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چكيده
 اما آیا تنظیم شناختی. سازههای تنظیم شناختی هیجان و دلبستگی به خدا از عوامل مهم و ت ثیرگذار بر رضایت از زندگی میباشد:زمينه
 پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی:هیجان در رابطه بین دلبستگی به خدا و رضایت از زندگی نقش واسطهای دارد؟ هدف
 بدینمنظور در قالب: روش.رضایت از زندگی با توجه به نقش دلبستگی به خدا و واسطهگری تنظیم شناختی هیجان انجام گرفته است
 نفر از دانشجویان دانشگاه322 یك پژوهش همبستگی و با طرح تحلیل مسیر با استفاده از روي نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای
 دلبستگی به خدا (بك و مك،)2110، دادههای پژوهش از طریو پرسشنامههای رضایت از زندگی (اسکات هیوز.یاسوج انتخاب شدند
 گردآوری و با استفاده از روي آماری مدلیابی،)2112 ، کراین و اسپینهاون،) و مقیاس تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی2116 ،دونالد
 و تنظیم, نتایج نشان داد که بین دلبستگی به خدا و رضایت از زندگی: يافتهها.معادلههای ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 همچنین نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان داد که تنظیم شناختی هیجان.) وجود داردp<1/110( شناختی هیجان رابطه منفی
 مدل حاضر بخوبی چگونگی ارتباط، در مجموع: نتيجهگيری.بین رضایت از زندگی و دلبستگی به خدا نقش واسطهای ایفا میکند
بین دلبستگی به خدا و رضایت از زندگی را تببین میکند و با تمرکز بیشتر بر تنظیم شناختی هیجان و سبك دلبستگی مناسب به خدا
 رضایت از زندگی، تنظیم شناختی هیجان، دلبستگی به خدا: واژه كليدها.میتوان رضایت از زندگی دانشجویان را افزایش داد
Background: Emotion Regulation and Attachment to god are among significant factors influencing Life
Satisfaction. however, it is worth noting whether cognitive emotion regulation plays a mediating role in the
relationship between attachment to God and life satisfaction Aims: The purpose of this study was to
investigate the prediction of the life satisfaction based on of attachment to God with mediating role of
cognitive emotional regulation. Method: For to do, This study was based the correlation method and path
analysis design, 352 students from yasouj University were chosen by using multi-stage-cluster sampling
method. The participants complete these questionnaires: Multidimensional Life Satisfaction Scale (2001),
Beck McDonald attachment to God inventory (2004) and Cognitive Emotion Regulation questionnaire (2002).
All data analyzed by structural equation model.Results: The results indicate that there is a significant negative
relationship between attachment to God and life satisfaction and attachment to God and Cognitive Emotion
Regulation(p<0/001). In addition the results of structural equation model showed that, Cognitive Emotion
Regulation plays mediating role in the relationship between life satisfaction and attachment to God.
Conclusions: The findings indicate that the model developed lends itself quite well to explaining how
attachment to god and cognitive emotional regulation affect on life satisfaction. A greater focus on cognitive
emotional regulation and proper attachment to god could lead to a higher level of life satisfaction among
students. Key words: Attachment to God, Life satisfaction, Cognitive emotion regulation, life satisfaction
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مقدمه

مراقبت و آسایش است .پرگامنت و کرایوز ( )2102معتقدند که

از سال  2111به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح

دلبستگی مراقب اولیه در دوران کودکی ،با گذشت زمان و در

توسعهیافتگی کشورها ،متغیرهای شاد زیستی اجتماعی ،امید به آینده

چارچوب نظامهای دیگر همانند دلبستگی به خدا و وطن ادامه

و خشنودی و رضایت از زندگی به عنوان یك شاخص کلیدی وارد

مییابد .ارتباط انسان با خدا نقشهای مختلف دلبستگی را ایجاد

محاسبات شده است .راهبرد جدید سازمان بهداشت جهانی بیان

میکند از جمله پناهگاه امن و مطمئن و ایجاد نزدیکی و کاهش

میکند که کانون تمرکز و مطالعات ،باید چشمانداز سالمتی را مدنظر

اضطراب.

قرار دهد .طبقهبندی بینالمللی عملکرد ،از طبقهبندی بیماریها فاصله

به اعتقاد بالبی (0727؛ به نقل از باقری )0373 ،روابط اولیه مبنای

گرفته و به سمت مؤلفههای سالمتی حرکت کرده است (روبوستلی و

ایجاد روابط دلبستگی در آینده است .بنابراین روابط دلبستگی اولیه

ویشمن ،2108 ،سلیگمن .)2107 ،بدینمعنی که اگر مردم یك جامعه

با دلبستگی بزرگسال را میتوان زیربنای تصور از خدا و عقاید مذهبی

احساس شاد زیستی ،خشنودی و رضایتمندی نکنند ،نمیتوان آن

دانست و این باور را تحت عنوان فرضیه مطابقت همزمان نامگذاری

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

کرد .به عبارت دیگر تفاوتهای فردی سبكهای دلبستگی بزرگسال

سازههایی نظیر شادزیستی ،خويبینی ،رضایت از زندگی،

و تاریخچه دلبستگی دوران کودکی در یك نقطه زمانی با تفاوتهای

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

فردی عقاید مذهبی و الگوهای روانشناختی از خدا هماهنگ هستند

این رویکرد در سالهای اخیر ،پژوهشهای بسیاری در مورد کیفیت

(آینثورث ،بلهار ،واترز و وال .)2102 ،دلبستگی به خدا تحت عنوان

زندگی افراد از دو دیدگاه عینی 0و فاعلی 2انجام پذیرفته است.

