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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی نقش واسططط ای راهبردهای شططناخ ی تنظیم هیجان در رابطة بین
ذهنآگطاهی و رف طار اطام پسطططند بود .روش پژوهش همبسططط وی و اام آماری پژوهش همة
دانشطجویان زن کارشطناسی دانشواه شیراز بودند ک در سال  1971-79در این دانشواه مشغول ب
تحصیل بودند .شرکتکنندگان  299نفر بودند ک با اس فاده از روش نمون گیری تصادفی خوش ای
چند مرحل ای ان خاب شططدند و ابرار پژوهش شططامل مقیاس چندب دی رف ار اام پسططند ،مقیاس
ذهنآگاهی نواوانان و بررگسطانن و پرسطشنام تنظیم شناخ ی هیجان را تکمیل کردند .دادهها با
اسط فاده از روش مدلیابی م ادنت ساخ اری تحلیل شدند .ن ایج نشان داد ک ذهنآگاهی ب طور
مسط قیم و مببت پیشبینی کنندة م نیدار رف ار اام پسند ،راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی
تنظیم شطناخ ی هیجان اسطت .همینین راهبردهای انطباقی تنظیم شناخ ی هیجان توانس ند در
رابط میان ذهنآگاهی و رف ار اام پسطططند نقش واسطططط گری م نیداری داشططط باشطططند اما
راهبردهای غیر انطباقی شطططناخ ی تنظیم هیجان واسطططط م نیدار رابط بین ذهنآگاهی و رف ار
اام پسططند نبودند .بر اسططاس یاف های این پژوهش میتوان ن یج گرفت ک افرایش ذهنآگاهی
منجر ب اس فاده بیش ر از راهبردهای انطباقی تنظیم شناخ ی هیجان شده و از این طریق موابات
افرایش رف ار اام پسند دانشجویان زن را فراهم میآورد.
کلمات کلیدی :تنظیم شناخ ی هیجان ،ذهنآگاهی ،رف ار اام پسند ،زنان
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مقدمه
رف ار اام پسطند ،1یک رف ار اا ماعی مطلوب اسطت ک ب صورت داوطلبان و با هدف ترویج
رفاه دیوران ،مراقبت از دیوران ،کمک ب آنان و ب اش راکگذاری اطالعات و منابع صورت میگیرد
( .)Hastings, Utendale, & Sullivan, 2007رف ارهای اا ماعی مطلوب در منابع مخ لف ت اریف
م نوعی دارند .با این حال ،برای این ت اریف پایة مشط رکی واود دارد و آن اینست ک این رف ارها
ب عنوان اعمالی ک در اهت کمک یا نفع رسطانی ب شخ دیور است ،ت ریف میشوند و غالباً ب
صطورت کمک کردن ،مشطارکت کردن ،قرد دادن یا سطهیم شدن ،آرار کردن دیوران ،اهدا کان یا
پول ،ف طالیتهای داوطلبان  ،حمایت از افراد در هنوار خطر (مراقبت کردن) ،همدلی و همدردی و
کمک رسطانی ابراری توصیف میشوند ( Carlo, McGinley, Hayes, Batenhorst, & Wilkinson,
 .)2007بطدین ترتیط میتوان گفت ک رف ار اام پسطططند در بر گیرندة رف ارهایی همیون یاری
رسططاندن ب دیوران ،توا همدنن  ،مهربانی ،همکاری و کارهای داوطلبان اسططت ( Knafo-Noam,
.)Uzefovsky, Israel, Davidov, & Zahn-Waxler, 2015
رف ار اام پسططند پیامدهای مببت اا ماعی دارد و با انویره برآوردن نیازهای دیوران صططورت
میگیرد ( .)Eisenberg & Mussen, 1989ب عبارت دیور رف ارهای اام پسطططند در مقابل رف ار
خودخواهان و نیر رف ارهای ضطد اا ماعی مانند خشونت ،مغرضان عمل کردن و پرخاشوری قرار
دارند و با همدلی و نوع دوسطط ی ( ،)Aydinli, Bender & Chasiotis, 2013; Zaskonda, 2010
کیفیت دوسطط یها ( ،)Markiewicz, Doyle & Brendgen, 2001خودشططکوفایی و سططالمت روانی
( ،)Weinstein & Ryan, 2010مرتبط هسططط نطد .همینین رف طار اطام پسطططند ،رف ار تهاامی
دانشآموزان را کاهش داده و موا تقویت پیشطرفت تحصیلی آنها میشود ( Caprara, Kanacri,
 .)Gerbino, Zuffiano, & Alessandri, 2014ب دلیل پیامدهای مبب ی ک رف ار اام پسند دارد،
مطال ة آن و بررسی عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
عوامل فردی و محیطی زیادی رف ار اام پسططند را تحت تاثیر قرار میدهند ( Silke, Brady,
 .)Boylan, & Dolan, 2018یکی از عوامل فردی ،ذهنآگاهی 2است .ذهنآگاهی ب م نای توا و
تمرکری اسططت ک در آن س ط عامل بودن در لحظ کنونی ،هدفمندی و عدر ق،ططاوت ،بکار رف و
مواط ارتقطاس سططططه آگاهی فرد ،شطططفافیت واق یت و رویداد کنونی میگردد ( Baer, Smith,
 .)Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006در ذهنآگاهی تاکید بر ت امل بین فرایندهای بدنی،
شطناخ ی و هیجانی اسطت ( .)Bowen et al., 2014ذهنآگاهی شامل توا ان طاف پذیر ب زمان،
prosocial behavior
mindfulness
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شطناخت خود ب عنوان ناظر تجرب های شخصی ،پذیرش آگاهان تجارب شخصی منطبق بر واق یت
ب همان شططکلی ک هسطط ند و رهایی از کلیشطط های کالمی رایج اسططت ( & Hayes, Strosahl,
 .)Wilson, 2011ب عبارت دیور ،ذهنآگاهی ،هوشیاری غیر ق،اوتی ،غیر قابل توصیف و مب نی بر
زمطان حطال نسطططبطت ب تجرب ای اسطططت ک در یک لحظ خار در محدوده توا فرد قرار دارد
(.)Janowski & Lucjan, 2012
ذهنآگطاهی تأثیری مببت و م نیدار بر سطططالمت روانی و کیفیت روابط ( Brown & Ryan,
2003; Brown, Ryan, & Creswell, 2007; Sedaghatkhah & Behzadipoor, 2017; Sharifi,

