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تعیین سهم راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی شادکامی و اضطراب دانشجویان 

 دانشگاه یزد

  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی

 چکیده

توجه به وضعیت سالمت جسمی و روانی، اجتمـاعی، فرهنگـی در هر جامعـه و فـراهم آوردن زمینـه ی الزم بـرای تحقـق يـك زندگی 

از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم راهبردهای تنظیم . ضامن سالمتی آن جامعه بـرای سـال هـای آينده می باشدپويا و سالم 

 .شناختی هیجان در پیش بینی شادکامی و اضطراب دانشجويان انجام گرفت

حجم نمونه . مشغول به تحصیل بودند 59 -59باشد که در سال تحصیلی  جامعه ی آماری مورد بررسی کلیه ی دانشجويان دانشگاه يزد می

های شادکامی  سپس به پرسشنامه. نفر در نظر گرفته شد و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند 283با استفاده از جدول مورگان 

ران و اضطراب بك و همکا( 251 )امین آبادی و همکاران ( CERQ)، فرم فارسی پرسشنامه ی تنظیم هیجان شناختی (585 )آکسفورد 

 .های بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد جهت تحلیل داده. پاسخ دادند( 551 )

های حاصل از اين آزمون نشان داد که از میان راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، بین سرزنش خود و سرزنش ديگران و شادکامی  يافته

به عالوه اين راهبردها . آمدن و مثبت انديشی و شادکامی دانشجويان رابطه ی مثبت وجود دارددانشجويان رابطه ی منفی و بین کنار

ها نشان داد که بین سرزنش خود و سرزنش ديگران و اضطراب  همچنین يافته. درصد از واريانس شادکامی را تببین نمايند 5/38توانستند 

همچنین اين راهبردها . ی و اضطراب دانشجويان رابطه ی منفی وجود دارددانشجويان رابطه ی مثبت و بین کنارآمدن و مثبت انديش

 .درصد از واريانس اضطراب را تببین نمايند 2/32توانستند 

بنابراين با توسعه ی راهبردهای مثبت شناختی در مواجهه با موقعیت ها می توان میزان شادکامی را افزايش و میزان اضطراب را کاهش 

افراد درون فرهنگ اجتماعی هر بوم زندگی می . مه ی اين ها نبايد نقش فرهنگ را در آموزش راهبردها ناديده انگاشتداد اما در کنار ه

 .کنند و زندگی را درون ويژگی های آن فرهنگ ياد می گیرند

 راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، شادکامی، اضطراب :کلیدی واژگان
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Contribution of Cognitive Emotion Regulation Strategies in Predicting 

Happiness and Anxiety in Yazd University Students 

 

Mohammad Hossein Dehghani Firouzabadi
 

 

Abstract 

Considering the importance of physical, mental, social and cultural health in every community, 

providing a background to achieve a vibrant and healthy life enhances the health status of the 

community members. The present study aimed to determine the contribution of cognitive emotion 

regulation strategies in predicting the happiness and anxiety of university students. 

Sample population of the study consisted of all the students in Yazd University, Iran during the 

academic year of 2015-2016. Sample size was determined using Morgan’s table, and 382 students 

were selected randomly. Participants completed the Oxford happiness questionnaire (1989), the 

Persian version of Aminabadi et al.’s cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) (2011), and 

Beck anxiety inventory (1990). Data analysis was performed using Pearson’s correlation-coefficient 

and multiple regressions. 

The results of the study showed that among the cognitive emotion regulation strategies, there was a 

negative relationship between self-blame, blaming others and happiness. On the other hand, there was 

a positive association between coping, positive thinking and happiness. Moreover, these strategies 

could explain 28.9% of the happiness variance. A positive relationship was observed between self-

blame, blaming others and anxiety, while there was a negative association between coping, happiness 

and anxiety. These strategies could explain 63.3% of the anxiety variance. 

According to the results, developing positive cognitive strategies in confronting different situations 

could increase happiness and decrease anxiety. However, the role of culture in education strategies 

should not be neglected in the investigations in this regard. Cultural tendencies in individuals are 

formed based on the rules and regulations within the cultural context of a certain community.  

Keywords: Cognitive Emotion Regulation Strategies, Happiness, Anxiety 
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  قدمهم

درصد بالغین جامعه را گرفتار کرده و بروز اين  1 زارش سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که اختالالت روانی حدود گ

دانشجويان به دلیل شرايط خاص  اصوالًدر بین بالغین جامعه، . (251 مهری و صديقی، )روندی فزاينده دارد  اختالالت

دانشجويی از جمله دوری از خانواده، وارد شدن به مجموعه ای بزرگ و پرتنش، مشکالت اقتصادی، حجم زياد دروس، رقابت 

در خطر از  اقشار جامعهمستعد از دست دادن سالمت روانی بوده و به نظر می رسد اين گروه بیش از ساير ... های فشرده و 

برای حفظ سالمت روانی عالوه بر تاکید به جنبه های جسمانی توصیه شده است که . المت روانی هستنددست دادن س

يوسفی و )اضطراب افراد کاهش يابد و متغیرهايی به اين جامعه اضافه شود که شادی و احساس شادکامی در آنها افزايش يابد 

ی، اجتمـاعی، فرهنگـی در هر جامعـه و فـراهم آوردن توجه به وضعیت سالمت جسمی و رواناز طرفی (. 285 همکاران، 

البته اين امر . باشد هـای آينده می ضامن سالمتی آن جامعه بـرای سـال الزم بـرای تحقـق يـك زندگی پويا و سالمی زمینـه 

در گرو وجود فرهنگ  را نمی توان کتمان کرد که زندگی سالم و فرهنگ با هم رابطه ای دو سويه دارند که تامین سالمت روانی

برای دسـتیابی بـه چنـین هـدف ارزشـمندی، پیشگیری از بروز اختالالت عاطفی، اضطرابی و  سالم زيستی در آن جامعه دارد

اين اختالالت عالوه بر اثـرات نـامطلوب شخصی در جوانان، مشکالت اجتماعی  .باشد و افسردگی امری الزم و اساسی می

رشد فرهنگ جامعه اين مهارت ها و تشخیص، درمان و پیـشگیری  لذا شناخت،. جوامع در برخواهند داشتای را برای  عديده