ارتباط و گرایش عاطفی فرد به خداوند تعریف شده است .در این

دیدگاه عینی به شرایط بیرونی مانند درآمد ،کیفیت مسکن ،شبکههای

تعلو خاطر ،خداوند به عنوان پایگاه امنی شناخته میشود که در همة

دوستی و دسترسی به خدمات بهداشتی توجه میکند .در مقابل،

شرایط میتوان او را جستجو کرد (ایزدیان ،امیری ،قربانجهرمی،

دیدگاه فاعلی بر قضاوت افراد در مورد رضایت از زندگی با توجه به

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

کل زندگی یا حیطههای خاص آن مانند رضایت از دوستان ،رضایت

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

از خانواده و رضایت از تجربههای تحصیلی ت کید میورزد (زولیگ،

افرادی که دلبستگی ایمن به خدا دارند ،کمتر دچار تنش و افسردگی

والویس ،هیوبنر و درین.)2112 ،

میشوند و از احساس رضایت و صمیمیت بیشتری برخوردارند .ماینر،

رضایت از زندگی 3به عنوان ارزیابی کلی کیفیت زندگی تعریف

داوسان و مالون ( )2108در مطالعهای نشان دادند که دلبستگی ایمن
به خدا سبب افزایش رواندرستی میگردد.

شده است .عوامل متعددی را در افزایش رضایت افراد از زندگی
مطرح شده است .این عوامل را میتوان در دو دسته عوامل زیستی

کانتد ،پوسامی ،مك آلیف و مید ( )2108در پژوهشی نشان

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

دادهاند که دلبستگی به محیط زندگی کیفیت زندگی را پیشبینی

(نظیر روابط اجتماعی مطلوب و نیازهای روانی) طبقهبندی نمود

میکند .همچنین .برادشاو و کنت ( )2108در مطالعهای نشان دادند

(رایت و کروپانزانو 2111؛ به نقل از ورقائی ،بزازیان و جعفری،

دلبستگی به خدا بر رضایت از زندگی و رواندرستی رابطه مثبت دارد.

 .)0370از جمله عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی میتوان به نقش

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

دلبستگی به خدا و تنظیم شناختی هیجان اشاره نمود .در سالهای اخیر

به صمیمیت در زوجین میگردد.

معنویت به عنوان یك بعد فردی و با توجه به نقشی که میتواند در

به عالوه ،در سالهای اخیر توجه فزآیندهای به نظریاتی شده که

بهبودی داشته باشد توجه فزآیندهای را به خود جلب کرده است.

به دنبال شناخت و معرفی فرآیندهای شناختی مؤثر در رضایت از

رابطة بین انسانها و خدا با توجه به دلبستگیها تعریف شده است.

زندگی بودهاند (کاچادوریان ،فینچام و داویال .)2116 ،یکی از

دلبستگی یك رابطة هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت،

پدیدههای شناختی مورد توجه در این حوزة راهبردهای شناختی
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پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس دلبستگی به خدا با واسطهگری...

تنظیم هیجان میباشد .تنظیم هیجان شامل استفاده از راهبردهای

به فضایی که از بسیاری جهات برای دانشجویان ناآشنا است به

رفتاری و شناختی برای تغییر در مدت زمان و یا شدت تجربة یك

خودیخود به مثابه یك کانون تنیدگی عمل میکند .امری که فضای

هیجان میباشد (کرینگ و سولوآن .)2117 ،تنظیم هیجان از طریو

زندگی دانشگاهی را فشارزاتر و آن را از سایر جابهجاییهای معمولی

شناختها در زندگی روزمره افراد به چشم میخورد .شناختها یا

زندگی متمایز میسازد .با این تفاصیل ،از نظر ضرورت اجتماعی نیز

فرآیندهای شناختی به افراد کمك میکند که هیجانها و احساس

با توجه به اینکه دانشجویان به عنوان یکی از اقشار مهم اجتماعی،

های خود را تنظیم نموده و توسط شدت هیجانها مغلوب نشوند

سرمایه ملی و الگویی برای سایرین به شمار میآیند بنابراین توجه به

(گراس و تامپسون .)2119 ،تنظیم شناختی هیجان ،به شیوة شناختی

عواطف و احساسات این قشر از جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار

مدیریت و دستکاری ورود اطالعات فراخوانده هیجان اشاره دارد .به

است .آنچه در سطور باال بیان شد اگر چه در سطح نظری مورد توجه

عبارت دیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به نحوة تفکر افراد پس

