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Materials and Methods: Participant consisted of 346 Shiraz
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sampling, and completed the Soenens et al.'s dependency-oriented and
achievement-oriented psychological control scale, Garnefski & Kraaij’s
cognitive emotion regulation questionnaire, and Ryan & Frederick’s
subjective-vitality scale.
Findings: The findings showed that psychological control of parents
negatively affected subjective vitality and adaptive cognitive emotion
regulation strategies. The effect of parental psychological control on
maladaptive strategies was positive and statistically significant.
Maladaptive strategies showed negative effects on subjective vitality,
and adaptive strategies had positive effects on subjective vitality. The
Bootstrap test confirmed the mediating role of cognitive emotion
regulation in the relationship between parental psychological control
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Extended Abstract
Introduction

Psychological well-being has been subject of
the recent research in psychology (3). One
criteria of well-being is subjective vitality,
which has been considered as one of the
most important human psychological needs
in well-being theories and because of having
important effect on individual life, it has
received researchers’ attention (4).
According to Ryan and Deci's theory (8) of
self-determination, the feeling of vitality
comes from person inwardly. People with
subjective vitality express such sense in
their individual activity and productivity. To
know the predicting factors of subjective
vitality as one of the main indicator of health
and motivation (9) is very critical. The
purpose of this study was to investigate the
causal relationship between parental
psychological control and students'
subjective vitality with the mediating role of
cognitive emotion regulation strategies.

Materials and Methods

This study was descriptive and correlational
study. Participant consisted of 346 (181
women and 165 men) Shiraz University
undergraduate students who were selected
by cluster random sampling, according to
Klein’s criteria (68). They responded to the
dependency-oriented and achievementoriented psychological control scale,
cognitive emotion regulation questionnaire,
and subjective vitality scale. Data were
analyzed using structural equation modeling
method with AMOS-20 software.

Findings

The information of correlation matrix
indicated that parental psychological control
had a significant relation to adaptive
strategies and maladaptive strategies of
cognitive emotion regulation and subjective
vitality.
Direct
effect
of
parental
psychological control on subjective vitality
(β = -0.20, p <0.01), adaptive strategies (β =
-0.31, p <0.001), and maladaptive strategies
(β = 0.18, p <0.02) of cognitive emotion
regulation
were
significant.
Also,
psychological control of parents had indirect
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and significant effect on subjective vitality
through cognitive emotion regulation
strategies (β = -0.16, p <0.001). The direct
effect of the mediating variable of adaptive
strategies (β = 0.33, p <0.02) and
maladaptive strategies of cognitive emotion
regulation on subjective vitality (β = -0.29, p
<0.01) were also statistically significant.

Discussion

The findings indicated that the research
model had good fit to data, and the model’s
predictors accounted for 31% of the
variance in students’ subjective vitality. The
result suggested that parental psychological
control is associated with lower levels of
children’s subjective vitality. This result is
consistent with previous research that have
shown experiencing autonomy leads to
greater feeling of vitality (14, 22). This
finding support the benefits of autonomy to
well-being.
The other finding of the study was a
relationship between parental psychological
control and children’s use of cognitive
emotion regulation. This results indicates
that experiencing psychological control from
parents affects children’s use of emotion
regulation strategies. When children
experience higher levels of psychological
control from their parents, they are more
likely to use maladaptive cognitive emotion
regulation strategies, which in turn
decreases subjective vitality. We can explain
these findings according to Belsky et al.
theory (29) which refers to pattern of
relations among parental, contextual, and
child characteristics; quality of parental
behavior; and child development.

Conclusion
According to this research findings, it can be
concluded that decrease of parental
psychological control leads to children's
more use of adaptive strategies and less use
of maladaptive strategies of cognitive
emotion regulation, and thereby leads to a
promotion of their subjective vitality.
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واژههای کلیدی:
تنظیم شناختی هیجان ،کنترل روان -
شناختی والدین ،نشاط ذهنی.

چکیده
مقدمه و هدف :یکی از شاخصههای بهزیستی ،نشاط ذهنی است .شناخت عوامل پیشبینی کنندة نشاط ذهنی به عنوان
یک شاخص مهم و اساسی از سالمتی و انگیزش از اهمیت باالیی برخوردار است .هدف مطالعۀ حاضر بررسی رابطه علّی
کنترل روانشناختی والدین با نشاط ذهنی دانشجویان با نقش واسطهگری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود.
مواد و روشها :شرکتکنندگان شامل  346دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی خوشه ای انتخاب شده و مقیاس کنترل روانشناختی وابستهمدار و پیشرفتمدار سوننز و همکاران ،پرسشنامه
تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج ،و مقیاس نشاط ذهنی ریان و فردریک را تکمیل نمودند.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که کنترل روانشناختی والدین به صورت منفی نشاط ذهنی و راهبردهای انطباقی تنظیم
شناختی هیجان را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین اثر کنترل روانشناختی والدین بر راهبردهای غیر انطباقی تنظیم
شناختی هیجان ،به صورت مثبت و از لحاظ آماری معنیدار بود .راهبردهای غیر انطباقی اثر منفی و معنیدار و راهبردهای
انطباقی اثر مثبت و معنیدار بر نشاط ذهنی داشتند .آزمون بوتاستراپ معنیداری اثر واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان در رابطه بین کنترل روانشناختی والدین و نشاط ذهنی را مورد تأیید قرار داد.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که کاهش کنترل روانشناختی والدین
موج ب افزایش استفاده از راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان در فرزندان شده و از این طریق نشاط ذهنی آنها
را ارتقا میبخشد.

مقدمه
در اواخر سدة بیستم بهخصوص از زمانی که سلیگمن ( .)1ریاست
انجمن روانشناسی آمریکا را بر عهده گرفت ،در روانشناسی به جای
پرداختن به نابهنجاریها و اختاللها در افراد به توانمندیها و نقاط
قوت روانشناختی آنان توجه شد ،که این حرکت را جنبش روانشناسی
مثبتنگر نامیدند ( .)2روانشناسی مثبتنگر در سالهای اخیر با این
توضیح که روانشناسی نیازمند بازنگری در اهداف خود است،

به ارائۀ دیدگاههای تازهای در روانشناسی روی آورده و معتقد است در
کنار رویکرد بیماریمحور روانشناسی که به درمان آسیبها و اختالل-
های مختلف روانی میپردازد؛
باید بیشتر به موضوع ایجاد و افزایش شادکامی و خشنودی از زندگی،
افزایش توانمندیها ،استعدادها و ایجاد یک زندگی بهتر برای افراد توجه
شود (.)1