با توجه به اين داليل، تحقیق حاضر با هدف بررسی راهبردهای شناختی  .باشد ها حائز اهمیت می از آندر زمینه سالم زيستی 

 .انشجويان اجرا شدتنظیم هیجان به عنوان پیش بینی کننده اضطراب و شادکامی د

ای از تمايالت شخص  فکر، حالت روانی و بیولوژيکی مختص آن احساس و دامنه هیجان برای اشاره به يك احساس،ه ی واژ

 با محرکدارند؛ همچنین نزديکی با انگیزه ه ی هیجان ها رابط .(282 ، 3گلمن)برای عمل کردن بر اساس آن به کار می رود 

هیجان ها پديده هايی هستند مربوط به کل بدن و چندين چهره  (.1 31و همکاران،  فلیو) دنشوهای درونی برانگیخته می 

و  مارتین)دارند که شامل تغییرات چندگانه در حیطه های تجارب ذهنی، رفتاری و فیزيولوژی مرکزی و پیرامونی می باشند 

از حیث زيستی، فرض . ان يا همان بخش شناختی استبنابراين يکی از ارکان اصلی در تنظیم آن ها ذهن انس. (3119، داهلن

به نقل از  3112، 2کوثرتر و ديمف) می شود افرادی در تنظیم هیجان دارای تفاوت هايی در سیستم عصبی مرکزی می باشند

صوص و بخ 9بنابراين، عاملی که بويژه اخیراً در مشکالت هیجانی دخیل دانسته شده، تنظیم هیجان (. 25 حسنی و آقايی، 

 آن روی اينه ی وسیله تنظیم هیجان روش هايی را شامل می گردد که افراد به کار می برند و ب. راهبردهای شناختی آن است

به نقل از امین آبادی،  558 گراس، )را بیان کنند، تأثیر می گذارند  باشند و چگونه آن ه که کدام هیجان را در چه زمانی داشت

  (.251 خداپناهی و دهقانی، 

می تواند عالوه بر . مفهوم تنظیم هیجان مفهومی است بسیار گسترده و فرايندهای تنظیمی بی شماری را در بر می گیرد

) وسیعی از فرايند های جسمی، اجتماعی و رفتاری را هم شامل گردد ه ی فرايندهای هشیار و يا ناهشیار شناختی، حیط

تنظیم شناختی هیجان و تطابق شناختی گاهاً به ه ی دو واژ(. 251 کاران، به نقل از صالحی و هم 553 ،9تامپسون و کالینز

جای يکديگر به کار رفته و هر دو به عنوان مسیر شناختی مديريت اطالعاتی که فرد را از لحاظ هیجانی برانگیخته می کنند، 

طريق شناخت به طور جدايی تنظیم هیجان از (. 285 به نقل از عبدی و همکاران،   55 تامپسون، )تعريف می شوند 

بشر آمیخته است و او را ياری می کند تا مثالً زمانی که با حوادث فشار زا يا تهديد کننده روبرو شد هیجان  یناپذيری با زندگ

نسکی و فگار)ها کنترل داشته باشد و در هیجان هايش غرق نشود  با احساساتش مديريت يا تنظیم کرده و روی آنرا ها 

در بررسی اختالالت رفتاری به اين نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختالالت و آسیب ها در ناتوانی افراد در (. 3113همکاران، 

های دشوار و عدم آمادگی برای حل  تحلیل صحیح مسائل شخصی، عدم احساس کنترل و کفايت، جهت رويارويی با موقعیت

نتايج پژوهش ها نشان می دهد که تنظیم  (.253  سلیمی و عابدی،) مشکالت و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ريشه دارد
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برای مثال اختالل های اضطرابی و  (.3112 منین و فاراچ،)هیجان با الگوهای آسیب شناسی روانی آمیختگی کامل دارد 

 که دادند شانن پژوهشی در( 3113) منین و  هیمبرگ(. 3112 کمپل و بارلو،)مشکالت تنظمی هیجان است  افسردگی نتیجه

 کمتر هیجان شناختی تنظیم مثبت های مهارت از دارند و مشکل هیجانی تجارب سازماندهی در به اضطراب مبتال افراد

 فردی بین رفتارهای و نگرانی از و کرده آزاردهنده تلقی را خود هیجانی تجارب افراد اين همچنین .کنند استفاده می

 .استفاده می کنند فرونشانی و اجتناب کنترل، دفاعی ردهایبراه ناسازگارانه همچون

 و (و اضطراب افسردگی استرس،)ی هیجان های مؤلفه بینه ی رابط به بررسی که ای مطالعه رد( 3119) داهلین و مارتین

 و استرس، اضطراب بین که رسیدند نتیجه اين به پرداختند، دورة کارشناسی دانشجوی 233 در هیجان شناختی تنظیم

 راهبردهای و (ديگران دانستن مقصر خود، دانستن مقصر ،یفکر نشخوار) هیجان شناختی تنظیم منفی راهبردهای با افسردگی

 وجود معنادار منفی و ارتباط مثبت ترتیب به (خود به مثبت توجه مثبت، ارزيابیز با ذيرش،پ) هیجان شناختی تنظیم مثبت

 به هیجان شناختی مثبت تنظیم راهبردهای و مثبت صورت به هیجان شناختی تنظیم راهبردهای منفی اين بر عالوه .دارد

با اين وجود کمتر به اين امر پرداخته شده  .بودند دانشجويان در اضطراب و افسردگی استرس، بینی پیش به قادر منفی صورت

 .است که کدام يك از راهبردها می تواند فرد را شادکام تر يا راضی تر کنند

در  با ظهور روانشناسی مثبت،. دی و جنبه های مثبت زندگی با ظهور روانشناسی مثبت مورد توجه قرار گرفتتوجه به شا

شوگرين و ) شادکامی افزايش يافته استی تحقیقات روانشناختی تغییرات بسیاری صورت گرفته و عالقه به تحقیق در حیطه 

 به مطالعه علمی نیرومندی ها، شادکامی و بهزيستی ذهنی انسان می پردازد اين شاخه از روانشناسی اساساً(. 3113 ،همکاران

شادکامی چندين جزء اساسی را در بر می گیرد، جزء هیجانی که فرد شادکام از نظر خلقی، شاد و (. 3112 استايدر و لوپز،)