نظریهپردازان بوده است اما به لحاظ تجربی چندان محك نخورده و

از بروز یك تجربه منفی یا واقعة آسیبزا برای آنها اطالق میشود

یافتههای تحقیقاتی اندکی در این زمینه موجود است .کمبود

(میرزایی و حسنی .)0373 ،راهبردهایی که افراد برای تنظیم

تحقیقات خصوصاً در زمینه رابطه دلبستگی به خدا و راهبردهای

هیجانهایشان استفاده میکنند تحت عنوان راهبردهای سازگارانه و

شناختی تنظیم هیجان ،مشهودتر است .از طرف دیگر اگرچه

ناسازگارانه مورد بحث واقع شدهاند (کرینگ و سولوآن.)2117 ،

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

گارنفسکی ،کراین و اسپینهاون ( )2110نُه استراتژی متفاوت تنظیم

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

شناختی هیجان را شناسایی کردهاند که در دو دسته راهبردهای

موقعیتهای دردناک بر توانایی شخص برای مقابله ت ثیر گذار است

سازگارانه و ناسازگارانه جای میگیرند .راهبردهای سرزنش خود،

با این حال دلبستگی به خدا عامل اصلی در پژوهشهای انجام شده

سرزنش دیگران ،نشخوار ذهنی و فاجعهآمیز پنداری ،راهبردهای

نبوده و نقش دلبستگی به خدا در راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و

ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان را تشکیل میدهند .راهبردهای

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

پذیري ،توجه مجدد به برنامهریزی ،توجه مجدد مثبت ،ارزیابی

ابهام است و از این دیدگاه و با الهام از مبانی نظری و تحقیقاتی موجود

مجدد مثبت و اتخاذ دیدگاه ،راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی

ضرورت ایجاب میکرد که پژوهشی در این راستا انجام شود تا ضمن

هیجان را تشکیل میدهند .به نظر میرسد استفاده از هر راهبرد،

ت ثیر همزمانی دو سازه دلبستگی به خدا بر راهبردهای شناختی تنظیم

مزایای متفاوتی (مانند ،کاهش تجربه هیجانات ناخواسته) و

هیجان و رضایت از زندگی ،نقش واسطهای راهبردهای شناختی

هزینههایی مانند (پاسخهای فیزیولوژیك غیرانطباقی یا اختالل

تنظیم هیجان را بر رابطه دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی بررسی

عملکرد اجتماعی) را ،به دنبال دارد .یادن و همکاران ( )2108ت ثیر

نماید.

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

بنابراین پژوهش حاضر درصدد آن است که با نگاهی کلیتر و

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

نظاممند رابطه بین دلبستگی به خدا و رضایت از زندگی با نقش

از هیجانات سازگارانه استفاده میکنند در حالی که افراد غیر دلبسته

واسطهای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مورد آزمون قرار دهد،

به خدا هیجانات ناسازگارانه نظیر خشم را به کار میبردند .اولز و

لذا پژوهش پیش رو در صدد آزمون مدل ذیل است.

وزنی ( )2102در مطالعهای به بررسی مذهبی بودن و راهبردهای

سؤال پژوهش

شناختی تنظیم هیجان در نوجوانان پرداختند .نتایج حاکی از ارتباط

دلبستگی به خدا از طریو متغیر میانجی تنظیم شناختی هیجان با

قوی بین این دو متغیر در گروه مورد مطالعه بود.

رضایت از زندگی رابطه دارند؟

از سویی دیگر دورة دانشجویی نیز به واسطة حضور عوامل

فرضيههای پژوهش
برای آزمودن مدل مذکور فرضیههای ذیل نیز مورد آزمون قرار

متعدد ،دورهای فشارزا است .دانشجویان نوعاً در دامنهای سنی قرار

گرفتند:

دارند که بسیاری از اختالالت روانی در همین دورة ظهور میکند

 .0دلبستگی به خدا بر رضایت از زندگی اثر دارد.

(کاپالن ،و سادوک .)0397 ،عالوه بر این دوری از خانواده و ورود
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 .3تنظیم شناختی هیجان در ارتباط با دلبستگی به خدا و رضایت

 .2دلبستگی به خدا بر تنظیم شناختی هیجان اثردارد.

از زندگی نقش واسطهای دارد.

شکل .0مدل مفهومی پژوهش حاضر

دانشکده بصورت تصادفی انتخاب شد سپس از هر دانشکده  3کالس

روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی با طرح معادالت

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

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

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

تنظیم شناختی هیجان به عنوان متغیر واسطهای و رضایت از زندگی به

است که  20پرسشنامه ناقص کنار گذاشته شدند .بنابراین در مجموع

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

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

حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج میباشد که در سال

پژوهش حاضر شرکت داشتند.

