواجهه با نامالیمات و 
و فاجعه انگاری شرایط یا نشخوارگری باشند و کمتر از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی 

 . کنندیمهیجان استفاده 
ردهای راهب بینییشپمل بزرگ شخصیت در نتایج در مورد نقش پنج عا یطورکلبه

تنظیم شناختی هیجان نشان داد که عوامل توافق پذیری، وظیفه گرایی و روان نژندگرایی از 
کننده هستند و در این میان، توافق پذیری و وظیفه گرایی با راهبردهای  بینییشپعوامل مهم 
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ه این هیجان ارتباط نشان داد کمثبت و روان نژندگرایی با راهبردهای منفی تنظیم شناختی 
واتر و ؛ 0995علیلو، خانجانی و بیات، محمود ایر تحقیقات در این حوزه )مانند، یافته با س

. باشدیم( همسو 0222؛ استیل، اشمیت و شولتز، 0209؛ گرشم و گالون، 0205شرودرآب، 
 یمؤلفهاهمیت سه  یدهندهنشانصبر  هایمؤلفه ایواسطههمچنین نتایج در مورد نقش 

 متعالی شدن، رضایت و استقامت بود. 
امل صبر نیز نشان داد که پنج ع هایمؤلفه بینییشپنتایج در مورد نقش شخصیت در 

ودند. نم بینییشپصبر را  هایمؤلفهبزرگ شخصیت به غیر از گشودگی در تجربه 
ایی توسط شکیب یمؤلفهپذیری، متعالی شدن توسط عامل توافق یمؤلفهکه  صورتینبد

گرایی و رضایت و استقامت توسط عوامل وظیفه هایمؤلفهعامل روان نژندگرایی، 
 بینییشپپذیری گرایی و توافقدرنگ نیز توسط برون یمؤلفهنژندگرایی و سرانجام روان

 می(، آقابابایی، تبیک و حاتج 0999خرمائی و فرمانی ) هایپژوهشهمسو با  هایافتهشد. این 
 یکنندهیینتبصبر  هایمؤلفه بینییشپ( بود. نقش شخصیت در 0200( و اشنیتکر )0999) 

خصیت شخصیتی آنان است و ش هایویژگی تأثیراین مسئله است که میزان صبر افراد تحت 
 . کندیمعمل  سازینهزمعاملی  عنوانبه

یم شناختی راهبردهای تنظ بینییشپصبر توانایی  هایمؤلفهبر طبق نتایج این پژوهش، 
 یرگذارتأثمهم  هایمؤلفهمتعالی شدن، رضایت و استقامت از  هایمؤلفههیجان را نشان دادند. 

 متعالی شدن و هایمؤلفهکه  صورتینبدبر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بودند. 
 یؤلفهم مثبت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان بودند و یکننده بینییشپاستقامت 
، یگردعبارتهبمنفی راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان بود.  یکننده بینییشپرضایت 

 کنندیمرسیدن به قرب الهی و رشد معنوی تحمل  منظوربهو مشکالت را  هایسختافرادی که 
 هنددیم)متعالی شدن( و در انجام کارها و نیل به اهداف خویش پایداری و ثبات قدم نشان 

)استقامت( بیشتر احتمال دارد که نامالیمات را بپذیرند، به تجارب منفی خویش معنای مثبت 
نمایند. همچنین افرادی که در مقابل کمبودها و  یزیربرنامهدهند و برای حل مشکل 

های )رضایت( نیز از راهبرد پذیرندیمو شرایط موجود را  کنندینممشکالت گله و شکایت 
و با سرزنش خویش یا دیگران، فاجعه انگاری و  کنندیمدوری  منفی تنظیم هیجان

 . باشدیم( همسو 0990پژوهش حق جو )با  هایافته. این کنندینمنشخوارگری شرایط را بدتر 
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اضر پژوهش ح هاییتمحدودتعداد زیاد دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از 
 توانیماین پژوهش  هاییافته، از یطورکلبه. زدسایمرا محدود  هایافتهیمتعمبود که امکان 

 تأثیر ایواسطهمتغیر  عنوانبهد توانمیصبر  هایمؤلفهکرد که  گیرینتیجه گونهاین
و ا تعدیل رراهبردهای تنظیم هیجان بر منفی )مانند، روان نژندگرایی( شخصیتی  هایویژگی
بردها را وظیفه گرایی( بر این راهخصیتی مثبت )مانند، توافق پذیری و ش هایویژگیاثرات 

ر جهت داز راهبردهای آموزشی صبر  گرددیمبنابراین به روانشناسان پیشنهاد  تقویت نماید.
گران . همچنین به پژوهشکننداستفاده افزایش توانایی مراجعان در تنظیم هیجانات خویش 

ا در این پژوهش ر شدهمطرحکه مدل  گرددیمر پیشنهاد صب یحوزهعالقمند به پژوهش در 
مورد  ، میانساالن و سالمندان(مثالعنوانبهسنی مختلف ) یهاگروهبا توجه به عامل جنسیت و 

 بررسی قرار دهند. 

 منابع
 شخصیت، با صبر یرابطه(. 0999. )جواد حاتمی، ؛تقی محمد تبیک، ؛ناصر آقابابایی،

 5 کاربردی، شناختیروان هایپژوهش فصلنامه. زندگی از رضایت و روانی سالمت
(0)، 02- 00. 