* نویسنده مسئول :فریده یوسفی
نشانی :گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
تلفن09177379011 :
پست الکترونیکیyousefi@shirazu.ac.ir :
18

رابطه بین کنترل روانشناختی والدین و نشاط ذهنی دانشجویان :نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

بر این اساس ،بهزیستی جسمانی و روانشناختی ،موضوع پژوهشهای
اخیر در حیطۀ روانشناسی قرار گرفته است ( .)3یکی از شاخصههای
بهزیستی ،نشاط ذهنی است که به عنوان یکی از مهمترین نیازهای
روانی بشر در نظریههای بهزیستی مطرح بوده و به دلیل تأثیرات
عمدهای که بر زندگی شخص دارد ،ذهن پژوهشگران را به خود معطوف
کرده است (.)4
نشاط ذهنی احساس مثبت شادابی و انرژی و بازتابدهندة بهزیستی
جسمانی و روانشناختی است که به عنوان تجربۀ هوشیارانۀ فرد از
داشتن انرژی و حس زندگی تعریف میشود ( .)5بوستیک ،روبیو و هود
( ،)6نشاط ذهنی را به عنوان تجارب درونی سرشار از انرژی معرفی
کردهاند .فرد دارای نشاط ،فردی هشیار ،سرحال و همچنین سرشار از
حس زندگی و انرژی است (.)7
ریان و فردریک ( ،)8نشاط ذهنی را به صورت تجربۀ ذهنی مثبت
حیات و انرژی روانشناختی تعریف کردهاند که با تحریک بیرونی اتفاق
نیفتاده،
بلکه کامالً درونی است و هنگام نشاط ،افراد حس اشتیاق ،زنده بودن
و انرژی درونی را تجربه میکنند .مفهوم نشاط ذهنی در متن نظریۀ
خودتعیینگری و در قالب بهزیستی فضیلتگرایانه ،با در نظر گرفتن
بهزیستی به عنوان چیزی فراتر از کسب لذت ناشی از ارضای نیازها،
بهبود یافته است ( .)9براساس نظریۀ خودتعیینگری ( ،)8احساس نشاط
از درون فرد سرچشمه میگیرد و مفهوم نشاط ذهنی ،به عنوان انرژیای
ادراک میشود که از خود ناشی میشود؛ بنابراین نشاط را میتوان به-
وسیلۀ تجربۀ خودتعیینی مفهومسازی کرد .چنین مینماید که افراد با
سطوح باالی نشاط ذهنی ،خود را به عنوان مصدر اعمال خویش
پنداشته و فارغ از هرگونه درگیری با محیط و احساس کنترل از سوی
بیرون بوده و خود را توانمند و تأثیرگذار در تعامل با محیط پیرامون
میشناسند ( )10و در جهت اعمال هدفمند ،انرژی خود را تنظیم می-
نمایند (.)8
نشاط ذهنی افزایشدهندة خالقیت و فعالیت فرد ،تسهیلگر روابط
اجتماعی و عاملی مهم برای حفظ سالمت و افزایش طول عمر افراد
است ( .)11نشاط ذهنی به مقابلۀ بهتر با استرس و داشتن سالمت روانی
بیشتر کمک میکند (.)8
مطالعات بسیاری بر رابطۀ بین نشاط ذهنی و سازههای مثبت و یا منفی
روانشناختی مرتبط با آن تمرکز داشتهاند و برای نمونه نشان دادهاند
که نشاط ذهنی با رضایت از زندگی ( 12و  ،)13داشتن معنا در زندگی
( ،)10برونگرایی ،گشودگی به تجربه و وظیفهگرایی ( ،)10احساس
خودپیروی ( 10و  ،)14شادکامی ذهنی ( ،)15کیفیت دوستی و ذهن-
آگاهی ( ،)16بهزیستیهای هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی (،)17
نیازهای بنیادین روانشناختی ( 19 ،18 ،4و  ،)20خودکنترلی ( 21و
 ،)22خوشبینی ،وظیفهگرایی و توافقپذیری ( ،)23رابطۀ مثبت دارد.
همچنین نشان داده شده است که نشاط ذهنی با روانرنجوری (،)24
احساس اجبار ( 10و  ،)14تداخل خانواده -کار ( ،)23عملکرد ضعیف
خودکنترلی ( ،)22احساسات بد و منفی ( )6و نشخوار ذهنی ،نگرانی،
افسردگی ،اضطراب و استرس ( 21و  ،)25رابطۀ منفی دارد .ریان و
فردریک ( )26نشاط ذهنی را با هر دو عامل روانشناختی و فیزیکی
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مرتبط دانستهاند .آنها اظهار داشتهاند که عوامل روانشناختی مانند
عشق و عاطفۀ مثبت ،نشاط ذهنی را افزایش و عوامل فیزیکی نظیر
خستگی و بیماری با از دست دادن انرژی فرد ،نشاط ذهنی وی را
کاهش میدهند .فیاد و کزارین ( )27دریافتند با توجه به نظریۀ خود-
تعیینی ،آگاهی از آنچه واقعاً در حال حاضر رخ میدهد به نشاط ذهنی
منجر میگردد.
در افراد دارای نشاط ذهنی ،سرزنده بودن آنها نه تنها در فعالیت و
بهرهوری فردی ابراز میشود ،بلکه این سرزندگی بهطور مسری به
افرادی که با آنها ارتباط دارند سرایت میکند و موجب انرژیزایی
میشود ( .)28بنابراین شناخت عوامل پیشبینی کنندة نشاط ذهنی به
عنوان یک شاخص مهم و اساسی از سالمتی و انگیزش ( )9از اهمیت
باالیی برخوردار است .در این راستا در مطالعات انجام شده ،طیف
وسیعی از متغیرها به عنوان عوامل پیشبینیکننده و یا مرتبط با نشاط
ذهنی مورد بررسی قرارگرفته است .اما کمتر پژوهشی را میتوان یافت
که عوامل اثرگذار بر نشاط ذهنی و نیز فرایند این اثرگذاری را با استناد
به یک نظریه خاص مورد بررسی قرار داده باشد .در حالی که به نظر
میرسد یکی از نظریههایی که میتواند برای تبیین نشاط ذهنی و
عوامل مرتبط با آن سودمند باشد ،نظریه بلسکای ،استنبرگ و دراپر
( )29است .در معرفی این نظریه باید گفت که بلسکای و همکاران
( )29در خصوص عوامل مؤثر بر عملکرد فردی ،مدل نظری خاصی را
ارائه میکنند .در این مدل ،بلسکای و همکاران ( )29بافت خانواده و
ویژگیهای فردی را عواملی مؤثر بر عملکرد فردی معرفی نمودهاند.
منظور از بافت خانواده ،نوع روابط عاطفی حاکم بر خانواده ،نوع روابط
زناشویی و سبکهای فرزندپروری است؛ منظور از ویژگیهای فردی
مجموع خصوصیات روانشناختی از قبیل رشد شناختی ،هیجانی،
دلبستگی ،خوداتکایی ،فردیت و رشد اجتماعی است ( ،)30و منظور از
عملکرد فردی ،راهبردهای فردی در پاسخ به محرکهای فیزیکی و
اجتماعی است ( )29با اقتباس از مدل مذکور در این پژوهش به بررسی
نقش واسطهگری تنظیم شناختی هیجان (به عنوان شاخص ویژگیهای
فردی) در نحوة اثرگذاری کنترل روانشناختی والدین (به عنوان شاخص
بافت خانواده) بر متغیر نشاط ذهنی (به عنوان شاخص عملکرد فردی)
در دانشجویان پرداخته شده است .این هدف در قالب یک مدل علّی
مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه به تشریح آن پرداخته خواهد شد.
سازة نشاط ذهنی ارتباط نزدیکی با احساس قدرت دارد ( .)31براساس
گفتههای موراون و همکاران ( ،)22نشاط ذهنی یک وضعیت مثبت،
پرانرژی و حیاتی است که وقتی افراد درگیر رفتارهای خودمختارانه و
مستقل میشوند ،افزایش و هنگامی که برای عملی احساس اجبار و
فشار کنند کاهش مییابد .طبق مدل اقتباس شدة بلسکای و همکاران
( )29کنترل روانشناختی والدین به عنوان شاخص بافت خانواده از
جملههای متغیرهای تأثیرگذار بر نشاط ذهنی است که باعث کاهش
رفتار خودمختارانه و مستقل در افراد میشود.
از سال  ،1990پژوهشگران حوزة رشد ،عالقۀ زیادی به سازة کنترل
روانشناختی والدین نشان دادند .این سازه ،بعد دیگری از سبک
فرزندپروی است که در آن والدین با بیمهری و ایجاد احساس گناه ،به
فرزندان فشار میآورند تا طبق خواستۀ آنها عمل کنند ( .)32در این
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روش والدین با سرزنش و نادیده گرفتن افکار ،احساسات و اعمال
فرزندان ،باعث اختالل در رشد روانشناختی و عاطفی ( 34 ،33و )35