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

ابزار

مدلیابی معادالت ساختاری ،تا حدود زیادی با برخی از جنبههای

مقیاسهای ذیل در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت و به آنها

رگرسیون چند متغیری شباهت دارد ،میتوان از اصول تعیین حجم

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

نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین حجم نمونه در

نمیگیرد.
مقیاس دلبستگی به خدا 0:پرسشنامه دلبستگی به خدا

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

بك و مك

رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه (مشاهدات) به متغیرهای

دونالد ( )2116دارای  26سؤال پنج گزینهای بوده (از  0کامالً مخالفم

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

تا  2کامالً موافقم) میباشد که محتوای سؤاالت درباره ارتباط فرد با

رگرسیون چندان تعمیمپذیر نخواهد بود .نسبت محافظه کارانهتر تا

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

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

از این گزینهها را پاسخ دهد .این پرسشنامه  2عامل ،اجتناب از

پس به طور کلی در روي شناسی مدلیابی معادالت ساختاری

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

تعیین حجم نمونه میتواند بین  2تا  01مشاهده به ازای هر تعداد

میکند .درستی فرم اصلی پرسشنامه توسط سازندگان آن به روي

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

همبستگی هر سبك با نمره کلی مقیاس ،برای سبكهای اجتناب از

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

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

میباشد که میتوان نمونهای از  081نفر تا  321نفر استفاده نمود که

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

با توجه به اینکه در معادالت ساختاری نمونه بایستی حداقل  211نفر

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

باشد در پژوهش حاضر استفاده از روي نمونهگیری از نوع تصادفی

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

خوشهای چند مرحلهای  393نفر ( 026پسر و  217دختر) ،به عنوان

برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه دلبستگی به خدا از ضریب آلفای

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

کرونباخ استفاده شده است که برای عامل اجتناب از صمیمیت 1/99

ابتدا ،به صورت تصادفی از بین  6دانشکده دانشگاه یاسوج دو

و برای عامل اضطراب از طرد  1/97بدست آمد که نشانگر پایا بودن
این مقیاس دارد.

Attachment to God scale
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پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس دلبستگی به خدا با واسطهگری...

مقیاس تنظیم شناختی هیجان :این مقیاس یکی از معتبرترین ابزار

از زیر مقیاسها بین  1/26تا  1/82گزاري شده است .در پژوهش

ارزیابی برای اندازهگیری راهبردهای تنظیم هیجان است که بوسیله

حاضر قابلیت اعتماد این مقیاس با استفاده از روي آلفای کرونباخ

گرانفسکی و همکاران ( )2110ساخته شده است .در این مقیاس 32

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

سؤالی از فرد خواسته میشود تا واکنش خود را در مواجهه با تجارب

شناختی هیجان آلفای  1/97و برای راهبردهای ناسازگارانه تنظیم

تهدیدآمیز و رویدادهای استرسزای زندگی که به تازگی تجربه

شناختی هیجان آلفای  1/80به دست آمد.

کردهاند مشخص نمایند .نمرهگذاری بر اساس طیف لیکرت 6

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

گزینهای (از  0هرگز تا  6بیشتر اوقات) میباشد .پنج خرده مقیاس این

توسط اسکات و همکاران ساخته شده است (به نقل از

مقیاس راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و چهار خرده

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

مقیاس دیگر راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان هستند .الف)

یافته است و تحقیقات مختلف ،حمایتهای زیادی را برای مدل

راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان از راهبردهای مقابلهای

سلسله مراتبی آن فراهم نمودهاند و نشان دادهاند که عامل رضایت از

بهنجار محسوب میشوند که عبارتند از .0 :پذیري .2 ،توجه مجدد

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

مثبت .3 ،توجه مجدد به برنامهریزی .6 ،ارزیابی مجدد مثبت .2 ،اتخاذ

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

دیدگاه .ب) راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان از

شد که در پژوهش حاضر از پرسشنامه هنجار شده ایشان استفاده

راهبردهای مقابلهای نابهنجار محسوب میشوند که عبارتند از.0 :

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

سرزنش خود  .2نشخوار ذهنی  .3فاجعهآمیز پنداری  .6سرزنش

و خود را شامل میشود و دارای  61گویه میباشد در مقابل هر گویه

دیگران .نمرات باال در هر خرده مقیاس ،بیانگر میزان استفاده بیشتر از

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

راهبرد مذکور در مقابله یا مواجهه با وقایع استرسزا و منفی است..

برای پاسخگویی به گویهها باید یکی از گزینهها را انتخاب مینمود.

الزم به ذکر است که در تحقیقات معادالت ساختاری میتوان

در این پژوهش جمع این پنج بعد یعنی نمرهای که از جمع هر 61

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را به عنوان متغییر مکنون در نظر

گویه به دست میآید به عنوان نمره رضایت از زندگی محاسبه

گرفت که دارای دو بعد کلی راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان و

میگردد .ساداتی ( )0376ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس را 1/70

راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان باشد قبل از آن در لیزرل یا

و ضریب قابلیت اعتماد بازآزمایی آن را در جامعه ایرانی 1/87

ایموس خرده مقیاسها ضریب منفی و مثبت میگیرند طوری که

گزاري کرده است .در پژوهش حاضر نیز برای تعیین قابلیت اعتماد

بتوان آنها را جز مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان دانست .در پژوهش

مقیاس رضایت از زندگی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که

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

برای کل مقیاس آلفای  1/82و برای زیر مقیاسهای رضایت از

پرداخته شده است .در بررسی مشخصات روانسنجی آزمون،

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

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

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

ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای خرده مقیاس راهبردهای

يافتهها

سازگارانه ،راهبردهای ناسازگارانه و نمره کل مقیاس راهبردهای

در جدول  ،0توصیف آماری نمرات مربوط به متغیرهای

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

سبكهای دلبستگی به خدا ،راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و

و درستی آن با توجه به تحلیل عاملی معتبر بوده است .در پژوهش

رضایت از زندگی شامل میانگین و انحراف استاندارد به همراه

عبدی ،باباپور و فتحی ( )0387درستی ساختاری و قابلیت اعتماد این

شاخصهای کجی و کشیدگی نمرات ارائه شده است.