 دو .شادکامی و افسردگی اضطراب، بر صبر آموزش اثربخشی(. 0920. )فریده ثابت، حسین
 .09-90 ،(0)0 ،یشناسروان و اسالم مطالعات فصلنامه

 و صبر یهامؤلفه مبنای بر دانشجویان در خودکشی افکار بینییشپ(. 0990. )شیوا جو، حق
 تربیتی لومع دانشکده: شیراز دانشگاه شیراز،. ارشد کارشناسی نامهیانپا. هیجانی تنظیم

 .روانشناسی و

 یانگیزش هاییریگجهت شخصیتی، هایویژگی علی مدل بررسی(. 0925. )فرهاد خرمائی،
 ربیتی،ت علوم و یشناسروان یدانشکده: شیراز دکتری، یرساله. شناختی یهاسبک و

 . شیراز دانشگاه

 و صبر نقش(. 0999. )اعظم فرمانی، و ؛منصوره یار، مهدی ؛فرشته زارعی، ؛فرهاد خرمائی،
 و قاخال مجله. دانشجویان امید بینییشپ در اخالقی فضایل عنوانبه آن هایمؤلفه
 . 52 -22 ،(9) 0 پزشکی، تاریخ
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 دیناامی بینییشپ در آن هایمؤلفه نقش و صبر(. الف0999. )اعظم فرمانی، و .فرهاد خرمائی،
 انشگاهد: اصفهان. دانشجویان روانی بهداشت سراسری سمینار هفتمین. دانشجویان در

 . اصفهان صنعتی

 کوتاه فرم یسنجروان یهاشاخص بررسی(. ب0999. )اعظم فرمانی، و .فرهاد خرمائی،
 4 ،شناختیروان یهامدل و هاروش فصلنامه. شخصیت بزرگ عامل پنج پرسشنامه

(02)، 99- 09 . 

 در شخصیت بزرگ عامل پنج نقش بررسی(. ج 0999. )اعظم فرمانی، و .فرهاد خرمائی،
 00خصیت، ش و بالینی روانشناسی مجله. دانشجویان در آن هایمؤلفه و صبر بینییشپ
(00 ،)04- 00. 

 یک عنوانبه صبر نقش(. الف0999. )اسماعیل سلطانی، و .اعظم فرمانی، .فرهاد خرمائی،
 پزشکی، القاخ فصلنامه. دانشجویان ناامیدی بینییشپ در شخصیت و اخالقی فضیلت

0 (02)، 099- 020 . 

 هایویژگی بررسی و ساخت(. ب0999. )اسماعیل سلطانی، و .اعظم فرمانی، .فرهاد خرمائی،
 . 29 -022 ،(00) 5 تربیتی، یریگاندازه مجله. صبر مقیاس یسنجروان

(. 0999. )عباس رحمتی، و .افسانه عصار، علیزاده ؛محبوبه نصیر، سلطان حسینی سادات
 افسردگی عالئم کاهش در گروهی شیوه به ذکر و صبر معنوی یهامهارت آموزش

 گاهدانش: اصفهان. دانشجویان روانی بهداشت سراسری سمینار هفتمین. دانشجویان
 . اصفهان صنعتی

 و صبر اضطراب، خدا، به توکل رابطه(. 0909. )محمد فرد، خدایاری و .باقر بناب، غباری
 متسال و دین المللیینب همایش اولین در شدهارائه مقاله. ناگوار شرایط در امیدواری

 .ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت. روان

 یتاالسم مبتالبه نوجوانان در صبر هایمؤلفه مقایسه(. 0994. )آزاده پانی، و .اعظم فرمانی،
. وجوانن و کودک پزشکیروان المللیینب همایش. پایین و باال روان سالمت با ماژور
 .بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه: تهران

 در صبر هایمؤلفه نقش بررسی(. 0999. )فهیمه بانشی، و .فرهاد خرمائی، ؛اعظم فرمانی،
: فسا .زندگی سبک و سالمت قرآن، ملی همایش .دانشجویان روان سالمت بینییشپ

 .فسا پزشکی علوم دانشگاه
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 هایمؤلفه و صبر نقش بررسی(. 0999. )نجمه دوکوهکی، و .فرهاد خرمائی، .اعظم فرمانی،
. یرازش شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش والدین زناشویی رضایت بینییشپ در آن

 هیدش دانشگاه خانواده پژوهشکده: تهران. خانواده شناسیآسیب ملی همایش ششمین
 .  بهشتی

 هایمؤلفه و صبر نقش بررسی(. 0994. )فرهاد خرمائی، و .معراج درخشان، ؛اعظم فرمانی،
 للیالمبین همایش. شیراز شهر آموزان دانش تحصیلی کاریاهمال بینیپیش در آن

 .بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه: تهران. نوجوان و کودک پزشکیروان

: تهران. مصطفوی جواد شرح و ترجمه. کافی اصول(. 0920. )یعقوب بن جعفر ابی کلینی،
 .وفا

اختالالت هیجانی  بینیپیش(. 0995و بیات، احمد. ) .خانجانی، زینب ؛محمود علیلو، مجید
 یهاهنشانو  یامقابلهمرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای 

 . 020 -002(، 05) 0فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، اختالل شخصیت مرزی. 
(. مقایسه 0992ابوالقاسمی، عباس، و احدی، بتول. ) ؛آریاپوران، سعید ؛نریمانی، محمد
ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سالمت عمومی جانبازان  یهاآموزشاثربخشی 
 . 99 -000(، 0)0مطالعات روانشناسی بالینی، فصلنامه شیمیایی. 

 با هیجان شناختی تنظیم شناختی راهبردهای یرابطه بررسی(. 0925. )فریده یوسفی،
 پژوهش. درخشان استعدادهای راهنمایی مراکز آموزان دانش در اضطراب و افسردگی

 .200 -290 ،4 استثنایی، کودکان ییطهح در
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