 ،) Fathizade, Bahrami, Jazayeri, & Etemadi, 2019کططاهططش اسططط ططرس در محیط کططار
( ،)Mackenzie, Poulin, & Seidman-Carlson, 2006افططرایططش سططططازگططاری ( & Hunter
 ،)McCormick, 2008بهبود خلق ( ،)Baer, 2003لذت بردن از زندگی ( Frewen, Evans, Maraj,
 ،)Dozois, , & Partridge, 2008بهبود نشطان های اضططراب و اس رس ( & Chambers, Gullone,
 ،)Allen, 2009و کاهش پریشططانی روانشططناخ ی ( ،)Smoski & Robins, 2011و کیفیت زندگی
( )Basharpoor, Mohammadi, & Asadi-Shishehgaran, 2017دارد .ذهن آگططاهی ب ط افراد در
ت دیل افکار و رف ارهای منفی کمک میکند و منجر ب تنظیم رف ارهای مببت مرتبط با سطططالم ی
میشود (.)Junkin, 2007
پژوهشها نشان دادهاندک ذهنآگاهی از طریق همدلی و شفقت موا تقویت روابط بین افراد
( )Berry et al., 2018و نیر رف ار اام پسططند میگردد ( ;Atkins et al., 2014; Condon, 2017
 .)Donald et al., 2018از سطططوی دیور ذهنآگاهی از طریق تغییر تمرکر و توا فرد ب نیازهای
خود موا تشطططویق و ترغی و تمرکر فرد در پاسطططخوویی و برآوردن نیازهای دیوران میگردد
( .)Berry & Brown, 2017; Hölzel et al., 2011ویوالس و پرلمن ()Viglas, & Perlman, 2018
نیر در پژوهشطططی بر روی  129نفر از کودکان خردسطططال در مهد کودک ب تأثیر مببت و م نیدار
برنام های آموزشططی ذهنآگاهی بر رف ار اام پسططند کودکان اذعان داشطط ند .کرک و همکاران
( )Kirk et al., 2015در پژوهش خود بط این ن یجط رسطططیدند ک رف ار اام پسطططند از طریق
آموزشهای ذهنآگاهی تقویت میگردد .فلوک ،گلدبرگ ،پینور و دیویدسون ( Flook, Goldberg,
 )Pinger, & Davidson, 2015در پژوهشططی بین  16نفر از کودکان پیش دبسطط انی با پیاده کردن
برنام درسططی ذهنآگاهی ب واود رابط مببت و م نیدار بین آموزش ذهنآگاهی با تقویت رف ار
اام پسند پی بردند.
با آنک رابطة بین ذهنآگاهی و رف ار اام پسند در پژوهشها مورد بررسی بوده است اما یکی
از اهداف پژوهش حاضطر بررسی دوبارة این رابط است تا مشخ شود آیا رابطة بین ذهنآگاهی و
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رف ار اام پسطند یک رابطة ساده است و یا اینک فرایندهایی در این رابط دخیل هس ند و آن را
واسط گری میکنند؟ در راس ای پاسخ ب این پرسش ،رابط بین ذهنآگاهی و رف ار اام پسند با
واسط گری راهبردهای شناخ ی تنظیم هیجان 1مورد بررسی قرار گرفت.
تنظیم هیجان ،ب م نی ب کارگیری راهبردهای مقابل ای ب منظور تغییر مدت زمان یا شططدت
تجربة یک هیجان اسططت ( .)Leahy, 2012افراد در موااه با رویدادهای اسطط رسزا از راهبردهای
تنظیم هیجطانی م فطاوتی برای تغییر و یا ت دیل تجرب هیجانی خود اسططط فاده میکنند ( Aldao,
 )Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010کط یکی از م طداولترین این راهبردهطا ،راهبردهای
تنظیم شططناخ ی هیجان اسططت ک ب صططورت یک شططیوة شططناخ ی و هوشططیاران اهت مدیریت
اطالعاتی ک موا برانویخ وی هیجانی در فرد میشود ت ریف میگردد ( Garnefski, & Kraaij,
 .)& Spinhoven, 2001بر اسطططاس نظریط های تنظیم شطططناخ ی هیجان ،تفکر و عمل دو فرایند
اداگان هسط ند ،از این رو راهبردهای تنظیم شناخ ی هیجان م مایر از راهبردهای رف اری مطرح
میشطوند ( .)Garnefski et al., 2001راهبردهای سطازگاران (انطباقی) و ناسطازگاران (غیر انطباقی)
دو ب د تنظیم شطناخ ی هیجان را تشکیل میدهند ( .)Aldao & Nolen-Hoeksema, 2012مقول
تنظیم شطططنطاخ ی سطططازگطارانط هیجطان بط م نی پذیرش ،تمرکر مجدد مببت ،تمرکر مجدد بر
برنطام ریری ،ارزیابی مجدد مببت و کم اهمیت شطططماری رخدادهای اسططط رسزا اسطططت و مقولة
ناسطازگاران نیر ب م نی سطرزنش خود ،نشطخوار فکری یا تمرکر بر افکار ،سرزنش دیوران و فاا
آمیرپنداری است (.)Karim, Sharafat, & Mahmud, 2013
پژوهشها نشططان دادهاند ک ذهنآگاهی پیشبینی کننده حانت هیجانی و رف ار خود تنظیمی
( ،)Kieviet-Stijnen, Visser, Garssen, & Huding, 2008و تسططهیل کننده پاسططخوویی افراد در
موق یتهای مخ لف اسطططت ( Condon, 2017; Donald, Atkins, Parker, Christie, & Ryan,
; .)2016ذهنآگطاهی از طریق افرایش آگطاهی نسطططبطت بط حطال میتواند موا توانایی فرد در
شطططناسطططایی انب های ویژه ای از موق یت ( & Mennin & Fresco, 2014; Roemer, Orsillo,
 )Salters-Pedneault, 2008شناسایی و آگاهی نسبت ب خود (هولرل و همکارانHölzel et al., ،
 )2011و تقویت ب کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان گردد (.)Teper, Segal, & Inzlicht, 2013
عالوه بر این ،کیفیت آگاهی (غیرق،اوتی بودن ،کنجکاوی ،همدلی و دلس وزی) شاید روش افراد در
توا ب افکار و احسطططاسطططات خود را تغییر داده و از این طریق موا تأثیرگذاری بر راهبردهای
تنظیم هیجان گردد ( Garland, Gaylord, & Fredrickson, 2011; Sayers, Creswell, & Taren,
 .)2015; Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006بدین ترتی باید گفت ک ب طور کلی
cognitive emotion regulation
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راهبردهای تنظیم هیجان و مقابل با رخدادهای اس رسزا تحت تاثیر ذهنآگاهی افراد قرار دارند و
پژوهش هطای مخ لف نیر بط این رابط اشطططاره نمودهاند .در این راسططط ا ،ایانی و همکاران ( Iani,
 )Lauriola, Chiesa, & Cafaro, 2018در پژوهش بر روی  211نفر از بررگسطانن ب بررسی رابط
بین اب اد ذهنآگاهی و راهبردهای تنظیم شططناخ ی هیجان پرداخ ند و نشططان دادند ک بین ب د
عدر واکنش و ب د توصط طیف (از اب اد ذهنآگاهی) با ارزیابی مجدد و پذیرش از راهبردهای تنظیم
هیجان رابطة مببت و م نیدار واود دارد .عالوه بر این ،واوه توصطططیف و عدر واکنش ب ترتی
رابط ای منفی و مببت با راهبرد سططرکوب احسططاسططات دارند و مشططاهده و عدر ق،ططاوت از واوه
ذهنآگاهی ب ترتی رابط ای مببت و منفی با نشطططخوار ذهنی از راهبردهای تنظیم هیجان دارند.
بنابراین بین مهارتهای ذهنآگاهی و راهبردهای تنظیم هیجان رابط ای م نیدار واود دارد.
از سطوی دیور ،مطال اتی نیر واود دارد ک از رابطة تنظیم هیجان و رف ار اام پسططند سخن
گف ط اند .برای مبال ،بنی ا ،لوکووی ر و راس ( )Benita, Levkovitz & Roth, 2016در پژوهش بر
روی دانشآموزان پای های شطشم و هف م ب این ن یج دست یاف ند ک راهبردهای تنظیم هیجان
هم ب صورت مس قیم و هم ب نحو غیر مس قیم از طریق همدلی ،رف ار اام پسند دانشآموزان را
پیشبینی میکند.
هین ،رودر و فینورل ط ( )Hein, Röder, & Fingerle, 2016در پژوهش بر روی  151نفر از
دانشآموزان پطایة چهارر در آلمان ن یج گرف ند ک تغییر مببت در ب کارگیری راهبردهای تنظیم
هیجان دانشآموزان ب تقویت رف ار اام پسطططند آنها کمک میکند .سطططانک ،کالسطططان و مال ی
( )Song, Colasante, & Malti, 2017در پژوهشططی بر روی دانشآموزان  1تا  6سططال ب بررسططی
رابطط راهبردهطای تنظیم هیجان با رف ار اام پسطططند از طریق همدلی و اع ماد پرداخ ند .ن ایج
پژوهش بیططانور این بود کط بین راهبردهططای تنظیم هیجططانطات منفی همیون غموینی بططا رف ططار
اططام ط پسطططنططد دانش آموزان مورد پژوهش رابطط م نی داری واود دارد و واود این رابطط بطا
واسط گری اع ماد و همدلی است.
نکوود ،سطططیراکاردوسطططو و ویدینک ( )Lockwood, Seara-Cardoso, & Viding, 2014در
پژوهش خود بر روی  111نفر از افراد بررگسطال ب رابط بین همدلی و رف ار اام پسند با نقش
واسط ای ارزیابی مجدد شناخ ی از راهبردهای تنظیم شناخ ی هیجان پی بردند.
در امع بنطدی از ن طایج پژوهشهطای ذکر شطططده میتوان گفت با آن ک رابط سطططاده بین
ذهنآگاهی ،رف ار اام پسططند و راهبردهای تنظیم هیجان در برخی پژوهشها مورد بررسططی قرار
داشط اسطت ،اما پژوهشطی ک ب بررسی رابطة بین ذهنآگاهی با رف ار اام پسند با واسط گری
راهبردهای شطناخ ی تنظیم هیجان پرداخ باشطد صورت نورف است .ب عبارتی ،مشخ نشده
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است ک آیا راهبردهای شناخ ی تنظیم هیجان میتوانند رابط بین ذهنآگاهی و رف ار اام پسند
را واسطط گری نمایند؟ ب عبارت دیور ،مسال مورد نظر پژوهش حاضر این است ک آیا دانشجویان
با میران ذهنآگاهی مخ لف ،رف ارهای اام پسططند م فاوتی نشططان میدهند یا بر حسطط میران
م فاوت ذهنآگاهی ،از راهبردهای شططناخ ی تنظیم هیجان م فاوتی اسطط فاده میکنند و این انواع
راهبردهای شناخ ی بر رف ار اام پسند آنها تأثیر میگذارد؟ بر اساس خالس مواود در پژوهشها،
پژوهش حطاضطططر در پی ت یین رابط بین ذهنآگاهی دانشطططجویان و رف ار اام پسطططند آنها با
واسط گری راهبردهای شناخ ی تنظیم هیجان آنان است .با توا ب اایواه ویژه رف ار اام پسند
و تاثیر عوامل بسیار مهم بر افرایش یا کاهش این نوع رف ار ک در پژوهشهای م دد مورد تایید و
تاکید قرار گرف اسططت ،ان ظار میرود انجار این پژوهش ب واند با کشططف و شططناسططایی مسطیرهای
تازهای برای حفظ و ارتقای رف ار اام پسطند و شناسایی همبس وی و ارتباط م غیرهای مرتبط با
آن از امل راهبردهای مناس تنظیم شناخ ی هیجان و ذهنآگاهی موا گس رش مبانی نظری
مرتبط با رف ار اام پسططند و تبیین آن گردد .همینین زمین ای مناس ط برای پژوهشهایی نوین
در حوزههای مخ لف روانشطناسطی تربی ی ،روانشطناسطی اا ماعی ،روانشططناسی سالمت و سایر
حوزههای مرتبط فراهم آورد .در ب د کاربردی نیر ان ظار میرود پژوهش حاضطططر ب واند راهوشطططای
حطل برخی از مسطططایطل مربوط بط آموزش عططالی از املط بهبود روابط میطان فردی و اا مططاعی
دانشجویان و ب تبع آن ارتقاس بهریس ی ،سالم ی و پیشرفت تحصیلی آنان شود .همینین ب واند از
آسطی های ادی ناشطی از ضط ف در خودآگاهی ،مهارتهای کن رل و تنظیم شناخ ی هیجانی در
سططططوح روابط میطان فردی ،خانواده ،مدارس و دانشطططواهها پیشطططویری کرده و ب ارتقای رف ار
اام پسططند دانشططجویان ک بخش مهمی از اام را تشططکیل میدهند کمک کند .شططکل  1مدل
مفهومی پژوهش حاضر را نشان میدهد.