ها حمايت  است و می تواند از آنخوشحال است، جزء اجتماعی، که فرد شادکام از روابط اجتماعی خوبی با ديگران برخورد 

اجتماعی دريافت کند و سرانجام جزء شناختی، که باعث می شود فرد شادکام اطالعات را به روش خاص پردازش کرده، مورد 

از اين رو در شادکامی، ارزشیابی  .تغبیر و تفسیر قرار دهد که در نهايت، باعث احساس شادی و خوش بینی در وی می گردد

در بر  ها را در واکنش به رويدادهای زندگی جنبه های شناختی و يا جنبه های هیجانی آن ود و زندگی شان می تواندافراد از خ

ولی همچنان جای تحقیق در اين زمینه وجود دارد به ويژه در بین جمعیت جوانی همچون  (.  31 و همکاران، ورنر) گیرد

آيا راهبردهای شناختی رو تحقیق حاضر به دنبال اين سوال است که  از اين. دانشجويان که آينده سازان کشور می باشند

 تنظیم شناختی هیجان می توانند شادکامی و اضطراب را پیش بینی کنند؟

ورود به دانشگاه معموالً با تغییرات زياد اجتماعی و انسانی همراه است که در کنار اين تغییرات پذيرش نقش جديد دانشجو 

طبیعتاً قرارگرفتن در اين شرايط، فشارهای . حساس کند نیاز به يك تغییر و تحول شناختی اساسی داردباعث می شود که او ا

روانی و نگرانی هايی را برای دانشجو به همراه می آورد که اين اضطراب می توانند عملکرد او را در دانشگاه تحت تأثیر قرار 

 -عدم کفايت امکانات رفاهی دانشگاه ها نیز اغلب باعث افت دانشجويان دوری از خانواده، عدم عالقه به رشته تحصیلی و. دهند

خوابگاه نیز فشارهای زيادی را  پذيرفته شدن از طرف ديگر دانشجويان در .می شود -چه از لحاظ تحصیلی و چه از لحاظ روانی

اضطراب امتحانات نیز عالوه . اد استبرای فرد به همراه دارد، چون بار فشار پذيرفته شدن از سوی ديگران در زندگی جمعی زي

خود باعث  چرا که دانشجو می انديشد بايد در مقابل ديگران ابراز وجود کند و اين؛ بر خوابگاهی بودن، مشکل عمده ای است

 .مبتالشدن به انواع ترس های مرضی، اضطراب ها، اختالالت روان تنی و ناراحتی های گوارشی يا حتی وسواس می شود

هر محیط جديدی انسان را دچار چالش و دگرگونی می کند، . در به وجود آوردن اين مسائل مسلماً بدون نقش نیستدانشگاه 

ولی بعضی از اين مشکالت به راهبردهای که فرد در قبال اين هیجان ها و فشارها از خود بروز می دهد بر می گردد؛ چگونگی 

با محیط دانشگاه، مسلماً نقش عمده تری در تطبیق شرايط روحی  رشد افراد در گذشته و تربیت خانوادگی در انطباق

از اين رو به نظر می رسد با شناسايی راهبردهايی که بیشترين فراوانی را دارند و تعديل  .دانشجويان با محیط جديد دارد

نشگاه يك امر ضروری به راهبردهايی که منجر به اضطراب می شود و تقويت راهبردهايی که منجر به شادکامی می شوند در دا

  .حساب می آيد
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 روش 

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی اسـت و از نظـر روش اجـرای تحقیـق همبسـتگی مـی باشـد کـه هـدف آن تعیـین سـهم            

از اين رو با توجه به جدول مورگان و حجـم جامعـه   . راهبردهای تنظیم هیجان شناختی در پیش بینی شادکامی و اضطراب بود

پرسشـنامه بـه طـور کامـل      298از اين تعـداد  . روش تصادفی طبقه ای از بین دانشکده های مختلف انتخاب شدندنفر به  283

جهت جمع آوری از سه پرسشنامه راهبردهـای تنظـیم شـناختی هیجـان، شـادکامی و      . جواب داده و وارد مرحله تحلیل شدند

 .اضطراب استفاده گرديد

مـاده    3در توسط آرجیـل و لـو    585   اين ابزار در سال. استفاده شدی آکسفورد پرسشنامه شادکامبرای سنجش شادکامی از 

ای روی  ماده 23اين مقیاس  در آخر. های شادکامی را دربرگیرند به آنها افزوده شد تا سايرجنبه  ماده    سپس. تهیه شده است

ايـن  . روايی صوری پرسشها نیز قضاوت کننـد   دربارهها را مرتب کنند و  گزينه دانشجو اجرا شد و از دانشجويان خواسته شد تا 8

زيادی درباره آن انجام  های پس از انتشار اين پرسشنامه پژوهش. تغییر برخی مواد آزمون و حذف سه ماده نیز گرديد  امر سبب

. شـود  یماستفاده  ها پژوهشدر ( موافقم کامالًمخالفم تا  کامالً)ی با طیف لیکرت ها پاسخماده و  35امروزه اين پرسشنامه با . شد

 کروسـلند آرجیـل، مـارتین و   . اسـت  برای بررسی روايی پرسشنامه شادکامی با استفاده از قضاوت دوستان دو بررسی انجام شده

ای از شـادکامی   مقیـاس ده درجـه   از دانشجويان خواستند تا دوستانشان را براسـاس يـك  ( 228 به نقل از علی پور، ) (585 )

نیـز  ( 552 ) والیانـت بررسـی  . بود 92/1پرسشنامه شادکامی آکسفورد،  بندی و درجه  که همبستگی میان اين بندی کنند درجه

آرجیـل و   .آکسـفورد گـزارش کـرده اسـت      پرسشـنامه شـادکامی   بندی دوستان و نمـره  را میان درجه 95/1و  39/1همبستگی 

بـا  ( 552 ) نـور آزمـودنی و    1 را بـا   82/1آلفای ( 551 ) بروينگآزمودنی، فارنهام و  292را با  51/1همکاران ضريب آلفای 

( 558 ) فرانسـیس در بررسـی  . انـد  آزمودنی بدست آورده 81 را با  89/1آلفای  از پرسشنامه شادکامی آکسفورد تری کوتاهفرم 

، آمريکا، استرالیا انگلیس  فرانسیس در يك بررسی میان فرهنگی در کشورهای  همچنین. آمده است بدست 53/1 کرونباخآلفای 