مقیاس با استفاده از تحلیل عامل ت ییدی ،مورد ت یید قرار گرفته است
و قابلیت اعتماد آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هرکدام

Multidimensional Life Satisfaction Scale
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مجله علوم روانشناختی

جدول .1ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل ،حداكثر ،كجی و كشيدگی نمره آزمودنیها در متغيرهای تحقيق
متغیرهای
دلبستگی به خدا

راهبردهای سازگارانهتنظیم هیجان

راهبردهای ناسازگارانهتنظیم شناختی هیجان

رضایتمندی از زندگی

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

اجتناب از خدا

29/12

2/02

1/789

1/022

اضطراب از خدا

07/07

6/80

-1/339

-1/239

پذیري

00/32

2/30

1/29

1/67

توجه مجدد مثبت

02/32

2/09

1/27

1/173

توجه مجدد به برنامهریزی

07/23

3/22

1/89

1/28

ارزیابی مجدد مثبت

02/12

2/63

1/20

1/129

اتخاذ دیدگاه

2/32

0/32

1/37

1/22

سرزنش خود

8/27

0/73

1/23

1/177

نشخوار ذهنی

06/68

2/72

1/96

1/27

فاجعهآمیز پنداری

01/12

2/23

1/90

1/29

سرزنش دیگران

8/79

2/97

1/37

1/60

رضایت از خود

22/2

6/ 8

-1/62

1/28

رضایت از محیط زندگی

27/80

2/79

-1/012

1/121

رضایت از دوستان

36/28

2/26

-1/282

1/226

رضایت از خانواده

28/22

2/22

-1/730

1/207

مقادیر چولگی و کشیدگی دادهها بین  +0و  -0میباشد ،دادهها در

بر اساس اطالعات بدست آمده ،میانگین متغیر حوزة اجتناب از

سطح  1/12از توزیع بهنجار برخوردارند.

خدا برابر با  ،29/12اضطراب از خدا برابر با  ،07/07رضایت از از
خود برابر با  ،22/21رضایت از محیط زندگی برابر با  ،27/80رضایت

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

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

رگرسیون و مدلهای علی است ،ماتریس همبستگی متغیرهای مورد

است .سایر ابعاد راهبردهای تنظیم شناختی میانگین آمده است که

بررسی در این پژوهش همراه با ضرایب همبستگی و سطح معناداری

دامنهای از نمره  8تا  07/23را در بر میگیرد .همچنین با توجه به اینکه

آنها در جدول  2آورده شده است.

جدول .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

0

2

3

 .0اجتناب از صمیمیت به خدا

1

 .2اضطراب از طرد شدن از سوی خدا

**-1/303

1

 .3راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان

**-1/303

1/120

1

6

2

2

9

 .6راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان

-1/122

**1/361

**1/227

1

 .2رضایت از ازخود

*-1/022

-1/181

**1/369

1/101

1

 .2رضایت از محیط زندگی

*-1/02

-1/188

**-1/099

**-1/028

**1/222

1

 .9رضایت از دوستان

*-1/09

1/108

**1/272

1/122

**1/279

**-1/202

1

 .8رضایت از خانواده

**-1/303

1/169

**1/320

1/136

**1/272

**1/322

**1/327

8

1

*p<1/12
**p<1/110

جدول  ،2نتایج همبستگی میان متغیرهای دلبستگی به خدا و

معنیدار دارد و راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان فقظ با

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

رضایت از محیظ رابطه منفی و معنادار دارد با سایر مؤلفههای رضایت

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

از زندگی رابطه معنی دار ندارد

رضایت از زندگی منفی و معنادار است .همچنین راهبردهای

برای بررسی نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در

سازگارانه تنظیم شناختی با ابعاد رضایت از زندگی رابطه مثبت و

رابطه دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی روي مدل معادله

877
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پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس دلبستگی به خدا با واسطهگری...

ساختاری ترکیبی از مدلهای مسیر و (روابط ساختاری) و مدلهای

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

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

(رضایت از خانواده با ضریب  ،1/29رضایت ازدوستان با ضریب 23

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

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

مجموعهای از متغیرهای پنهان را با مجموعهای از معرفها

 )1/69بخوبی رضایت از زندگی را اندازهگیری میکنند .همچنین

اندازهگیری کرده و از طرف دیگر رابطه ساختاری میان متغیرها را

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

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .در جدول  3روابط متغیرهای پژوهش

رضایت از زندگی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان اثر دارد و

نتایج وزن رگرسیونی تمام متغیرها آمده است.

تنظیم شناختی هیجان با ضریب  1/66بر رضایت از زندگی اثر دارد.
در ادامه جدول شاخصبرازي کلی مدل آمده است.

در جدول  3ضمن گزاري مقادیر استاندارد و غیراستاندارد

مطابو نتایج جدول ،مقدار مجذور کای از تقسیم

ضرایب ت ثیر و بارهای عاملی و خطاهای مرتبط با هر مقدار ،نسبت

CMIN

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

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

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

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

زندگی به ترتیب  -1/30و  -1/26میباشد که معنادار میباشد .سایر

مقدار بهینه برای مدلهای برازنده باید برابر یا بزرگتر از  1/71باشد

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

و مقدار بدست آمده در اینجا در سطح بهینه میباشد IFI .که به آن

است.