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش حاضر
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بر اسططاس هدف پژوهش و مدل مفهومی ارا شططده در شططکل  1فرضططی پژوهش عبارت از این
اسططت ک راهبردهای شططناخ ی تنظیم هیجان نقش واسططط گری در رابطة بین ذهنآگاهی و رف ار
اام پسند دارند.
روش پژوهش و ابزار پژوهش
پژوهش حاضر از نوع طرحهای همبس وی است ک در آن رابطة بین م غیرهای پژوهش با
اس فاده از روش مدل یابی م ادنت ساخ اری مورد آزمون قرار گرفت .اام آماری پژوهش حاضر
همة دانشجویان زن دوره کارشناسی دانشواه شیراز بودند ک در سال تحصیلی  1971-79در این
دانشواه مشغول ب تحصیل بودند .حجم نمون برابر  299نفر بود و برای ان خاب آن از روش
نمون گیری تصادفی خوش ای چند مرحل ای اس فاده شد .ب این صورت ک اب دا از بین دانشکدههای
مخ لف دانشواه شیراز 5 ،دانشکده ب طور تصادفی ان خاب شد .سپس در هر دانشکده ب طور تصادفی
 1کالس ان خاب و هم دانشجویان زن آن کالسها در پژوهش شرکت داده شدند .سن
شرکتکنندگان در محدودة  16تا  11سال (با میانوین  21/77و انحراف اس اندارد  2/99سال) قرار
داشت 1 .نفر نیر ب سوال مربوط ب سن پاسخ ندادند .در پژوهش حاضر برای امعآوری دادهها از
این ابرارها اس فاده گردید:
 -1مقیاس چندب دی رف ار اام پسططند :1این مقیاس توسططط نیلسططون ،پدیال -والکر و هولمر
( ) Nielson, Padilla-Walker, & Holmes, 2017و در سال 2119ساخ شده و دارای  21گوی
اسطططت کط  5خرده مقیطاس (در هر کدار  1گوی ) ب نارهای مدافع بودن( 2نمون گوی  :اگر ببینم
کسطططی مورد تمسطططخر قرار میگیرد ،از او حمایت و دفاع میکنم ،).حمایت هیجانی( 9نمون گوی :
وق ی کسی ناراحت است ،ب حرفهای او گوش میدهم ،).شمول( 1نمون گوی  :اگر کسی ع،و تازه
وارد ب گروه باشد ،من تالش میکنم ک او را در کارها شرکت دهم ،).کمک فیریکی( 5نمون گوی :
من خدماتی ک نیاز ب کار و ف الیت بدنی دارد (مانند بلند کردن چیرهای سنوین ،کار در حیاط و
محوط خان تا اارو کردن) ،برای دیوران انجار میدهم ).و سهیم شدن( 1نمون گوی  :من در لوازر
شططخصططیار با دیوران سططهیم میشططور ).را مورد اندازهگیری قرار میدهد .در این پرسططشططنام ،
نمرهگذاری هر گوی بر اساس طیف درا بندی لیکرت پنج درا ای از ( 1هرگر) تا ( 5همیش )
1