ها نیـز گويـای آن هسـتند کـه      ساير پژوهش. گزارش کرده است را 85/1و  85/1، 51/1، 85/1  و کانادا به ترتیب ضرايب آلفای

پـس   32/1، ماه 9پس از  1/ 8پايايی باز آزمايی   نچندي ها در بررسی. پرسشنامه در سطح پذيرفتنی است اين  پايايی باز آزمايی

 . ماه گزارش کرده است 8را پس از  1/ 2پايايی  کوتاهتر  نور با فرمی. ماه گزارش شده است 3پس از  92/1 و  ماه 9از 

اران امین آبادی و همک (CERQ) شناختی هیجان تنظیم پرسشنامهفرم فارسی تنظیم هیجان شناختی از برای سنجش 

. بعد تبديل کردند 9گويه و  33آن را به  ،بعد از حذف گويه ها و پرسشنامهبا بررسی روايی و پايايی آنها . بهره برده شد( 251 )

روايی  .است( مخالفم کامالًموافقم تا  کامالً) 9 - نمرات هر ماده از . شود یماين پرسشنامه به روش لیکرت نمره گذاری 

در  ها آن. شده است ديیتأبررسی و روايی آن ( 251 )ی راهبردهای شناختی تنظیم توسط امین آبادی و همکاران ها پرسشنامه

نفر دانش آموز و با روش روايی همگرايی و بهره بردن از مقايس استرس، اضطراب و  391با بررسی  82-88سال تحصیلی 

فرم فارسی پرسشنامه تنظیم هیجانی . نمودند ديیتأروايی اين پرسشنامه را  ابزارهاافسردگی و سنجش همبستگی میان اين 

دانش آموز بررسی شد و پايايی ابعاد آن به  331بر روی  82-88در سال تحصیلی ( 251 همکاران، امین آبادی و)شناختی 

 . به دست آمد/. 39، سرزنش ديگران /.23، مثبت انديشی /.21، کنار آمدن /.22ترتیب برای سرزنش خود 

را  BAI و همکارانش مقیاس آرون بك 551 در سال آنها . برای سنجش اضطراب از پرسشنامه بك و همکاران استفاده شد

های هنجاری  ها در دو مطالعه يافته آن. سنجید معرفی کردند که به طور اختصاصی شدت عالئم اضطراب بالینی را در افراد می

ای ديگر بر  در تکمیل اين مطالعه، مطالعه. بیمار صورت گرفت 31 اولین مطالعه بر روی . روان سنجی اين مقیاس را ارائه دادند

اين پرسشنامه . هر دو مطالعه حاکی از معتبر بودن اين پرسشنامه در سنجش اضطراب است. بیمار سرپائی انجام شد 232 روی

هر عبارت بازتاب يکی از عالئم اضطراب است . عبارت است که در برابر هر عبارت چهار گزينه برای انتخاب وجود دارد  3شامل 

. کنند گیرند، تجربه می طرب هستند يا کسانی که در وضعیت اضطراب انگیز قرار میکه معموالً افرادی که از نظر بالینی مض

های معتبر مبنی بر هماهنگی درونی مناسب و پايايی آزمون، بازآزمون خوب و  افزون بر مطالعات بك و همکاران و ارائه ی يافته
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لینی و نیز با آزمودن دانشجويان، پايايی و روايی اين نیز روايی همگرا و تمايزی قابل اعتماد برای اين پرسشنامه با آزمودن با

نفر زن و مرد مراجعه کننده به مراکز درمانی و  2 9 با بررسی ( 282 )در ايران، کاويانی و موسوی . پرسشنامه را تأيید کرند

ه، پايايی را به روش آلفای نفر در فاصله زمانی يك ماهه، ضمن تأيید روايی پرسشنام 3  های شهر تهران و بازآزمون   درمانگاه

 .اند گزارش کرده 53/1کرونباخ 

 یافته ها

 در کهگرفته شد  اسمیرنوف - کولموگروفابتدا داده های جمع آوری شده جهت بررسی وضعیت توزيع نمونه ی آماری آزمون 

 اسمیرنوف -کولموگروف آزمون و ندارد وجود است نرمال نظر مورد توزيع که ادعا اين رد بر دلیلی ،کنید می مالحظه   جدول

 (.ρ> 19/1) است بوده معنادار غیر نظری توزيع با نمونه توزيع تطابق برای

اسمیرنوف -نتايج آزمون کولموگروف:  جدول   

 متغیرها سرزنش ديگران سرزنش خود مثبت انديشی کنارآمدن شادکامی اضطراب

928/1  98/   93/  383/1  39/  232/1 Z 

529/1  22/1  91/1 229/1  95/1 319/1 Sig 

 و شادکامی ضرايب همبستگی ساده بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان: 3جدول 
متغیر 

 مالک

شاخص آماری   

 متغیر پیش بین
 ضريب همبستگی

(r) 

 سطح معنی داری

(p) 
 تعداد نمونه

(n) 

ی
 شادکام

-293/1 سرزنش خود  11 /1  

298 
253/1 کنارآمدن  111 /1  

انديشیمثبت   935/1  111 /1  

-1/ 32 سرزنش ديگران  112/1  

شود بین راهبرد سرزنش خود و شادکامی دانشجويان رابطه ی منفی معناداری وجود  مالحظه می 3همان طوری که در جدول 

 p=1/ 11)، بین راهبرد کنارآمدن و شادکامی دانشجويان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد (r= -293/1و  p=1/ 11)دارد 

 935/1و  p=1/ 111)، بین راهبرد مثبت انديشی و شادکامی دانشجويان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد ( r= 253/1و 

=r) بین راهبرد سرزنش ديگران و شادکامی دانشجويان رابطه ی منفی معناداری وجود دارد ،(112/1=p  1/ 32و- =r.) 