و ناسازگاری روانی فرزندان ( )36میگردند .والدین با کنترل روان-
شناختی خود بر فرزندان ،رشد روانی -اجتماعی آنها را با مداخله و
مزاحمت تحلیل میبرند و توانایی آنها را برای استقالل و رشد سالمت
خود و هویت شخصی بازداری میکنند ( )37چرا که تجربۀ روابط ایمن
و پایدار با والدین و پرورش در فضایی آرام و ایمن الزمۀ بهزیستی روانی
و جامعهپذیری کودکان و نوجوانان است ،موضوعی که تحولش متأثر از
نگرشها و نوع روابط والدین است ( .)38بنابراین ،کنترل روانشناختی
والدین میتواند نشاط ذهنی را به عنوان مؤلفهای از بهزیستی روانی،
تحت تأثیر قرار دهد؛ متغیری که پژوهشها رابطۀ آن را با نشاط ذهنی
مورد بررسی قرار ندادهاند .بنابراین یکی از اهداف این پژوهش بررسی
رابطۀ تجربی میان این دو متغیر است.
اگرچه ممکن است والدین همیشه به صورت هوشیارانه کنترل روان-
شناختی را مورد استفاده قرار ندهند ،اما روشهای کنترل روانشناختی،
ناگزیر همۀ جنبههای زندگی کودکان و نوجوانان را در جهت همنوایی
با خواستههای والدین به وسیلۀ اِعمال فشار درونی بر عملکرد کودک و
ایجاد هیجانهای منفی همچون شرم ،گناه ،غرور و اضطراب جدایی،
تحت تأثیر قرار میدهند ( .)39پژوهشهای وسیعی که در زمینۀ
روشهای تربیتی و چگونگی برخورد والدین با فرزندانشان انجام شده
است نشان میدهند که روشهای تربیتی والدین اثرات بلندمدتی بر
رفتار ،عملکرد ،انتظارات و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارد
( 40و  .)41مطالعات مقطعی و طولی صورت گرفته بر روی نوجوانان
نیز حاکی از وجود رابطۀ مثبت بین کنترل روانشناختی والدین با
افسردگی ( ،)42اضطراب ( ،)43عزتنفس پایین ( ،)44سطوح پایین
رضایت از زندگی ( )45و ناکامی در ارضای نیازهای اساسی روان-
شناختی ( )46است.
با وجود اهمیت مطالعۀ علمی کنترل روانشناختی والدین ،مقیاس
اندازهگیری اختصاصی جهت سنجش چندجانبۀ ماهیت آن وجود نداشت
و همین مسأله منجر به این شد که سوننز و همکاران ( )32توجه خود
را بر دو مؤلفۀ کنترل روانشناختی والدین به نامهای کنترل روان-
شناختی وابستهمدار و کنترل روانشناختی پیشرفتمدار متمرکز نمایند.
در کنترل روانشناختی وابستهمدار ،والدین برای آنکه فرزندان را از نظر
جسمی و عاطفی در کنار خود حفظ کنند ،به آنها فشار میآورند .در
کنترل روانشناختی پیشرفتمدار ،والدین زمانی که فرزندان در اموری
نظیر فعالیت در مدرسه و ورزش ،پیشرفت زیادی نداشته باشند ،برای
بهتر شدن عملکرد به آنها فشار میآورند (.)32
از سوی دیگر ،با توجه به مدل بلسکای و همکاران ( )29یکی از ویژگی-
های فردی که میتواند بر نشاط ذهنی تأثیر داشته باشد ،تنظیم شناختی
هیجان است.
مطابق با یافتههای پژوهشی ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان یکی
از عوامل اساسی اثرگذار بر بهزیستی روانی و کنشوری موفق بوده و
نقش مهمی در رویارویی افراد با وقایع تنیدگیزای زندگی ایفا میکند
( 48 ،47و  .)49تنظیم شناختی هیجان به فرایندهای شناختی اطالق
میشود که اطالعات برانگیزانندة هیجانی افراد را مدیریت میکنند (50
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و  .)51اما توانایی تنظیم شناختی هیجان در افراد ،متفاوت است و افراد
بر اساس شناختهای متفاوت ،هیجانات خود را در پاسخگویی به
تجربههای زندگی تنظیم میکنند و بعد از تجربۀ حوادث آسیبزا،
راهبردهای مختلفی را به کار میگیرند ( .)52راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان به دو گروه انطباقی و غیر انطباقی تقسیم میشوند .راهبردهای
انطباقی شامل ارزیابی مجدد مثبت ،برنامهریزی ،پذیرش ،تمرکز مجدد
مثبت و کم اهمیت شماری و راهبردهای مقابله غیر انطباقی شامل
سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار فکری و فاجعهنمایی است
( .)53راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان نقش محافظتی و
راهبردهای منفی نقش تشدیدکنندة آسیبها و اختالالت روانی را دارند
( .)54استفادة مکرر از راهبردهایی مانند سرکوب ،نشخوار فکری و
استفاده کمتر از راهبردهایی همچون ارزیابی مجدد و خودافشاگری ،با
عالئم افسردگی و اضطراب مرتبط است ( 55و  .)56همچنین نشان
داده شده است که راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان در
پیشبینی سطوح پایین عواطف و احساسات مثبت همچون شادکامی و
سالمت ذهنی نقش دارند ( .)57بر اساس مطالعات صورت گرفته (،58
 65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59و  ،)66ناتوانی در تنظیم هیجان ،زمینه-
های مختلف اختالالت روانی را فراهم مینماید .برای مثال ،مالک
«اجتناب پایدار از محرک مرتبط با تروما» در اختالل استرس پس از
سانحه« ،واکنشهای عصبی سریع» در اختالل شخصیت پارانوئید،
«مشکل کنترل تکانه» در سوء مصرف مواد« ،ترس از چاق شدن» در
بیاشتهایی روانی و «خلق باال ،نافذ و تحریکپذیر» در اختالل دوقطبی
همگی اشاره به مشکل در تنظیم شناختی هیجانی دارند ( .)67پس
میتوان این سازه را به عنوان متغیری تأثیرگذار در رابطه با نشاط ذهنی
نیز درنظر گرفت؛ که تاکنون در پژوهشی بدان پرداخته نشده است.
هر چند تنظیم شناختی هیجان میتواند به عنوان عاملی مؤثر بر نشاط
ذهنی مورد بررسی قرار گیرد لیکن مطابق مدل نظری بلسکای و
همکاران ( )29این دسته از ویژگیهای فردی خود متأثر از متغیرهای
بافت خانوادگی و از جمله تربیتی (کنترل روانشناختی والدین) هستند.
مطابق مدل نظری ذکر شده ،بافت خانواده عامل مؤثر در شکلگیری
پتانسیلهای فردی همانند توانایی تنظیم هیجان است .بنابراین،
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان میتوانند نقش متغیر واسطهای را در
رابطۀ بین کنترل روانشناختی والدین و نشاط ذهنی ایفا نمایند.
بررسیها نشان میدهند نشاط ذهنی در پژوهشهای متعددی مورد
بررسی قرار گرفته است ،اما پژوهشی که بهطور مستقیم رابطۀ بین
کنترل روانشناختی والدین و نشاط ذهنی را مورد بررسی قرار داده باشد،
انجام نشده است .همچنین مشخص نشده است که در صورت وجود
رابطه بین این دو سازه ،کنترل روانشناختی والدین از طریق کدام
مکانیسم یا متغیر واسطهای میتواند بر نشاط ذهنی اثر بگذارد .بر همین
اساس هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای تنظیم شناختی
هیجان در رابطۀ بین کنترل روانشناختی والدین با نشاط ذهنی در
دانشجویان (شکل  )1تعیین گردید .تحقیق در این زمینه به منظور
روشن شدن مکانیسم این ارتباط و تقویت بدنۀ پژوهشی مربوطه و (بر
اساس نتایج) رسیدن به راهکارهای عملی ،به منظور برنامهریزیهای
تربیتی و درمانی ،ضروری به نظر میرسد.
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بر اساس هدف و مدل مفروض پژوهش ،فرضیه پژوهش عبارت از این
است که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان رابطۀ بین کنترل روان-
شناختی والدین و نشاط ذهنی را واسطهگری میکنند.