Multidimensional Measure of Prosocial Behavior
defending behavior
3
emotional support
4
inclusion
5
physical help
6
sharing
2
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انجار میشطود .روایی پرسشنام در پژوهش نیلسون و همکاران ( )Nielson et al., 2017از طریق
تحلیل عاملی تاییدی و برازش مدل  5عاملی آنها با دادهها احراز شططده اسططت .این پژوهشططوران بر
اسططاس چندین بررسططی ک در نمون های مخ لف انجار دادند حداقل میران ضططرا آلفای کرونبا
برای  5عامل پرسطشنام ب ترتیبی ک در بان ذکر شده است را برابر  ،1/69 ،1/95 ،1/66 ،1/65و
 1/62گرارش کردهاند .در پژوهش خطیبی ( )Khatibi, 2019ب منظور ت یین روایی پرسطشنام از
روش همبس وی بین نمرات خرده مقیاسها با نمره کل اس فاده شد دامن ضرا همبس وی بین
خرده مقیاسها با یکدیور از  1/21تا  1/56و بین خرده مقیاسها با نمره کل از  1/16تا  1/96بود
ک هموی در سططه  p > 1/111م نیدار هسط ند .با توا ب اینک ضرا همبس وی بین خرده
مقیاسها با نمرة کل بیش ر از ضرا همبس وی بین خرده مقیاسها با یکدیور است ،این وض یت
نشطانور روایی سطازه پرسطشنام مذکور است .در پژوهش خطیبی ( )Khatibi, 2019برای سنجش
پایایی پرسطشنام از روش آلفای کرونبا اس فاده شده و برای اب اد مدافع بودن ،حمایت اا ماعی،
شطمول ،کمک فیریکی ،سطهیم شدن و نمره کل پرسشنام ضرا بی ب ترتی برابر با ،1/61 ،1/61
 ،1/99 ،1/95 ،1/91و  1/66ب دسططت آمده اسططت .در پژوهش حاضططر میران آلفای کرونبا برای
همین اب طاد (بطا ترتیط پیش گف ) و نمره کل برابر  ،1/95 ،1/92 ،1/91 ،1/69 ،1/62و  1/67ب
دست آمد .این ضرا بیانور پایایی مطلوب پرسشنام مقیاس چندب دی رف ار اام پسند است.
 -2مقیاس ذهنآگاهی نواوانان و بررگسانن :1این مقیاس توسط دراتمن ،گالوب ،اوگانسیان و
رید (  )Droutman, Golub, Oganesyan, & Read, 2018در سطال  2116و ب منظور اندازهگیری
ذهنآگاهی کودکان  11سطال و بانتر و نیر بررگسانن تهی شده است .این مقیاس دارای  21گوی
است ک  1خرده مقیاس ب نارهای تمرکر بر زمان حال ،2غیرواکنشی بودن ،9بدون ق،اوت بودن،1
و پذیرش خویشط ط ن 5را مورد اندازهگیری قرار میدهد .نمرهگذاری هر گوی بر اسطططاس مقیاس 5
درا ای لیکرت از صطفر (هرگر) تا ( 1همیش ) است .از امع نمرات هم گوی ها نمره کل مقیاس
نیر بط دسطططت می آیططد .روایی سطططازه و روایی همرمططان مقیططاس در پژوهش دراتمن و همکططاران
( )Droutman et al., 2018از طریق انجار تحلیل عاملی اک شافی و تاییدی و کس  1عامل مذکور
و نیر همبسط وی نمره کل مقیاس با نمره پرسشنام ذهنآگاهی کودکان و نواوانان (گریکو ،با ر و
اسمیت ( )Greco, Baer, & Smith, 2011احراز گردیده است ( .)r = 1/57 ،p > 1/111در پژوهش
1

)Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS
focus on the present moment
3
being non-reactive
4
being non-judgmental
5
self-accepting
2
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مطذکور انجطار تحلیلهای عاملی منجر ب کاهش ت داد گوی های مقیاس از  21ب  17گوی شطططده
است .همینین پایایی در پژوهش دراتمن و همکاران ( )Droutman et al., 2018با اس فاده از روش
آلفطای کرونبطا برای عامل اول برابر  1/96و برای عاملهای دور تا چهارر برابر  1/99و برای نمره
کل مقیاس برابر  1/61گرارش شططده اسططت .در پژوهش خطیبی ( )Khatibi, 2019برای بررسططی
روایی از روش همبسط وی نمرات خرده مقیاسها با نمره کل اسط فاده شطد .دامن ضرا ب دست
آمطده برای رابطط خرده مقیاسها با یکدیور از  1/96تا  1/56و برای رابط خرده مقیاسها با نمره
کل پرسطشطنام از  1/11تا  1/79بود ک هموی در سطه  p > 1/111م نیدار هس ند .همینین
در پژوهش مذکور برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونبا اس فاده شد و برای خرده مقیاسهای
تمرکر بر زمطان حطال ،غیرواکنشطططی بودن ،بطدون ق،طططاوت بودن ،پذیرش خویشططط ن و نمره کل
ذهنآگاهی ضطرا بی ب ترتی برابر  ،1/11 ،1/91 ،1/99 ،1/61و  1/71ب دست آمد .این ضرا ،
پایایی مقیاس را در حد رضططایت بخش نشططان میدهند .در پژوهش حاضططر میران ضططرای آلفای
کرونبطا برای خرده مقیطاسهای تمرکر بر زمان حال ،غیرواکنشطططی بودن ،بدون ق،طططاوت بودن،
پطذیرش خویشططط ن و نمره کطل ذهنآگطاهی ب ترتی برابر  1/91 ،1/96 ،1/91 ،1/61و  1/71ب
دست آمد.
 -9پرسطشطنامة راهبردهای تنظیم شناخ ی هیجان :1این پرسشنام توسط گارنفسکی و کرایج
( )Garnefski & Kraaij, 2006سطاخ شطده و دارای  16گوی است ک  7راهبرد شناخ ی تنظیم
هیجطان را در واکنش بط رخطدادهطای تهدید کننده و اسططط رسزای زندگی مورد اندازهگیری قرار
میدهد .این راهبردها عبارتند از سططرزنش خود ،سططرزنش دیوران ،تمرکر بر فکر /نشططخوار فکری،
فاا نمایی (فاا آمیرپنداری) ،کم اهمیت شطططماری ،تمرکر مجدد مببت ،ارزیابی مجدد مببت،
پذیرش ،تمرکر مجدد بر برنام ریری .چهار راهبرد اول نشان دهندة راهبردهای منفی (غیر انطباقی
و غیر سطازنده) و پنج راهبرد ب دی بیانور راهبردهای مببت (انطباقی و سطازنده) هسط ند .پاسخ ب
هر گوی بر اسططاس طیف  5درا ای لیکرت از ( 1هرگر) تا ( 5همیشطط ) صططورت میگیرد .نمرات
بانتر نشططان دهنده اسطط فاده بیشطط ر فرد از راهبرد شططناخ ی مورد نظر اسططت .بشططارت و برازیان
( )Besharat & Bazzazian, 2014برای بررسططی پایایی پرسططشططنام در فرهنک ایرانی از روشهای
آلفای کرونبا و بازآزمایی با فاصططل دو تا چهار هف اسطط فاده کردند .آنها ضططرا آلفای کرونبا
خرده مقیططاس هططا را در نوبططت اول اارای آزمون در دامنط ای از ( 1/91سطططرزنش خود) تططا 1/67
(برنام ریری و سرزنش دیوران) ،و در نوبت دور از ( 1/99سرزنش خود) تا ( 1/71فاا نمایی) ب
دسطت آوردند .این پژوهشوران ضرا بازآزمایی را از ( 1/91سرزنش خود) تا ( 1/69برنام ریری)
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

1
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گرارش کردهاند .عالوه بر این در پژوهش بشارت و برازیان ( )Besharat & Bazzazian, 2014روایی
همورا و روایی اف راقی پرسططشططنام نیر از طریق محاسططب همبس ط وی زیرمقیاسها با افسططردگی،
اضططراب ،اس رس و شاخ های سالمت روانی احراز گردیده است .در پژوهش حاضر برای بررسی
روایی از همبسط وی بین نمرات خرده مقیاسها با نمره کل راهبردهای مربوط ب آنها اس فاده شد.
دامنة ضطططرا همبسط ط وی بین خرده مقیاسها با یکدیور برای راهبردهای انطباقی بین  1/21تا
 1/57و بین خرده مقیطاس هطا با نمره کل راهبردهای انطباقی بین  1/11تا  1/99ب دسطططت آمد.
دامنطة همین ضطططرا ط برای راهبردهطای غیر انطباقی ب ترتی برابر  1/11تا ( 1/51رابطة خرده
مقیطاسها با یکدیور) و  1/52تا ( 1/61رابطة خرده مقیاسها با نمره کل راهبردهای غیر انطباقی)
ب دسططت آمد .هم ضططرا در سطططه  p > 1/111م نیدار هسط ند .با توا ب اینک در مجموع،
همبس وی بین خرده مقیاسها با یکدیور کم ر از همبس وی بین خرده مقیاسها با نمره کل است
این امر بیانور روایی سططازه راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی تنظیم شططناخ ی هیجان اسططت .در
پژوهش خطیبی ( )Khatibi, 2019برای سططنجش پایایی نیر از روش آلفای کرونبا اس ط فاده شططد.
مقدار ضططری ب دسططت آمده برای راهبردهای انطباقی  ،1/69راهبردهای غیر انطباقی  1/61و نمره
کل پرسططشططنام  1/69بود .در پژوهش حاضططر میران ضططرا آلفای کرونبا برای اب اد راهبردهای
انطبطاقی ،غیر انطبطاقی و نمره کطل ب ترتی برابر  1/61 ،1/61و  1/61ب دسطططت آمد .این ن ایج
نمایانور پایایی مطلوب این پرسشنام است.
در تجری و تحلیل آماری این پژوهش ،اب دا شطاخ های آمار توصیفی مانند میانوین ،انحراف
اسط اندارد ،شطاخ های کجی و کشطیدگی و نیر ضری همبس وی پیرسون م غیرهای پژوهش با
اسط فاده از نررافرار ( SPSSنسطخ  )29محاسطب شطد .برای بررسطی مدل و فرضی پژوهش هم از
روش مدلسازی م ادنت ساخ اری با بهرهگیری از نسخ  29نررافرار  AMOSاس فاده شد.
یافته های پژوهش
ادول  1میانوین ،انحراف اسط اندارد ،شاخ های کجی 1و کشیدگی 2نمرات شرکتکنندگان
در م غیرهای پژوهش را نشان میدهد.