ای به روش ورود همزمان و مرحله ی پیش بین با شادکامیضرايب همبستگی چندگانه متغیرها: 2جدول  

R R متغیرهای پیش بین روش
2 

F p β T p 

 همزمان

 مثبت انديشی

922/1  385/1   2/5  111 /1  

2 5/1  33/3  133/1  

-13/1  سرزنش ديگران  932/1-  239/1  

-21/1  سرزنش خود  39/ -  3 2/1  

335/1 کنارآمدن  83/3  119/1  

مرحله
 

ی
ا

 

925/1 مثبت انديشی     52/1   5/33  111 /1  935/1  39/9  111 /1  

3 
 کنارآمدن

933/1  322/1  98/ 2  111 /1  
282/1  38/9  111 /1  

325/1 مثبت انديشی   3/2  113/1  
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مثبت )ارائه شده است، ضريب همبستگی چندگانه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  2همان طوری که در جدول 

بنابراين فرضیه (. F= 2/5 و  >p 1/ 111)باشد  با شادکامی معنی دار می( انديشی، سرزنش ديگران، سرزنش خود و کنارآمدن

Rمیزان . گردد های تنظیم شناختی هیجان تأيید میاصلی اول مبنی بر پیش بینی شادکامی از طريق راهبرد
 385/1برابر با  2

نتايج رگرسیون . کنند درصد واريانس شادکامی را پیش بینی می 5/38دهد ترکیب خطی متغیرهای مستقل  است که نشان می

درصد  2/32 درصد، مرحله دوم مثبت انديشی و کنارآمدن 5 /2ای هم نشان داد که در مرحله اول مثبت انديشی  مرحله

 .نندک واريانس شادکامی را پیش بینی می

و اضطراب ضرايب همبستگی ساده بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان: 9جدول   

متغیر 

 مالک

شاخص آماری   

 متغیر پیش بین
 ضريب همبستگی

(r) 

 سطح معنی داری

(p) 
 تعداد نمونه

(n) 

ب
 اضطرا

9/1 3 سرزنش خود  111 /1  

298 
-991/1 کنارآمدن  111 /1  

-958/1 مثبت انديشی  111 /1  

239/1 سرزنش ديگران  111 /1  

شود بین راهبرد سرزنش خود و اضطراب دانشجويان رابطه ی مثبت معناداری وجود  مالحظه می 9همان طوری که در جدول 

 p=1/ 111)، بین راهبرد کنارآمدن و اضطراب دانشجويان رابطه ی منفی معناداری وجود دارد (r= 9/1 3و  p=1/ 111)دارد 

 -958/1و  p=1/ 111)، بین راهبرد مثبت انديشی و اضطراب دانشجويان رابطه ی منفی معناداری وجود دارد (r= -991/1و 

=r) بین راهبرد سرزنش ديگران و اضطراب دانشجويان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد ،(1/ 111=p  239/1و =r.) 

ای به روش ورود همزمان و مرحله ضرايب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با اضطراب:  9جدول   

ش
R R متغیرهای پیش بین رو

2 
F p β T p 

 

 سرزنش ديگران

253/1  322/1  39/39  111 /1  

 89/1  199/3  193/1  

-281/1 کنارآمدن  932/9-  111 /1  

983/1 سرزنش خود  111/2  111 /1  

-913/1 مثبت انديشی  219/9-  111 /1  

مرحله
 

ی
ا

 

9/1 3 سرزنش خود    228/1  998/23  111 /1  3 9/1  292/8  111 /1  

3 
 سرزنش خود

233/1  932/1  219/35  111 /1  
998/1  383/3  111 /1  

-1/ 93 مثبت انديشی  351/3-  111 /1  

2 

 سرزنش خود

299/1  921/1  281/99  111 /1  

932/1  322/3  111 /1  

-383/1 مثبت انديشی  821/2-  111 /1  

-393/1 کنارآمدن  915/2-  111 /1  

9 

 سرزنش خود

28 /1  3 1/1   35/98  111 /1  

923/1  998/2  111 /1  

-222/1 مثبت انديشی  59 /9-  111 /1  

-233/1 کنارآمدن  822/9-  111 /1  

389/1 سرزنش ديگران  933/2  111 /1  

ارائه شده است، ضريب همبستگی چندگانه بین متغیرهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  9همان طوری که در جدول 

میزان (. F=39/39و  >p 1/ 111)باشد  با اضطراب معنی دار می( سرزنش خود، سرزنش ديگران، کنارآمدن و مثبت انديشی)

R
در . کنند واريانس اضطراب را پیش بینی می 2/32دهد ترکیب خطی متغیرهای مستقل  است که نشان می 322/1برابر  2
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 2/93 درصد، مرحله دوم سرزنش خود و مثبت انديشی 8/22رگرسیون گام به گام مشخص شد که در مرحله اول سرزنش خود 

درصد و مرحله چهارم سرزنش خود، مثبت انديشی، کنارآمدن  92درصد، مرحله سوم سرزنش خود، مثبت انديشی و کنارآمدن 

 .کنند درصد واريانس اضطراب را پیش بینی می  3و سرزنش ديگران 

 بحث ونتیجه گیری

شادکامی چندين جزء . همان طور که در تحلیل آماری مشخص شد راهبردهای تنظیم هیجان شناختی با شادکامی رابطه دارند

گیرد، جزء هیجانی که فرد شادکام از نظر خلقی، شاد و خوشحال است، جزء اجتماعی، که فرد شادکام از  یماساسی را در بر 

تواند از آن ها حمايت اجتماعی دريافت کند و سرانجام جزء شناختی، که  یمروابط اجتماعی خوبی با ديگران برخورد است و 

کرده، مورد تغبیر و تفسیر قرار دهد که در نهايت، باعث احساس شود فرد شادکام اطالعات را به روش خاص پردازش  یمباعث 

از اين رو در شادکامی، ارزشیابی افراد (. 283 به نقل از کشاورز و وفايیان،  3111داينر، )گردد  یمشادی و خوش بینی در وی 

 یردگبه رويدادهای زندگی در بر ی هیجانی آن ها را در واکنش ها جنبهی شناختی و يا ها جنبهتواند  یمشان  یزندگاز خود و 

( 559 )و آرجیل، مارتین و لو ( 525 )ماتلین و گاورون (. 288 به نقل از قلی زاده و همکاران،  3119والويس و همکاران، )

های منفی از جمله  شادکامی را هیجان مثبت، رضايت از زندگی و نبود هیجان در ارزيابی تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی،

ها روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی و دوست داشتن ديگران و  آن. گی و اضطراب تعريف کردندافسرد

در همین . طبیعت را نیز بخشی از شادکامی دانستند و نشان دادند که افراد به دلیل ارزيابی مثبت از رويدادها شادتر هستند