مواد و روشها
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن روابط بین
متغیرها که همگی از نوع متغیر مکنون هستند با استفاده از روش الگو-
یابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.
جامعۀ آماری پژوهش حاضرر شرامل همۀ دانشرجویان دورة کارشرناسری
دانشررگاه شرریراز اسررت که در سررال تحصرریلی  1397-98مشررغول به
تحصریل بودند .از این جامعه 346 ،دانشرجوی کارشرناسری (181زن و
 165مرد) با روش نمونهگیری تصرادفی خوشرهای و با توجه به مالک
کالین ( )68منبی بر تعیین حجم نمونه بر اسراس  10تا  20برابر تعداد
پارامترهای مدل پژوهش ،انتخاب شرردند .بدین صررورت که در ابتدا از
مجموع دانشررکدههای دانشررگاه شرریراز 6 ،دانشررکده بهطور تصررادفی
انتخاب شررردند .سرر س ،در هر یک از دانشرررکدهها دو کالس بهطور
تصرادفی برگزیده شرد و تمام دانشرجویان کالسها به ابزارهای پژوهش
پرراسرررخ دادنررد .برردین ترتیررب در این پژوهش 52/3 ،درصررررد از
شررکتکنندگان ،زن و  47/7درصرد از آنها مرد بودند .میانگین سرن
مردان  20/01با انحراف اسررتاندارد  1/69سررال و میانگین سررن زنان
 19/97با انحراف استاندارد  1/64سال بود.
در پژوهش حاضر برای اندازهگیری متغیرها از این ابزارها استفاده گردید:
مقیاس کنترل روانشناختی وابستهمدار و پیشرفتمدار:
مقیاس کنترل روانشناختی وابستهمدار و پیشرفتمدارتوسط سوننز و
همکاران ( )32ساخته شده و ادراک نوجوانان از میزان کنترل روان-
شناختی والدین را مورد اندازهگیری قرار میدهد .این مقیاس شامل 16
گویه است که دو خرده مقیاس کنترل روانشناختی وابستهمدار و کنترل
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روانشناختی پیشرفتمدار را با تعداد گویههای مساوی میسنجد.
پاسخگویی به گویهها در طیف لیکرت  5امتیازی از ( 1به شدت مخالفم)
تا ( 5به شدت موافقم) انجام میشود ( .)32در پژوهش سوننز و
همکاران ( )32پایایی خردهمقیاسها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
مورد بررسی قرار گرفت و ضریب  0/73برای کنترل روانشناختی
وابستهمدار ،و ضریب  0/81برای کنترل روانشناختی پیشرفتمدار
گزارش گردید که نشان از همسانی درونی مطلوب خرده مقیاسها دارد.
سوننز و همکاران ( )32روایی سازة این پرسشنامه را با روش تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی مطلوب گزارش کردند .در پژوهش بادانفیروز،
طباطبایی و ناجی ( ،)69ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/88
و هرکدام از خرده مقیاسها شامل کنترل روانشناختی وابسته مدار
 ،0/86و کنترل روانشناختی پیشرفتمدار  0/83نشانگر پایایی مطلوب
مقیاس مذکور است .همچنین روایی مقیاس با اجرای همزمان با
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه اضطراب بک تأیید شد.
نتایج نشان داد که بین نمرة کل مقیاس کنترل روانشناختی والدین با
اضطراب رابطۀ مثبت و با عزت نفس رابطۀ منفی و معنیدار وجود دارد.
در پژوهش حاضر برای تعیین روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی
تأییدی بهره گرفته شد .نتایج نشان داد که گویهها بار عاملی معنیدار
و باالتر از  )p<0/001( 0/60دارند .شاخصهای برازش مدل تحلیل
عاملی نیز گویای انطباق ساختار عاملی پرسشنامه با دادههای تجربی
است (،χ2 = 98/71 ،df = 84 ،p =0/01 ،χ2/df =1/175
،IFI =0/99 ،GFI =0/97 ،AGFI =0/95 ،CFI=0/99
 .)PCLOSE=0/99 ،RMSEA=0/02برای محاسبۀ پایایی
پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و برای هر دو خرده
مقیاس ضریب یکسان و برابر با  0/84بدست آمد.
پرسشنامة تنظیم شناختی هیجان :پرسشنامه تنظیم شناختی
هیجان گارنفسکی و کرایج ( )50یک ابزار  18گویهای است که نُه
راهبرد تنظیم شناختی هیجان را در پاسخ به رخدادهای تهدیدکننده و
استرسزای زندگی با استفاده از مقیاس اندازهگیری  5درجهای لیکرت
از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) میسنجد .ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه
در پژوهشهای خارجی مورد تأیید قرار گرفته است ( 49و  .)70بر اساس
این پژوهشها ،نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی ،نُه عامل
را مشخص کرد که این نُه عامل به دو بعد راهبردهای انطباقی (با
عاملهای پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت ،برنامهریزی ،ارزیابی مجدد
مثبت ،کم اهمیت شماری) و راهبرد غیر انطباقی (با عاملهای
سرزنشخود ،نشخوار فکری ،فاجعهنمایی ،سرزنش دیگران) تقسیم
میشوند .همسانی درونی غالب مقیاسها با ضرایب آلفای کرونباخ
حداقل برابر  0/80تأیید شد ( 49و  .)70در پژوهش بشارت و بزازیان
( )71ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسها از  0/67تا  0/89محاسبه
شد .این ضرایب همسانی درونی پرسشنامه را تأیید میکنند .ضرایب
همبستگی بین نمرات تعدادی از شرکتکنندگان در پژوهش در دو نوبت
با فاصلۀ زمانی دو تا چهار هفته برای زیرمقیاسهای پرسشنامه از
 r=0/57تا  r=0/76محاسبه شد .این ضرایب پایایی بازآزمایی
پرسشنامه را تأیید میکنند .روایی محتوایی پرسشنامه براساس داوری
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عباسی و یوسفی