skewness
kurtosis

1
2
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جدول  -1میانگین ،انحراف استاندارد ،شاخصهای کجي و کشیدگي نمرات شرکتکنندگان در
متغیرهای پژوهش
انحراف

شاخص

شاخص

استاندارد

کجي

کشیدگي

تمرکر بر زمان حال
غیرواکنشی بودن
غیر ق،اوتی بودن
پذیرش خویش ن

17/12
5/29
1/19
9/11

6/11
9/12
9/15
2/91

1/19
1/11
-1/12
1/19

-1/25
-1/15
-1/97
-1/72

راهبردهای
انطباقی
تنظیم شناخ ی
هیجان

کم اهمیتشماری
ارزیابی مجدد مببت
تمرکر مجدد بر
برنام ریری
تمرکر مجدد مببت
پذیرش

1/95
9/99

1/75
1/79

-1/12
-1/91

-1/12
-1/11

9/92

1/71

-1/91

-1/15

5/91
9/12

2/15
1/67

1/95
-1/17

-1/67
-1/15

راهبردهای
غیر انطباقی
تنظیم شناخ ی
هیجان

سرزنش دیوران
فاا نمایی
نشخوار فکری
سرزنش خود

5/26
5/71
9/97
5/79

2/21
2/21
1/91
2/16

1/12
1/21
-1/21
1/19

-1/19
-1/71
-1/11
-1/71

رف ار اام پسند

مدافع بودن
حمایت هیجانی
شمول
کمک فیریکی
سهیم شدن

11/15
11/56
11/16
12/91
11/96

9/91
9/17
9/11
9/27
9/19

-1/29
-1/15
-1/11
1/11
1/19

-1/15
-1/92
-1/59
-1/19
-1/56

متغیرها

ذهنآگاهی

میانگین

در ادام  ،روابط بین م غیرها با اس فاده از ضری همبس وی پیرسون (مرتبة صفر) مورد بررسی
قرار گرفت ک ن ایج حاصل از آن ب صورت ماتریس همبس وی در ادول  2ارا شده است .بر
اساس اطالعات این ادول ،همبس ویهای بین راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی تنظیم شناخ ی
هیجان با رف ار اام پسند و ذهنآگاهی ،ب صورت مببت و م نیدار و رابط بین ذهنآگاهی با
رف ار اام پسند نیر ب نحو مببت و م نیدار ب دست آمده است.
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جدول  .9ماتریس همبستگي مرتبة صفر متغیرهای پژوهش
متغیرها

1

9

 -1راهبردهای انطباقی تنظیم شناخ ی هیجان
 -2راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناخ ی هیجان
 -9رف ار اام پسند
 -1ذهنآگاهی

1
*1/11
**1/91
**1/91

1
**1/22
**1/16

p > 1/111

**

2

9

1
**1/97
p > 1/11

1
*

واود رابطة م نیدار بین م غیرهای پژوهش امکان انجار تحلیلهای ب دی را ممکن ساخت .از
اینرو ،برای آزمون فرضی و مدل پیشنهادی پژوهش ،پس از بررسی مفروض هایی همیون اس قالل
خطاها و نرمال بودن چندم غیری و اطمینان از برقراری آنها از روش مدلیابی م ادنت ساخ اری
اس فاده شد .در ادول  9اثرات مس قیم ،غیرمس قیم و کل م غیرهای مدل پژوهش ذکر شده است.
جدول  .9اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
اثر غیر

مسیر

اثر مستقیم

ب راهبردهای انطباقی از:
ذهنآگاهی

*1/29

---

**

---

ب راهبردهای غیرانطباقی از:
ذهنآگاهی
ب رف ار اام پسند از:
ذهنآگاهی
راهبردهای انطباقی
راهبردهای غیر انطباقی

مستقیم

اثر کل

واریانس
تبیینشده
1/19

*1/29
1/52

1/92

**1/92
**1/11
-1/11

*1/11
----p > 1/111

**

1/92

**1/19
**1/11
-1/11
**

1/99

p > 1/11

*

بر اساس مندراات ادول  ،9اثر ذهنآگاهی بر راهبردهای انطباقی ( )β = 1/29 ،p > 1/11و
غیر انطباقی ( )β = 1/92 ،p > 1/111تنظیم شناخ ی هیجان ب صورت مببت و م نیدار است.
همینین اثر مس قیم ذهنآگاهی ( )β = 1/92 ،p > 1/111و راهبردهای انطباقی تنظیم شناخ ی
هیجان ( )β = 1/11 ،p > 1/111بر رف ار اام پسند ب نحو مببت و م نیدار است اما راهبردهای
غیر انطباقی اثر م نیداری بر رف ار اام پسند ندارند ( .)β = -1/11 ،p = 1/161بر اساس اطالعات
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ادول  ،9تنها اثر واسط ای راهبردهای انطباقی تنظیم شناخ ی هیجان ( ،1/11با دو حد پایین
 1/111و بانی  )1/175در رابط بین ذهنآگاهی و رف ار اام پسند م نیدار است (.)p > 1/11
در شططکل  2مدل تجربی و نهایی پژوهش آورده شططده اسططت .همانطور ک این شططکل نشططان
میدهد ،در مجموع ،مدل پژوهش حاضططر  99درصططد از واریانس رف ار اام پسططند دانشططجویان را
تبیین کرده است .همینین این مدل توانس است  9درصد از واریانس راهبردهای انطباقی ،و 52
درصد از واریانس راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناخ ی هیجان را تبیین کند.