شاخص برازندگی افزایشی هم گفته میشود برای مدلهای خوب

همانطور که مالحظه میشود .نتایج مدل اندازهگیری نشان

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

میدهد که متغیرهای مشاهده شده بخوبی بیانگر متغیر مکنون

بدست آمده است .شاخص برازندگی تطبیقی  CFIبه دست آمده برابر

میباشند در ارتباط با دلبستگی به خدا (اجتناب از خدا با ضریب 1/92

است با  1/82که حاکی از قابل قبول بودن مدل است .مهمترین

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

شاخص آزمون مدل که مقدار رمزی  RMSEAمیباشد در این آماره

میگیرد .همچنین متغیر مکنون راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با

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

متغیرهای (راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان با ضریب

مدل حاضر است.

 1/92و راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان با ضریب  )1/23مرتبط
جدول( .3ضرایب ت ثیر) غیراستاندارد ،استاندارد ،نسبتهای بحرانی و سطح معناداری
ضرایب غیراستاندارد

خطای استاندارد S.E

مقادیر مقادیر t

ضرایب استاندارد

Sig

تنظیم شناختی هیجان← دلبستگی به خدا

-1/63

1/ 9

-2/3

-1/30

1/1110

تنظیم شناختی هیجان ← رضایت از زندگی

1/21

1/ 3

2/ 8

1/66

1/1110

دلبستگی به خدا ← رضایت از زندگی

-1/02

1/ 6

-3/2

-1/26

1/1110

دلبستگی به خدا ← اجتناب از خدا

0

دلبستگی به خدا ← اضطراب از خدا

-1/22

1/ 6

رضایت از زندگی ← رضایت از خانواده

0

6/ 2

1/92

1/110

-2/3

-1/30

1/1110

2/ 0

1/92

1/110

رضایت از زندگی ← رضایت از دوستان

1/80

1/00

9/ 0

1/23

1/1110

رضایت از زندگی ← رضایت از محیط زندگی

1/92

1/00

2/ 7

1/69

1/1110

رضایت از زندگی ← رضایت از خود

1/22

1/01

2/ 2

1/20

1/1110

تنظیمشناختیهیجان← راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان

0

تنظیمشناختیهیجان← راهبردهایناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان

1/21

1/ 6

6/ 2

1/92

1/111

1/33

1/1110
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1/29

1/01
راهبردهای ناسازگارانه

راهبردهای سازگارانه

تنظیم شناختی هیجان

تنظیم شناختی هیجان

1/33

7/87

راهبردهای
شناختی تنظیم
رضایت از محیط

هیجان

-1/32

دلبستگی به

1/66

رضایت از
زندگی

رضایت از خود

خدا

-1/26

1/20

1/92
1/29

0/57

رضایت از

اضطراب از طرد شدن از

رضایت از

دوستان

1/32

اجتناب از صمیمیت به خدا

خانواده

سوی خدا

1/01

1/28
1/62
شکل .2مدل نهایی پژوهش
جدول .6شاخصهای نیکویی برازي
RMSEA

NFI

PNFI

IFI

CFI

AGFI

GFI

CMIN/DF

CMIN

1/120

1/89

1/23

1/87

1/82

1/70

1/76

2/11

79/22

بحث و نتيجهگيری

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

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

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

رضععایت از زندگی با واسععطه تنظیم شععناختی هیجان در دانشععجویان

دلبسعتگی به خدا به صعورتی اسعت که نمرة پایین نشعان دهندة میزان

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

دلب ستگی بی شتر در نمونه بوده اما در مقیاس ر ضایت از زندگی نمرة

بین دلبسعععتگی به خدا و رضعععایت از زندگی ارتباط منفی و معنیدار

باالتر مشععخص کنندة رضععایت بیشععتر اسععت .به همین دلیل با وجود

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

رابطة م ستقیم بین میزان دلب ستگی به خدا و میزان ر ضایت از زندگی

همکاران2108 ،؛ کانتید و همکاران2108 ،؛ براد شاو و کنت2109 ،؛

اما در محاسععبة معادلة پیشبینی ش عیب خط منفی شععده اسععت .به این

874

سهیال طهماسب و قوام ملتفت

پیشبینی رضایت از زندگی بر اساس دلبستگی به خدا با واسطهگری...