توسط آنها در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت و کسب رضایت آگاهانه،
عالقۀ شرکتکنندگان را برای پر کردن پرسشنامهها برانگیخت و س س
پرسشنامهها را که به صورت تصادفی منظم شده بودند به صورت
گروهی در اختیار آنها قرار داد .برای تکمیل پرسشنامهها محدودیت
زمانی وجود نداشت هر چند که تکمیل آنها در مدت زمان  10تا 15
دقیقه به طول انجامید.
تجزیه و تحلیل بخش یافتههای توصیفی پژوهش و نیز ماتریس
همبستگی بین متغیرها با استفاده از نرمافزار ( SPSSویرایش  )20و
آزمون فرضیه و مدل پژوهش با استفاده از روش مدلیابی معادالت
ساختاری و به کارگیری نرمافزار ( AMOSویرایش  )20انجام شد.
برای تعیین معنیداری نقش واسطهگری متغیرهای میانجی نیز از روش
بوت استراپ استفاده شد.

هشت نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضرایب توافق کندال
برای زیرمقیاسها از  0/81تا  0/92محاسبه شد.
در پژوهش حراضرررر برای تعیین روایی مقیراس از روش تحلیرل عراملی
تأییدی بهره گرفته شرد .نتایج نشران دادند که گویهها دارای بار عاملی
معنیدار و باالتر از  )p<0/001( 0/49هسررتند و در عاملهای مربوط
به خود بار شرردهاند .شرراخصهای برازش (0/001 ،χ2/df =1/174
=،AGFI =0/92 ،CFI =0/97 ،χ2 =169/08 ،df = 97 ،p
،RMSEA=0/04
،IFI
=0/97
،GFI
=0/95
 ،)PCLOSE=0/68نیز بر خوب بودن برازش دادههرا برا سررراخترار
عاملی این مقیاس داللت دارند .برای محاسربۀ پایایی پرسرشرنامه نیز از
روش آلفرای کرونبراخ اسرررتفراده گردیرد و مقردار این ضررررایرب برای زیر
مقیاسهای  9گانه از 0/62تا  0/91بدست آمد.
مقیاس نشاط ذهنی :به منظور اندازهگیری نشاط ذهنی از مقیاس
نشاط ذهنی حالتی ریان و فردریک ( )26استفاده شد ،که انرژی و نشاط
کنونی فرد را اندازهگیری میکند .این مقیاس دارای  7گویه است و به
صورت طیف لیکرت  5درجهای از ( 1بسیار مخالفم) تا ( 7بسیار موافقم)
نمرهگذاری میشود .در این مقیاس نمرات بیشتر به معنای نشاط ذهنی
بیشتر است .میزان پایایی مقیاس نشاط ذهنی با استفاده از روش آلفای
کرونباخ در پژوهش اویزال و همکاران ( ،)15برابر  0/84و روایی آن با
استفاده از محاسبۀ همبستگی هر گویه با نمرة کل ،در محدودهای از
 0/48تا  0/74گزارش شده است .در پژوهش حقبین و شیخاالسالمی
( )72پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/83بدست آمد
و همچنین روایی آن با روش تحلیل عاملی تأییدی مطلوب گزارش شد.
در پژوهش حاضر برای تعیین روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی
تأییدی بهره گرفته شد .نتایج نشان داد که گویهها بار عاملی معنیدار
و باالتر از  )P<0/001( 0/53دارند .شاخصهای برازش (χ2/df 0/61
==0/99 ،GFI =0/99 ،CFI=1 ،χ2=6/72 ،df=11 ،p=0/05 ،
،)PCLOSE=0/98 ،RMSEA =0/001 ،IFI =1 ،GFI
گویای انطباق ساختار عاملی پرسشنامه با دادههای تجربی است .برای
محاسبۀ پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و
ضریب آلفای کرونباخ  0/84بدست آمد.
برای جمعآوری اطالعات پس از هماهنگی با مسئولین مربوطه به
دانشکدههای منتخب مراجعه شد و پس از هماهنگی با کارشناس
آموزشی هر دانشکده ،از هر دانشکده دو کالس بهطور تصادفی انتخاب
شد .پژوهشگر پس از گفتگو و توضیح دادن اهمیت پژوهش و اینکه
دادهها به صورت گروهی تحلیل خواهند شد و اطالعات تکمیل شده