شکل  -9مدل نهایي پژوهش

شاخ های برازش مدل نهایی پژوهش در ادول  1آورده شده است .در مجموع ،این شاخ ها
با توا ب مالک کالین ( )Kline, 2016نشاندهندة برازش مطلوب مدل نهایی پژوهش هس ند.
جدول  -2شاخصهای برازش مدل نهایي پژوهش
شاخصها

X2/df

CFI

IFI

NFI

TLI

RMSEA

PCLOSE

مدل
پژوهش

1/17

1/79

1/79

1/71

1/75

1/111

1/11

مالک
مطلوب

>9

< 1/71

< 1/71

< 1/71

< 1/71

> 1/16

< 1/15
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بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش ت یین نقش واسط ای راهبردهای شناخ ی تنظیم هیجان در رابطة بین
ذهنآگاهی و رف ار اام پسند در دانشجویان زن بود .ن ایج حاصل از این پژوهش نشان داد ک
ذهنآگاهی اثر مس قیم و م نیدار بر رف ار اام پسند دارد و آن را ب نحو مببت و م نیدار
پیشبینی میکند .این یاف ة پژوهش با ن یج پژوهشهای اتکینر و همکاران (،)Atkins, et al., 2014
ویوالس و پرلمن ( ،)Viglas & Perlman, 2018کرک و همکاران ( ،)Kirk et al., 2015فلوک و
همکاران ( ،)Flook et al., 2015کاویانی و حاتمی ( ،)Kaviani & Hatami, 2016بری و همکاران
( ،)Berry et al., 2018دونالد و همکاران ( )Donald et al., 2018مبنی بر واود رابط بین
ذهنآگاهی و رف ار اام پسند همسو است .در تبیین این یاف میتوان گفت سازوکارهای م ددی
واود دارد ک از طریق آنها ذهنآگاهی میتواند ب طور کلی اام مداری و رف ار اام پسند را
افرایش دهد .اول ،ذهنآگاهی با افرایش ظرفیت افراد برای حفظ و تقویت توا ()Condon, 2017
رف ارهای اا ماعی آنان را تقویت مینماید و در زمین های اا ماعی مانند مدرس و دانشواه ،قابلیت
و ظرفیت توا بیش ر فراگیران ،ممکن است منجر ب توا آنها ب نیازهای دیوران گردد ،ب این
م نی ک فراگیران بیش ر ب نیازهای افراد پاسخ میدهند .دور ،تمرینهای ذهنآگاهان با آگاهی
بیش ر از احساسات بدنی یا آگاهی بینابینی همراه است ( )Hölzel et al., 2011و آگاهی بینابینی
بیش ر فرد ،آگاهی وی از نیازهای سایر افراد در محیط را افرایش میدهد .سور ،ذهنآگاهی ممکن
است تجرب عاطفی یک فرد را تغییر دهد .کامرون و فردریکسون ( Cameron & Fredrickson,
 )2015دریاف ند ک ذهنآگاهی بیش ر با احساسات مببت بیش ر مانند عشق ،صمیمیت ،شادی،
قدردانی و عالق و احساسات منفی کم ر مانند عصبانیت ،ترس ،گناه و اس رس ارتباط دارد .بر این
اساس ،ذهنآگاهی از طریق افرایش توا بر تقویت رف ار اام پسند تأثیر دارد (.)Condon, 2017
از طرفی موا افرایش آگاهی نسبت ب نیازهای افراد دیور در محیط اا ماعی میگردد و از این
طریق بر رف ار اام پسند افراد تأثیرگذار است ( .)Farb et al., 2007آموزش ذهنآگاهی از طریق
افرایش همدلی نیر موا تقویت رف ار اام پسند در افراد میگردد ( .)Berry et al., 2018بنابراین
میتوان با تمرینات ذهنآگاهی موا تقویت همدلی ،صداقت ،مهربانی و کمک ب دیوران گردید
و رف ار اام پسند را در افراد تقویت نمود.
ن یجة دیور پژوهش حاکی از م نیداری اثر مس قیم ذهنآگاهی بر راهبردهای شناخ ی تنظیم
هیجان اسطت .ب عبارت دیور ،ذهنآگاهی بانتر با اسط فاده بیشط ر از راهبردهای شناخ ی تنظیم
هیجان همراه اسطت .این ن یج همسو با ن یج پژوهشهای کمینی و همکاران ( Kemeny et al.,
 ،)2012پیکطارد ،کپوتی و گرینیر ( )Pickard, Caputi, & Grenyer, 2016و ایطانی و همکططاران
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( )Iani et al., 2018اسططت مبنی بر اینک تنظیم هیجان تحت تاثیر ذهنآگاهی قرار دارد .در تبیین
این یاف میتوان گفت ک ذهنآگاهی از طریق افرایش آگاهی افراد نسبت ب حال میتواند موا
توانایی آنان در شناسایی انب های ویژهای از موق یت و آگاهی نسبت ب خود و تقویت ب کارگیری
راهبردهای تنظیم هیجان گردد ( .)Teper et al., 2013عالوه بر این ،کیفیت آگاهی (غیرق،ططاوتی
بودن ،کنجکاوی ،همدلی و دلسطوزی) شاید روش افراد در توا ب افکار و احساسات خود را تغییر
داده و از این طریق مواط تأثیرگذاری بر راهبردهای تنظیم هیجان در افراد گردد ( Shapiro et
 .)al., 2006پژوهشها نیر نشطان دادهاند ک ذهنآگاهی میتواند موا تقویت راهبردهای انطباقی
تنظیم هیجطان مطانند ارزیابی مجدد ( )Garland et al., 2011گردد .بدین ترتی با توا ب تأثیر
مسططط قیم ذهنآگاهی بر راهبردهای شطططناخ ی تنظیم هیجان ،نزر اسطططت از روشهای آموزش
ذهنآگاهی ب طرز مطلوبی بهره اسطت تا ب وان اسط فاده از راهبردهای شناخ ی تنظیم هیجان را
در افراد تقویت نمود.
یکی دیور از ن طایج پژوهش نشطططان داد کط راهبردهای انطباقی تنظیم شطططناخ ی هیجان اثر
مسططط قیم و م نیداری بر رف طار اطام ط پسطططند زنان دارند ،اما اثر راهبردهای غیرانطباقی تنظیم
شناخ ی هیجان بر رف ار اام پسند م نیدار نبود .این ن یج پژوهش با ن یج پژوهش نکوود
و همکاران ( )Lockwood et al., 2014مبنی بر واود رابطة بین راهبرد ارزیابی مجدد شططناخ ی و
رف ار اام پسطند همسطو است .همینین با ن ایج پژوهش سانک و همکاران ()Song et al., 2017
ک نشان دادند بین راهبرد تنظیم هیجان غموینی با رف ار اام پسند دانشآموزان رابط م نیدار
واود دارد و این رابط ب واسط اع ماد و همدلی است ،همسو است.
در تبیین این یاف پژوهش باید گفت ک تفاوت در اسططط فاده از راهبردهای تنظیم هیجان در