ژوهش خود به بررسی تنظیم هیجانات مثبت و منفی در زندگی روزانه پرداختند و در پ( 2 31)راستا بود که برانز و همکاران 

های مربوط به تنظیم هیجان منجر به افزايش هیجانات مثبت، کاهش هیجانات منفی و  دريافت کردند که استفاده از استراتژی

تحقیق همراستا است که راهبردهای تنظیم بنابراين نتیجه به دست آمده با اين . شود در نتیجه افزايش حس شادکامی افراد می

 . هیجان با شادکامی رابطه ی معنادار دارند

ای تشخیص  دريافتند که هرگاه تنظیم هیجان فرايند سه مرحله( 253 به نقل از دهقانیان،  3 31)همچنین وب و همکاران 

تنظیم را طی نمايد، منجر به غلبه بر طیف  نیاز به هیجان، تصمیم گیری در مورد نحوه ی تنظیم و تصويب يك استراتژی برای

وسیعی از مشکالت بالینی شايع از جمله افسردگی و اضطراب شده و افزايش چشمگیری سطح شادکامی و نیز بهبود روابط و 

د به های خو نیز در بررسی( 289 )عالوه بر اين در ايران نیز، رضوان، بهرامی و عابدی . مديريت نوسانات خلقی را در پی دارد

های هیجانی صورت گرفته کنار آموزش اين تأثیر  اين نتیجه رسیدند که تنظیم هیجان بر بروز شادکامی تأثیر دارد و ارزيابی

های  در يك تحقیق اثر بخشی به ارائه ی آموزش( 252 )با اين زمینه تجربی فوالد چنگ و حسن نیا . گذاری را تأيید نمود

 . د نتايج قبل را تأيید کنند که اين تنظیم هیجان بر شادکامی تأثیر داشته باشدتنظیم هیجان پرداختند و توانستن

برخی افراد به . کنند معتقدند افراد در شرايط هیجانی به طرق مختلفی هیجان خود را تنظیم می( 3115)گرنفسگی و همکاران 

باعث ناگوار جلوه دادن موقعیت و افزايیش  آورند که نشخوار فکری، سرزنش خود، سرزنش ديگران، تلقی فاجعه آمیز، روی می

ای بر تمرکز مجدد مثبت، توسعه چشم انداز، ارزيابی مثبت، پذيرش و برنامه ريزی تکیه  در مقابل عده. شود هیجانی منفی می

 .برد گردد و توان فرد را در مقابله با آن باال می کنند که باعث مديرت هیجان ايجاده شده می می

گــروس )رفتــار و شــناخت اســت  پیامــدهای آن بــر تنظــیمانجام شده در زمینـه هیجـان،  های بررسیهدف بسیاری از 

تنهـايی  ، احساس خوب و خوش بینی، بـهشود میکـه فـرد بـا يـك موقعیـت هیجـانی روبـرو  هنگـامی (.3112و تامسپسون، 

کـه در ايـن لحظـات بهترين کارکرد شناختی را نیز داشته باشد  او نیـاز دارد. های وی کافی نیست بـرای کنتـرل هیجان

کنترل هیجان شامل ايجاد افکار و . های خود را کنترل کند هیجان کوشد می و( 251 به نقل از صالحی،  559 ، داماسیو)

و چگونه  آيد میها پديد  ايـن هیجان در آنموقع چه نوع هیجـانی دارنـد، چـه  دهد میرفتارهايی اسـت کـه بـه افراد آگاهی 

 در دانستن مقصر و مسئول را خوديعنی . يکی از راهبردهای تنظیم هیجان، سرزنش خود است. بايـد آن را ابـراز نماينـد
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دهد که اين راهبرد به صورت مثبت با افسردگی و ساير  شواهد نشان می(. 3113گرنفسکی و همکاران، )تلخ  تجربیات

همچنین مشخص شده است که اين راهبرد با اضطراب و اقدام به خودکشی نیز . مبسته استهای مربوط به آن ه آسیب

فعال راهبردی زا  استرسه ی پــیش از رخــداد حادثــاما در برخی افراد،  (.253 عیسی زادگاه و همکاران، ) همبستگی دارد

می کاهش  هـای هیجـانی مـرتبط بـا آن موقعیـت را پاسـخاين پردازش . می پردازدباعث تعبیر و تفسیر موقعیت که  شوند می

 شود میاين فرآيند ارزيابی دوباره نامیده دهد که از اين رو فرد می تواند واکنشی مثبت تر و مفیدتر در موقعیت داشته باشد؛ 

د هیجان را راهی ، موفقیت و شادکامی را حاصل تنظیم هیجان دانسته و ارزيابی مجد(9 31)اتو و همکاران (. 251 صالحی، )

 .اند برای کاهش تاثیرات هیجان منفی به شمار آورده

 و پذيرش رويداد بر دارد کنار آمدن داللت.عالوه بر اين راهبرد مثبت، راهبرد کنارآمدن نیز در بروز هیجان ها نقشی مثبت دارد

راهبرد يکی از عوامل پیش بینی کننده اين (. 3113گرنفسکی و همکاران، )است  داده روی آنچه از گیری کناره و تلخ تجربه

در مسائل استرس زا پذيرش واقعه خود راهی برای برخورداری از (. 253 عیسی زادگان و همکاران، ) سالمت روان است

 اين راهبرد با کارکردهای اجتماعی افراد نیز رابطه دارد. شود باشد؛ زيرا باعث کاهش بار منفی اتفاق رخداده می سالمت روان می

 .(285 عبدی و همکاران، )

 وقايع جای به مثبت درباره وقايع کردن فکر مثبت انديشی به عنوان يکی ديگر از راهبردهای تنظیم هیجان به معنی مؤثر

در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که اين ( 285 )عبدی و همکاران (. 3113گرنفسکی و همکاران، ) منفی می باشد

افسردگی رابطه ی منفی دارد و افراد بهره مند از اين راهبرد کمتر به مشکالت اختالل خواب دچار  راهبرد با سالمت روان و

 .شوند می

ه، داد رخ شما برای که بدی اتفاقر مقص و مسئول اينکه ديگران بر مبتنیر تفک راهبرد آخر، سرزنش ديگران است يعنی نحوه