یافته ها
ابتدا برای اطمینان از اینکه دادهها مفروضههای بنیادی روش مدلیابی
معادالت ساختاری را برآورده میکنند ،پس از غربالگری دادههای اولیه
(بررسی دادههای از دست رفته و بررسی دادههای پرت) ،چند مفروضۀ
اصلی مدلیابی معادالت ساختاری بررسی شد.
به باور کالین ( )68قدر مطلق ضریب کجی کمتر از  3و ضریب
کشیدگی کمتر از  10مالک بهنجار بودن هریک از متغیرها است .در
این مطالعه ،مقادیر قدر مطلق شاخصهای کجی و کشیدگی دادهها
کوچکتر از  3و  10به دست آمد که بیانگر بهنجار بودن هر یک از
متغیرها است.
همخطی چندگانه ،مفروضۀ مهم دیگری است که از طریق محاسبۀ
آمارة تحمل و عامل تورم واریانس مورد بررسی قرار گرفت .مقدار
شاخص تحمل کمتر از  0/10و مقدار عامل تورم واریانس بیشتر از 10
بیانگر همخطی چندگانه بین متغیرها است .در این پژوهش ،در هیچ
یک از مقادیر تحمل محاسبه شده برای متغیرهای پژوهش ،انحرافی از
مفروضۀ همخطی چندگانه مشاهده نشد .در جدول  1مقدار شاخصهای
کجی ،کشیدگی ،تحمل و عامل تورم واریانس متغیرهای پژوهش نشان
داده شده است.

جدول  .1مقادیر کجی ،کشیدگی و شاخصهای همخطی چندگانه متغیرهای پژوهش

 -1کنترل روانشناختی والدین
 -2راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان

شاخص
کجی
0/43
-0/04

شاخص
کشیدگی
-0/003
-0/16

شاخص
تحمل
0/94
0/96

عامل تورم
واریانس
1/06
1/04

متغیر

 -3راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان

0/18

-0/19

0/98

1/02

 -4نشاط ذهنی

-0/26

-0/35

---

---
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به منظور ارائۀ تصویری روشن از وضعیت متغیرهای پژوهش و پیش
از پرداختن به یافته های مرتبط با آزمون مدل پژوهش ،برخی شاخص-
های توصیفی مانند میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمرات
متغیرها در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

 -1کنترل روانشناختی والدین

35/28

استاندارد
11/06

نمرات
16

نمرات
78

 -2راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی

33/69

6/78

16

50

هیجان
 -3راهبردهای غیر انطباقی تنظیم

5/14

23/53

40

12

شناختی هیجان
 -4نشاط ذهنی

6/35

22/64

34

7

همچنین به منظور بررسی چگونگی ارتباط متغیرهای پژوهش و ایجاد
زمینه برای تحلیلهای بعدی ،همبستگی پیرسون مرتبۀ صفر آنها
محاسبه شد که نتایج حاصل از آن در جدول  3آورده شده است.

جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

2

 -1کنترل روانشناختی والدین

1
1

 -2راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان

**-0/20

1

 -3راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی

*0/13

-0/01

4

3

1

هیجان
 -4نشاط ذهنی

**-0/30

**0/34
** P< 0/01

نتایج ماتریس همبستگی ارائه شده در جدول  3حاکی از رابطۀ معنیدار
کنترل روانشناختی والدین با راهبردهای انطباقی و راهبردهای غیر
انطباقی تنظیم شناختی هیجان و نشاط ذهنی است .به منظور آزمون

23

**-0/24

1

* P< 0/05

فرضیه و مدل پژوهش از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده
شد که نتایج حاصل از آن در شکل  2نشان داده شده است.
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شاخصهای برازش مدل نهایی پژوهش در جدول  4آورده شدهاند که
با توجه به مالک کالین ( )68بیانگر برازندگی مطلوب مدل هستند.

جدول .4شاخصهای برازش مدل نهایی پژوهش
شاخصه

χ2/ df

CFI

AGFI

GFI

IFI

PCLOSE

RMSEA

ا
مدل

1/63

0/92

0/97

0/94

0/97

0/86

0/04

پژوهش
دامنه

<3

< 0/90

< 0/90

< 0/90

< 0/90

< 0/05

< 0/08

پذیرش

روابط متغیرهای موجود در مدل نهایی به صورت اثرات مستقیم ،غیر-
مستقیم و کل متغیرها در جدول  5آمده است.
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جدول  .5ضرایب مسیر اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرها در مدل نهایی
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

مسیر
 -از کنترل روانشناختی والدین به نشاط ذهنی

β
-0/20

P
0/01

β
-0/16

P
0/001

β
-0/36

P
0/01

 -از کنترل روانشناختی والدین به راهبردهای

-0/31

0/001

---

---

-0/31

0/01

انطباقی
 -از کنترل روانشناختی والدین به راهبردهای

0/18

0/02

---

---

0/18

0/04

غیر انطباقی
 -از راهبردهای انطباقی به نشاط ذهنی

0/33

0/02

---

---

0/33

0/01

 -از راهبردهای غیر انطباقی به نشاط ذهنی

-0/29

0/01

---

---

-0/29

0/01

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود اثر مستقیم کنترل روان-
شناختی والدین بر نشاط ذهنی ( ،)β = -0/20 ،p < 0/01راهبردهای
انطباقی ( ،)β = -0/31 ،p < 0/001و راهبردهای غیر انطباقی (0/02
<  )β = 0/18 ،pتنظیم شناختی هیجان معنیدار است .همچنین کنترل
روانشناختی والدین توانسته است بهطور غیر مستقیم و به نحو معنیدار
از طریق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر نشاط ذهنی (< 0/001
 ،)β = -0/16 ،pاثر داشته باشد .الزم به ذکر است که معنیداری اثر
غیر مستقیم مدل از طریق بوتاستراپ انجام و مورد تایید قرار گرفت.
افزون بر این ،اثر مستقیم متغیر میانجی راهبردهای انطباقی (< 0/02
 )β = 0/33 ،pو راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان بر
نشاط ذهنی ( ،)β = -0/29 ،p < 0/01نیز معنیدار هستند.
در مجموع ،با توجه به یافتهها میتوان گفت که راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان نقش واسطهای در رابطۀ بین کنترل روانشناختی
والدین و نشاط ذهنی فرزندان دارند و متغیرهای مدل (شکل  )2توانستد
 31درصد از واریانس نشاط ذهنی در دانشجویان را تبیین کنند.