بین افراد بر رف ار اام پسططند آنها مؤثر اسططت و کاربرد راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی تنظیم
هیجطان منجر بط پیامدها و ن ایج م فاوتی میگردد ( )Gross, 2001; John & Gross, 2004مبال
راهبرد ارزیابی مجدد از دس ط راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان ،با روابط با دوس ط ان ،نشططان های
کم ری از افسططردگی و افرایش رضططایت از زندگی رابط مببت و م نیدار دارد .از طرفی سططرکوب،
سططرزنش خود و دیوران با هیجانات منفی و تخری روابط بین فردی و دوری و اا ناب از برقراری
روابط با دوسطط ان و کاهش رضططایت از زندگی مرتبط اسططت ( Gross, 2001; Soto, Perez, Kim,
 .)Lee, & Minnick, 2011نکوود و همکاران ( )Lockwood et al., 2014م قدند ک راهبردهای
انطبطاقی تنظیم هیجطان مطاننطد ارزیطابی مجدد در رابط بین همدلی و رف ار اام پسطططند ،نقش
واسططط ای دارند .در حالی ک راهبردهای غیر انطباقی تنظیم هیجان در این رابط نقشططی ندارند.
هین و همکاران ( )Hein et al., 2016در پژوهش خود بدین ن یج دست یاف ند ک رابط مببت و
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مسطط قیمی بین راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان مانند ارزیابی مجدد با رف ار اام پسططند واود
دارد .زایو ،اسطططپینطارد و کارتر ( )Xiao, Spinrad, & Carter, 2018نیر م قدند ک اسططط فاده از
راهبردهطای انطباقی تنظیم هیجان توسطططط والدین موا بهبود و تقویت رف ار اام پسطططند در
فرزندان پیش دبسطط انی آنها میگردد .بنابراین میتوان گفت ک تنظیم هیجان موثر برای داشطط ن
عملکرد اا ماعی با کیفیت بان مهم اسططت ( .)Quaglia, Goodman, & Brown, 2015از این رو،
توصی میشود بر اس فاده از راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان تأکید گردد و این راهبردها آموزش
داده شوند تا از این طریق موابات تقویت رف ار اام پسند در افراد فراهم آید.
در رابط با نقش واسطططط ای راهبردهای تنظیم هیجان در رابط بین ذهنآگاهی زنان با رف ار
اام پسطند آنها ،مشخ گردید ک راهبردهای انطباقی واسطة م نیدار بین ذهنآگاهی و رف ار
اطام ط پسطططند اسطططت ،اما راهبردهای غیر انطباقی نقش واسطططط گری م نیداری در رابطة بین
ذهنآگاهی و رف ار اام پسططند را ایفا نمیکنند .ن یج پژوهش حاضططر با ن یج پژوهش هین و
همکاران ( )Hein et al., 2016همسطو است .با آن ک پژوهشهای پیشین آشکارا بیان میکنند ک
ذهنآگاهی و تمرین آن با رف ار اام پسطند بیش ری همراه است ،با این حال ،بررسی ساز و کار یا
فرآیندی ک از طریق آن ذهنآگاهی منجر ب رف ارهای اام پسططند در دانشططجویان زن میگردد
دغدغ پژوهشططوران حاضططر بود .بر اسططاس یاف ة پژوهش ،افرایش آگاهی دانشططجویان زن موا
اسطط فاده بیشطط ر آنها از راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان شططده و از این طریق آنها توانسطط ند
رف ارهای اام پسطططند بیشططط ری را از خود بروز دهند .بنابراین میتوان با آموزش ذهنآگاهی ب
تقویت میران توا و تنظیم شناخ ی هیجان دانشجویان زن کمک نمود ،زیرا با افرایش ذهنآگاهی
این افراد ،توانایی تنظیم هیجان و کن رل احسططاسططات و توا ب تجربیات در آنان افرایش یاف و
این امر ب نوب خود منجر ب تقویت رف ار اام پسطند در آنان میگردد .دانشجویان زن با اس فاده
از ذهنآگطاهی و راهبردهای تنظیم هیجان قادر ب تقویت رف ار اام پسطططند خود ،ی نی ت امالت
بیشطط ر و ت ارضططات کم ر ،میگردند .بنابراین ،راهبردهای شططناخ ی تنظیم هیجان در رابط بین
ذهنآگاهی و رف ار اام پسند دانشجویان مونث نقشی مهم را ایفا میکنند .بر ای تحقق رف ارهای
اام پسطند دانشطجویان زن باید شرایطی را فراهم نمود تا این دانشجویان با یادگیری ویژگیهایی
مانند توا و تمرکر ،تاکید بر ت امل بین فرایندهای بدنی ،شططناخ ی و هیجانی ،توا ان طافپذیر
ب زمان ،شناخت خود ب عنوان ناظر تجرب های شخصی ،پذیرش آگاهان تجارب شخصی منطبق بر
واق یطت ،توانمنطدی خود در تنظیم هیجطان و کطاهش اسططط رس را افرایش دهند تا از این طریق
رف ارهایی مانند یاری رساندن ،ب اش راکگذاری ،اهدا کردن ،همکاری و کارهای داوطلبان در آنان
بیش ر بروز کند.
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 توصطططی،با توا ب ن ایج پژوهش و ب منظور تکمیل و توسطط دسطط اوردهای علمی و عملی
میشططود آموزشهای نزر برای تقویت ذهنآگاهی ب عنوان بخشططی از برنام مشططاوره و بهداشططت
 با توا ب نقش مهم راهبردهای انطباقی تنظیم، همینین.روانی برای دانشططجویان زن ارا گردد
شناخ ی هیجان در رف ار اام پسند توصی میشود بر کاربرد این راهبردها تأکید بیش ری مبذول
داشط و از طریق آموزشهای ذهنآگاهی موابات تقویت این راهبردها را فراهم آورده و در نهایت
 الب باید ب این محدودیت پژوهش.رف ار اام پسند و همدلی و همکاری را در زنان تقویت نمود
نیر توا نمود ک ب دلیل این ک پژوهش در دانشطططواه شطططیراز و بر روی یک انس انجار گرفت
نمیتوان ن ایج را ب تمار دانشططواهها یا مراکر و سططازمانهای دیور و نیر دانشططجویان انس دیور
 همینین بط دلیطل آن کط پژوهش از نوع مقط ی و نطاظر ب روابط همبسططط وی بین.ت میم داد
.م غیرها است نزر است اس ن اجهای علّی با اح یاط انجار شود
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