از عوامل پیش بینی کننده سالمت روان است و در پسران بیشتر ديده  اين راهبرد يکی(. 3113گرنفسکی و همکاران، ) هستند

در پژوهش خود نشان داد که اين گونه راهبردها نشان از عدم ( 289 )يوسفی (. 253 عیسی زادگان و همکاران، ) شود می

 .بهداشت روانی دارند

در ادبیات پژوهش، شواهدی دال بر . اردعالوه بر شادکامی، اضطراب نیز با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان رابطه د

های افراد از لحاظ به کار بردن راهبردهای تنظیم هیجان و تأثیر راهبردهای مورد استفاده در سالمت يا عدم سالمت  تفاوت

 تواند منجر به شواهدی وجود دارد مبنی بر اين که استفاده از برخی راهبردهای تنظیم هیجان می. هیجانی آنان وجود دارد

دهد تنظیم غیر مؤثر  های اخیر نشان می بیان می کنند که پژوهش( 3112)افزايش مشکالت هیجانی بشود؛ کمپبل و بارلو 

های اضطراب و  است و بسیاری از ويژگی( مشکالت خُلقی و اضطرابی)هیجان، بخشی از زنجیرة علل مشکالت هیجانی 

کمپبل و بارلو، )شوند  های ناخواسته انجام می تند که برای تنظیم هیجانای هس های ناسازگارانه اختالالت خُلقی در واقع تالش

3112.) 

هايی بدست آوردند مبنی بر نقش تنظیم ناسازگارانه ی هیجان در اضطراب و  يافته( 3112)در اين زمینه، گراس و تامپسون 

هايی صورت  تالالت مرتبط هستند، پژوهشدر مورد اين که کدام يك از راهبردهای تنظیم هیجان با اين اخ. اختالالت خُلقی

در اين پژوهش های . در چندين پژوهش، استفاده از راهبرد بازداری به اختالالت اضطرابی نسبت داده شده است. گرفته است

بیورز، )کنند  مشخص گرديد افراد دچار اضطراب و مشکالت خُلقی از اين راهبرد برای کنترل افکار ناخواسته استفاده می

همچنین در پژوهش بیکر و (. 3112؛ به نقل از کمپیل و بارلو، 23112؛ اهلرز، مايا و باريانت،555 ، 3الف، هیز و اسکاتونز
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های  نشان داده شد افراد دچار اختالل پانیك، در مقايسه با گروه کنترل، بیشتر گزارش دادند که هیجان( 3119)همکاران 

 (.252 فوالد چنگ و حسن نیا، )اند  کرده خشم، غم و اضطرابشان را در سینه خفه می

های آزمايشگاهی نشان داده شد که افراد دچار اضطراب و اختالالت خُلقی بیش از گروه کنترل  عالوه بر اين در يکی از پژوهش

و بارلو  8لودر پژوهش لويت، براون، اورسی(. 3112کمپبل و بارلو، )در حین تماشای فیلم اضطراب آور از بارداری استفاده کردند 

نیز، افراد دچار اختالل پانیك گزارش دادند که بازداری آموزش داده شده به آن ها خیلی شبیه به راهبردی است که ( 3119)

 (.253 دهقانیان، )کنند  شان برای اداره کردن اضطراب خود از آن استفاده می معموالً در زندگی روزانه

به اين ( و اضطراب افسردگی استرس،) هیجانی های مؤلفه بینه ی رابط به بررسی که ای مطالعه در( 3119) داهلین و مارتین

 خود، سرزنش فکری، نشخوار) هیجان شناختی تنظیم منفی راهبردهای با افسردگی و استرس، اضطراب بین که نتیجه رسید

ارتباط  ترتیب به (خود به مثبت توجه مثبت، ارزيابی باز پذيرش،) هیجان شناختی تنظیم مثبت راهبردهای و (ديگران سرزنش

به  3115) در همین راستا، کاپا آيدين. دارد که اين نتیجه در راستای نتايج تحقیق حاضر است وجود معنادار منفی و مثبت

های دانش آموزان دبیرستانی خصوصاً اضطراب در حین امتحان، از طريق تنظیم  با بررسی میزان هیجان( 251 نقل از صالحی، 

پیش بینی، نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان به طور معنی داری اضطراب امتحان را پیش بینی کرده، در نتیجه هیجان 

 .های حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی رابطه ی مثبت معنی داری با اضطراب امتحان دارد يافته

ختی و سالمت عمومی به اين نتیجه رسیدند که با بررسی رابطه ی تنظیم هیجان شنا( 285 )در ايران نیز عبدی و همکاران 

 تنظیم های سبك میان در .داشت وجود داری معنی همبستگی عمومی سالمت با شناختی هیجان تنظیم های سبك بین

 های سبك میان در و بودند شناختی نروات سالم کننده بینی پیش ديگری شسرزنو  انگاری فاجعهر، ناسازگا هیجان شناختی

 .بودند شناختی روان سالمت کننده بینی پیش مثبت مجدد ارزيابی و مثبت مجدد تمرکزر، سازگا شناختی هیجان تنظیم

 .بود داده اختصاص خود به را عمومی سالمت در کننده تبیین عامل بیشترين فاجعه انگاری شناختی سبك

توان میزان شادکامی را افزايش و میزان  یمبر اساس نتايج به دست آمده با رشد راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان 

 :شود که یمبا توجه به اين امر پیشنهاد . اضطراب را کاهش داد

دانشجويان بر اساس میزان استفاده از راهبردهای منفی و مثبت شناسايی شوند و آن دسته که میزان راهبردهای منفی  -

 .گردندکنند به مرکز مشاوره دانشگاه معرفی  یمبیشتری استفاده 

 .ی آموزشی جهت آشنايی با راهبردهای شناختی هیجان و رشد خودشناسی در اين زمینه برگزار شودها کارگاه -

 .ی آموزشی در خصوص چگونگی رشد راهبردهای مثبت شناختی هیجان برگزار شودها کارگاه -

تواند  یميکی از اين روش ها . های برانگیختگی، آموزش و رشد داده شود یتموقعی مقابله با هیجانات منفی در ها روش -

 .تکالیف دادن به مراجعه کننده باشد

در همین راستا می توان فرد را در موقعیت های هیجانی قرار داد يا . ی ابراز هیجانات آموزش و رشد داده شودها روش -