بحث و بررسی
هدف از این پژوهش ،شناخت رابطۀ علّی بین کنترل روانشناختی
والدین با نشاط ذهنی در دانشجویان با واسطهگری راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان بود .نتایج تحلیلها با بهرهگیری از روش مدلسازی
معادالت ساختاری ،برازندگی الگوی علّی پیشنهادی با دادههای جمع-
آوری شده را تأیید کرد .در مجموع 31 ،درصد از واریانس نشاط ذهنی
در دانشجویان به واسطۀ متغیرهای مدل تبیین شد .در ادامه به بررسی
و تبیین یافتههای مربوط به مسیرهای مدل پژوهش پرداخته میشود.
در بررسی مسیر مستقیم کنترل روانشناختی والدین به نشاط ذهنی
نتایج بیانگر رابطۀ منفی و معنیدار کنترل روانشناختی والدین با نشاط
ذهنی بود .این یافته با توجه به نتایج مطالعات جو ( ،)10موراون و
همکاران ( ،)22نیکس و همکاران ( ،)14قابل تبیین است .بر اساس نظر
نیکس و همکاران (( )14و موراون و همکاران ( )22نشاط ذهنی با انجام
اعمالی که در آنها فرد احساس خودپیروی کند ،افزایش یافته و در
صورتی که در انجام اعمال ،حس تحت کنترل دیگران بودن به فرد
25

دست دهد ،کاهش مییابد .جو ( )10نیز اظهار داشته است که نشاط
ذهنی با نیاز به خودپیروی و شایستگی رابطۀ مثبت دارد .در تبیین این
یافتۀ پژوهش میتوان گفت در کنترل روانشناختی ،والدین با ورود به
حیطۀ افکار ،احساسات و رفتارهای فرزند با ایجاد احساسات درونی مانند
شرم ،گناه ،غرور و اضطراب ،مانع از بروز حس خودپیروی و استقالل
در او میشوند ( .)45از سوی دیگر ،نتایج پژوهشهای شیخاالسالمی و
دفترچی ( ،)4عربزاده ( ،)18گارگیورویچ و سوننز ( ،)46مک و همکاران
( ،)19میلیاوسکایا و کوستنر ( )20نشان میدهند ارضای سه نیاز اساسی
روانشناختی (خودپیروی ،شایستگی و ارتباط) بهطور مثبت و معنیداری
نشاط ذهنی افراد را پیشبینی میکند .براساس نظریۀ خودتعیینگری
ریان و دسی ( )8پژوهشگران در مورد کنترل روانشناختی والدین
استدالل کردهاند که آثار این کنترل در همۀ ابعاد سه نیاز اساسی روان-
شناختی گسترش مییابند .به همین دلیل کنترل روانی منجر به احساس
فشار (ناکامی در خودپیروی) ،حقارت و شکست (ناکامی در شایستگی)
و از خودبیگانگی در رابطۀ والدین-کودک (ناکامی در ارتباط) میشود
( .)46سوننز و همکاران ( )32اظهار میکنند به دلیل تمایل والدین به
کنترل روانی و ماهیت دخالتگرایانۀ آن ،فرزندانی که کنترل روانی بر
آنان اعمال میشود اغلب احساس میکنند برای شرکت در فعالیتهایی
که عملکرد واقعی آنها را منعکس نمیکنند تحت فشار هستند
(احساس ارضای کم نیاز خودپیروی) .همچنین این فرزندان دربارة
توانایی خود برای مقابلۀ مؤثر با چالشهایی که در زندگی با آنها
روبرویند احساس ناامنی میکنند (احساس ارضای کم نیاز شایستگی).
بنابراین والدین با کنترل روانی خود بر فرزندان ،احساس قدرت،
خودپیروی ،استقالل و شایستگی که رابطۀ مثبت با نشاط ذهنی دارند
را از آنها سلب میکنند .همچنین ،از آنجایی که والدینی که کنترل
روانی اعمال میکنند به دستکاری حوزة فرزند-والدینی شناخته شدهاند،
فرزندانشان نیز احساس ناامنی در مورد عشق و مراقبت دیگران را در
خود رشد میدهند که به تبع آن باعث کاهش نشاط ذهنی به عنوان
مؤلفهای از بهزیستی ذهنی در فرزندان میگردند .در بررسی مسیر
مستقیم تأثیر کنترل روانشناختی والدین بر راهبردهای انطباقی و غیر
انطباقی تنظیم شناختی هیجان ،نتایج بیانگر رابطۀ منفی و معنیدار
کنترل روانشناختی والدین با راهبردهای انطباقی و رابطۀ مثبت و
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معنیدار کنترل روانشناختی والدین با راهبردهای غیر انطباقی بود.
براساس این یافته ،مدل نظری بلسکای و همکاران ( )29پیرامون
تأثیرپذیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به عنوان یک ویژگی
فردی از متغیرهای محیطی و از جمله تربیتی مانند کنترل روانشناختی
والدین تأیید میگردد .همچنین ،بیشتر نظریهپردازان معتقدند تنظیم
هیجانی به وسیلۀ تجارب دنیای اجتماعی ،به ویژه تعامل با والدین شکل
میگیرد ( .)62در واقع ،والدینی که در فرایند تربیت و ارتباط با فرزند
خود به تبادل اطالعات میپردازند و بدین ترتیب از وضعیت عمومی
فرزند خود مطلع میگردند و در ارتباط با مسائل فرزند ،رویکردی مثبت
و حمایتکننده انتخاب میکنند ،با مهیا کردن شرایط مناسب برای
پذیرش نیازها ،احساسات و افکار فرزندان در شرایط ناگوار و استرسزا
زمینه را برای استفاده از راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان
فراهم ساخته و موجب تقلیل میزان استفاده از راهبردهای غیر انطباقی
تنظیم شناختی هیجان در فرزندان میشوند ( .)73باربر و هارمون ()39
نشان دادند کنترل روانشناختی والدین ،با تداخل با توانایی نوجوانان،
رشد خودپیروی آنان را مختل میکند و به نوبۀ خود ،تنظیم افکار و
احساسات آنها را مختل میسازد؛ بنابراین کنترل روانشناختی والدین
از یک سو باعث کاهش میزان استفادة فرزندان از راهبردهای انطباقی
تنظیم شناختی هیجان و از سوی دیگر موجب تقویت راهبردهای غیر
انطباقی تنظیم شناختی هیجان در فرزندان میگردد.
در بررسی مسیر مربوط به تأثیر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر
نشاط ذهنی نتایج نشان داد که راهبردهای انطباقی اثر مثبت و معنیدار
و راهبردهای غیر انطباقی اثر منفی و معنیدار بر نشاط ذهنی دارند .در
تبیین این یافتهها میتوان گفت ،افراد در هنگام برخورد با تجربۀ ناگوار
یا تنشزای زندگی ،برای حفظ سالمت روانی و هیجانی خود از
راهکارهای شناختی مختلفی برای تنظیم هیجانات خود استفاده میکنند
( .)70هر یک از این راهبردها اثرات هیجانی متفاوتی برجای میگذارد
که برخی مثبت و برخی منفی هستند .بهطور کلی یافتههای پژوهشی
بیانگر وجود رابطۀ قوی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با
آسیبشناسی روانی است ( ،)56به گونهای که اشکال در تنظیم هیجان
به عنوان مؤلفۀ کلیدی در چندین مدل آسیبشناسی روانی برای
اختالالت خاص ،مانند اختالل شخصیت مرزی ( ،)66اضطراب و
اختالل افسردگی اساسی ( ،)65اختالل دوقطبی ،اختالل اضطراب
تعمیمیافته ،اختالل اضطراب اجتماعی ( ،)59اختالالت خوردن (،)60
رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن مثل ناخن جویدن و کندن پوست
( ،)64اختالالت مرتبط با سوءمصرف مواد و الکل ( )58و رفتارهای
خودکشیگرا ( )63ارائه شده است .در مقابل ،استفاده از راهبردهای
انطباقی با خوشبینی و عزت نفس ( ،)56احساس شایستگی و
خودپذیری در محیط ( ،)47کنار آمدن با رخداد استرسزا ( )49و حس
شادزیستی ( )47همراه بوده است .به عبارتی دیگر ،افراد با به کارگیری
راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان میتوانند به آسانی تجارب
منفی زندگیشان را تحمل نموده یا بر آنها چیره شوند ( .)52بنابراین،
استفاده از راهبردهای انطباقی منجر به افزایش هیجانهای مثبت،
کاهش هیجانهای منفی ( )47و در نتیجه افزایش نشاط ذهنی و
استفاده از راهبردهای غیر انطباقی منجر به افزایش هیجانهای منفی
مجله روشها و مدلهای روانشناختی1399 .؛ 31 -15 :)42( 11