صورت که نداشتن ارتباط با خدا پیشبینی کنندة سطح پایینتری از

دربارة جنبههای مختلف زندگی میشعععود .افرادی که دلبسعععتگی به

ر ضایت از زندگی ا ست .الزم به تو ضیح ا ست که در حال حا ضر

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

کارآمدترین الگوی نظری سنجش روابط دلبستگی در بزرگساالن بر

علیرغم اشتباهشان ،آنان را دوست میدارد و الگوی درونیای که از

پایه اندازهگیری دو بعد «اجتناب» و «اضطراب» در رابطه استوار شده

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

اسععت و با اسععتناد به وضعععیت فرد در این ابعاد سععبك یا وضعععیت

خواستها و دعاهای آنان و کمكکننده در شرایط سختی و بحرانی

دلبسعععتگی فرد تعیین میشعععود؛ بدین معنا که نمرات فرد در هر دو

است .همین عملکرد دلبستگی ایمن به خداست که با رواندرستی و

مقیاس پایین باشععد ،نشععان دهندة دلبسععتگی ایمن ،عکس این حالت

سعععالمتروانی فرد ارتباط تنگاتنگ دارد .بنابراین میتوان گ فت با

نشععان دهندة دلبسععتگی اضععطرابی و نهایتاً نمرة باال در هر دو مقیاس

توجه به اینکه دلبسعععتگی به خدا میتواند تعیینکنندة د یدگاه فرد

نشععان دهندة ناایمنترین نوع دلبسععتگی میباشععد .رابطه دلبسععتگی به

دربارة جنبههای مختلف زندگی و خداوند در اتفاقهای زندگی وی

خدا همانند رابطه دلبسعععتگی به انسعععانهای دیگر ،ت ثیرهای مثبت در

باشعد ،همچنین میتواند بر رضعایت از زندگی فرد یعنی ارزیابی وی

سععالمت ورواندرسععتی فرد به همراه دارد .کریسععتینا )2102) ،معتقد

از د یدگاهش دربارة نقش رخدادهای زندگیاي ت ثیر بگذارد .این

است که میتوان از نظریه دلبستگی برای مطالعه و شناسایی رفتارهای

یافته حاضعععر همخوان با پژوهش های فوق چنین نتیجه گرفت که

مذهبی و شعععناخت کیفیت اعتقادات مذهبی اسعععتفاده کرد .همچنین

ایمنی دلبسعععتگی به خداوند با رضعععایت از زندگی فرد در مقابله با

آینسورث (0798؛ به نقل از نیوتن و مكلنتاي )2101 ،چهار مالک

مشکالت زندگی مرتبط است.

برای تکیه گاه دلبسععتگی بر میشععمارد که از این میان دو مالک در

نتایج حاصعععل از فرضععع یة دوم پژوهش حاکی از رابطه منفی بین

مورد خداوند صعععدق میکند .خدا به عنوان منبع امن یت برای افراد،

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

هنگامی که دچارتنیدگی و آشععفتگی روانی میشععوند و دیگر اینکه

دلبستگی به خدا در پژوهش حاضر توسط مؤلفههای منفی اضطراب

خدا به عنوان منبع حمایت کننده و مطمئن برای کشععف و جسععت و

از خدا و ترس از طرد شععدن سععنجیده میشععد لذا میتوان بیان نمود

جو در محیط اطراف .به عالوه وی معتقد است خدا از یك سو سبب

دلبستگی ایمن به خدا با تنظیم هیجان رابطه مثبت دارد با این توضیح

شعععکلگیری رفتارهای دلبسعععتگی مانند در جسعععت و جوی دیگران

میتوان بیان نمود .همچنین با توجه به شعععیوه نمرهگذاری و همچنین

برآمدن و نزدیك شدن به دیگران و از سوی دیگر سبب برانگیخته

بار عاملی باالتر راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان میتوان

شعععدن واکنشهای خصعععمانه همانند غم و اندوه میشعععود .بنابراین

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

میتوان خداوند را به عنوان تکیهگاه دلبسعععتگی به حسعععاب آورد و

تنظیم شناختی اثر منفی معنیدار دارد که نتیجه این پژوهش هم سو با

پذیرفت ،زیرا همان ویژگیهایی را که سایر مو ضوعهای دلب ستگی

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

دارند ،او نیز دارد .براین اساس به نظر میرسد از دیدگاه روانشناسی

و نزلك ( )2102میباشد .در توجیه این نتیجه باید گفت که افراد در

میتوان خدا را به عنوان تصویر دلبستگی در نظر گرفت که به انسان

زندگی روزانة خود بر پایة باورهای شخ صی و دیدگاهی که دربارة

آرامش و ایمنی میبخشععد و سععبب میشععود بتواند موقعیتهای غیر

دیگران ،خود (مثالً من شععایسععته هسععتم) ،جهان (مثالً جهان عادالنه

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

است) ،و یا هر دو (مثالً من میتوانم جهان را تغییر دهم) دارند ،رفتار

 .)2118در واقع درک از خدا موجب میشععود که خصععوص عیتهای

میکنند .این باورها و دیدگاهها ،برای فرد یك سیستم معنایی شکل

معینی را ن شان دهیم .این رابطه میتواند اح ساس اطمینان بنیادی را به

میدهد .این سی ستم معنایی به فرد اجازه میدهد که به جهان اطراف

فرد بدهد ،اما میتواند منبع برانگیزندة وحشت ،اضطراب ،ناخرسندی

خود معنا دهد و براسعععاس این معنادهی به انتخاب هدف و سعععپس،

یا عصعععبانیت نیز باشعععد .همچنین فرض میشعععود که درک از خدا

عمل و رفتار مبتنی بر اهداف انتخاب شعععده بپردازد .مذهب میتواند

میتواند ر ضایت فرد از زندگی ،یعنی ارزیابی فرد از زندگی کنونی

منبع عظیم و بینظیری برای سععیسععتم معنادهی فرد باشععد .مؤلفههای

یا گذشععع تهاي را ،ت حت ت ثیر قرار د هد؛ این ارز یابی ها شععععا مل

سعععیسعععتم معنادهی ،که مت ثر از مذهب هسعععتند ،شعععامل باورها،

واکنشهای هیجانی فرد به رویدادها ،وضععععیت روانی و قضعععاوتش

وابسعععتگی ها ،انتظارات و اهداف به عنوان نقطة مرکزی هیجانات و
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اف عال فرد ع مل می کن ند (ال نگ .)2103 ،ب نابراین ،می توان گ فت:

خود داشعععته باشعععد بدون شعععك در کیفیت زندگیاي ت ثیر خواهد

چنانچه فرد دارای سطح دینداری افزونتری با شد ،به تبع آن معنایی

گذا شت (کالیا و همکاران .)2102 ،به همین سبب دلب ستگی به خدا

که به خود و جهان اطرافش میدهد ،توأم با احسععاس ارزشععمندی و

با نقش تکیهگاهیاي میتواند قدم فرد را در استفاده از راهبرد تنظیم

هدفمندی اسعععت که میتواند هیجانات شعععخص را کنترل و تنظیم

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

نماید .از سعععوی دیگر ،این اعتقادات مذهبی و هیجانات مناسعععب و

سعععازگارانه شعععناختی تنظیم هیجان را اتخاذ کند که تنظیم شعععناختی

کنترل شعععده ،در موقع یت های برانگیزانندة تعارض ،فرد را کمك

هیجان با هماهنگ کردن فرآیندهای ذهنی ،زیسعععتی ،و انگیزشعععی

کرده تا بهترین تصععمیم را برای حل آن گرفته و بهترین برخورد را با

موجب می شود وضعیت فرد در ارتباط با محیط تثبیت شود و فرد را

افراد برانگیزانندة تعارض ،که میتوانند والدین شخص با شند ،اتخاذ

با پاسعععخهای ویژه و کارآمد مناسعععب با مسعععائل مجهز میکند و در

نماید .در تبیین یافته های فوق میتوان اذعان داشعععت ،د یدگاه دینی

نهایت موجب بقای ج سمانی و اجتماعی وی و در نهایت ر ضایت از

حامی و پشععتیبان فرآیند خودکنترلی اسععت و به خوبی این مفهوم را

زندگی میشعععود لذا واسعععطهگر بودن متغیر تنظیم شعععناختی هیجان

در مبانی ،اصعععول و روي های خود میپروراند و اینکه افراد دیندار

اینگونه تبیین میشععود به عالوه توانایی افراد در تنظیم هیجاناتشععان

دارای خودتنظیمی باالتری با شند ،نتیجهای منطقی ا ست .نیرویی که

میتواند عامل بسیار مهمی در تعیین رضایت آنها باشد .تنظیم هیجان

دین میتواند در برانگیختن احسعععاس ،عواطف آدمی و کنترل آنها

از طریو شعععناخت ها در زندگی روزمره افراد به چشعععم میخورد.

ایفاد کند ،بسیار شگفتانگیز است و تثبیت ارزيهای دینی در فرد،

شناختها یا فرآیندهای شناختی به مدد تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی

همة اح سا سات و عواطف او را تحت ت ثیر قرار داده ،مهمترین عامل

مجدد مثبت ،برنامهریزی ،پذیري و اتخاذ دیدگاه به افراد کمك

کنترل فرد ا ست .مذهب میتواند در تمامی موقعیتها ،نقش مؤثری

میکند که هیجانها و احسعععاسهای خود را تنظیم نموده و توسعععط

در ا سترسزدایی دا شته با شد؛ از جمله در ارزیابی موقعیت ،ارزیابی

شعععدت هیجانها مغلوب نشعععود و در نهایت به پیامدهای مطلوب از

شعععناختی ،فعالیتهای مقابله ،منابع مقابله و غیره .فرد دیندار پذیري

جمله رضایت از زندگی دست یابند.

بهتری نسعععبت به گرفتاری های زندگی دارد و مبتنی بر آموزه های

در نهایت در ارتباط با پیشعععنهادها و محدودیتهای پژوهش میتوان

قرآنی و دینی ،سعععختی ها را با نگاهی متفاوت میبیند و به تبع آن،

پیشعنهاد دادکه زمینه دلبسعتگی به خدا در دانشعجویان فراهم شعود به

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

عالوه مهارتهای تنظیم هیجان به شعععکل کارگاههای آموزشعععی به

.)2103

دانشجویان آموزي داده شود و در ارتباط با محدودیتها نیز میتوان

نتایج حاصععل از فرضععیة سععوم پژوهش نشععان داد که تنظیم شععناختی

بیان نمود از انجا که شععرکتکنندگان پژوهش حاضععر ،دانشععجویان

هیجان نقش واسععطهای بین دلبسععتگی به خدا و رضععایت از زندگی

دانشععگاه یاسععوج بودهاند ،بنابراین در تعمیم نتایج آن به جمعیتهای

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

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

عواقب شناختی هیجان موجب تغییر عملکرد سیستمهای شناختی (از

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

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

پژوهش استنباط علّی به عمل آید.

و هم کاران . )2102 ،با تو جه با بار عاملی تنظیم شععع ناختی هی جان
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