آن به صورت نمايش  موقعیتی هیجانی که قبالً برای فرد اتفاق افتاده است، تجسم شود يا موقعیت هیجانی و واکنش به

نشان داده شوند؛ آن گاه به تحلیل واکنش ها پرداخته و بر اساس آن فرد به اين خودآگاهی برسد که در موقعیت چه 

با اين روش فرد به خودآگاهی دست يافته و از اين به بعد می توان راهبردهای . واکنشی نشان می دهد و علت آن چیست

 .آموزش دادن تقويت کردمثبت تنظیم شناختی هیجان را با 
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آيند، به والدين جامعه ياد داده شود  یمی تنظیم هیجان به صورت خودکار در ها روشبا توجه به اين که در دروه ی جوانی  -

 .چگونه بسترهای الزم برای رشد تنظیم شناختی هیجان ايجاد گردد

 از توان نمی. است بوده فرهنگ سنجش عدم تحقیق های محدوديت از يکی کرد بیان توان می شده ارائه پیشنهادهای کنار در

 بستری عنوان به خود و کند می ايجاد را ها هیجان بروز و يادگیری های زمینه جامعه فرهنگ که نمود پوشی چشم امر اين

 تواند می حاضر تحقیق پیشنهادهای از يکی محدوديت اين به توجه با بنابراين .است هیجانی های مهارت و دادن نشان جهت

 ذکر شايان همچنین. باشد همراه حاضر تحقیق عوامل کنار در نیز جامعه فرهنگ آن در که گیرد صورت تحقیقی که باشد اين

 همکاران و افشانی تحقیق که طور همان ؛گیرد می تنشا جامعه فرهنگ و فرهنگی جو از نیز اضطراب و شادکامی است

 .دارد ارتباط افراد شادکامی با جامعه در شادی فرهنگ که است داده نشان( 252 )

 منابع

: 3علوم رفتاری،  ، مجلهبررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی، (251 ) .دهقانیم،  خداپناهیامین آبادی ز،  - 

 15-   2. 

 فصلنامه ،(یزد دانشجویان: موردی مطالعه)شادکامی و فرهنگی سرمایه رابطه بررسی ،(252 ) .ممبینی، س ،.پور،ی خرم ،.،ع.افشانی، س .3

 .99  -25  ،(23)1  ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ايرانی نمانج

 .22 - 3: 2روانشناسی معاصر، ، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشیی  رابطه، ( 25 ) حسنی ج، میرآقايی ع -2

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اضطراب، افسردگی و شادکامی مادران دانش ، (253 )فاطمه سلیمی بجستانی، حسین، عابدی،  -9

 .98 -35 (:  ) 2 ، مطالعات روانشناسی بالینی،1931 -1931 آموزان مقطع راهنمایی شهرستان کرج در سال تحصیلی

شناختی تنظیم هیجان و مشکالت هیجانی با توجه به عوامل بین راهبردهای ی رابطه  ،(251 ) ا احمدیف،  بهرامیا،  باغبانصالحی ا،  -9

 .8  - : فصلنامه روان درمانی خانواده،  ،فردی و خانوادگی

مجله علمی ، تنظیم هیجان شناختی و سالمت عمومی دانشجویان های ی سبک رابطه ،(285 ) .ح فتحیج،  باباپورخیرالدينعبدی س،  -3

 .339 -398: 9جمهوری اسالمی ايران، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

 .تهران انتشارات رشد نسرين، ی پارسا، ترجمه ،(282 ) ،هوش هیجانی دانیل، گلمن، -2

های سبزوار در سال  برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه روانی وبررسی وضعیت سالمت ، (251 )مهری ع، صديقی ز  -8

 .219 -352، (9) 3، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران، 1911

، دانشجویاناثر بخشی آموزش شادکامی بر سالمت عمومی و هوش هیجانی ، (285 )يوسفی لويه م، صالحی م، نفیسی غ، ريیسی ز  -5

 .33 -92، (8)3تحقیقات روانشناختی، 

 

1. Campbell, L., Barlow, D.H. (2007). Incorporating Emotion regulation into conceptualizations and 

treatments of anxiety and mood disorders. In J.J. Gross (Ed), Handbook of emotion (pp.3-24). New 

York: Guilford Press. 

2. Feliu, T., Balle, M., & Sese, A (2010). Relationships between negative affectivity, emotion regulation, 

anxiety, and depressive symptoms in adolescents as examined through structural equation 

modeling.Journal of Anxiety Disorders, 24, 686–693. 

3. Garnefski N, Van-Der-Kommer T, Kraaij V, Teerds J, Legerstee J, Tein EO. (2002). The Relationship 

between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Problems: Comparison between a 

Clinical and a Non-Clinical Sample. Eur J Pers; (16): 403-420. 

4. Martin, R., & Dahlen, E.R. (2005). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, 

anxiety, stress, and anger. Personality and Individual Differences, 39, 1249–1260. 

5. Mennin, D., & Heimberg, R. (2002). Applying an emotion regulation framework to integrative 

approaches to GAD. Clinical psychology, 9, 85-90. 

6. Mennin, D.S., McLaughlin, K.A., & Flanagan, T.J.(2009). Emotion regulation deficits in generalized 

anxiety disorder, social anxiety disorder, and their cooccurrence. Journal of Anxiety Disorders, 23,866–

871. 

7. Shogren, K., A. Lopez., S. J., Wehmeyed, M. L., Little., T. D., & Pressgrove, C. L. (2006). The role of 

Positive Psychology constructs in predicting life satisfaction in adolescents with and without cognitive 

disabilities: Exploratory study The Journal of Positive Psychology, 1(1)37-59. 

8. Snyder, C. R., & Lopez, S. G. (2007). Positive Psychology, New York: Oxford Universit Press. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.iau-tmuj.ir/files/site1/user_files_5255d5/aminian-A-10-155-29-bf18273.pdf
http://www.iau-tmuj.ir/files/site1/user_files_5255d5/aminian-A-10-155-29-bf18273.pdf
http://www.sid.ir


9. Werner, K.H., Goldin, P.R., Ball, T.M., Heimberg, R.G., & Gross, J.J. (2011). Assessing Emotion 

Regulation in Social Anxiety Disorder: The Emotion Regulation Interview. Journal of Psychopathology 

and Behavioral Assessment, 33,346-358. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