و کاهش هیجانهای مثبت ( )47و در نتیجه کاهش نشاط ذهنی افراد
میشود.
نتیجۀ دیگر پژوهش نشان داد که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،
رابطۀ بین کنترل روانشناختی والدین و نشاط ذهنی را واسطهگری
میکنند .بدین معنی که کنترل روانشناختی والدین با اثرگذاری منفی
بر استفاده از راهبردهای انطباقی و اثرگذاری مثبت بر به کارگیری
راهبردهای غیر انطباقی ،باعث کاهش نشاط ذهنی میگردد .بدین
ترتیب ،مدل نظری بلسکای و همکاران ( )29پیرامون نقش واسطهگری
پتانسیلها و ویژگیهای فردی برای متغیرهای محیطی و سطح عملکرد
تأیید میگردد .در تبیین این یافته میتوان گفت ،والدین با کنترل روان-
شناختی خود ،ممکن است عمداً یا ناخواسته الگویی از راههای تنظیم
هیجانات را به فرزندان ارائه دهند ( 41و  )34یا از طریق واکنش به
هیجانات فرزندان بر آنها تأثیر بگذارند ( .)37در واقع ،والدینی که
فرزندان خود را از نظر روانی کنترل میکنند نوعی زمینۀ محیطی فراهم
میآورند که با ایجاد اجبار و فضای خانوادگی غیرقابل پیشبینی یا
منفی ،بر تنظیم هیجانات فرزندانشان تأثیر میگذارند ( .)34این محیط
فرزند به خاطر قدرت اعمال شده توسط والدین ،احساس فشار میکند
و در نتیجه از نظر عاطفی یا متزلزل و ناپایدار است یا بیش از حد وابسته
( .)35در واقع به نظر میرسد کنترل روانشناختی والدین صرفا به دلیل
عدم برآورده ساختن نیازهای بنیادین روانشناختی (نیاز به استقالل،
شایستگی و ارتباط) فرزند بر نشاط ذهنی اثرگذار نیست ،بلکه به دلیل
نفوذی که بر استفاده از راهبردهای مختلف تنظیم هیجان دارد ،نشاط
ذهنی را تحت تأثیر قرار میدهد .به عبارت دیگر ،والدین با کنترل روانی
فرزندان ،آنها را به سمت استفاده از راهبردهای غیر انطباقی تنظیم
شناختی هیجان سوق میدهند و با توجه به وجود همبستگی بین این
نوع راهبردها با انواع اختالالت روانی ،بهطور غیرمستقیم موجب کاهش
نشاط ذهنی در آنها میشوند.
این پژوهش با بررسی اثر واسطهای تنظیم شناختی هیجان در رابطۀ
میان کنترل روانشناختی والدین و نشاط ذهنی نشان داد که کنترل
روانشناختی والدین با اثرگذاری مثبت بر راهبردهای غیر انطباقی و
اثرگذاری منفی بر راهبردهای انطباقی منجر به کاهش نشاط ذهنی
میشود .در این راستا ،پژوهش حاضر با روشن نمودن مکانیزم و
چگونگی رابطۀ بین کنترل روانشناختی والدین و نشاط ذهنی از منظر
جدیدی ،به گسترش و بسط دانش در این زمینه کمک نموده است .به
لحاظ کاربردی ،در خصوص ارتباط کنترل روانشناختی والدین با تنظیم
شناختی هیجان و نشاط ذهنی پیشنهاد میشود که دورههای آموزشی
سبک فرزندپروری در بعد کنترل روانشناختی والدین ،برای اولیاء برگزار
گردد .همچنین سیاستگذاران تعلیم و تربیت ،معلمان ،والدین و
مشاوران میتوانند با آموزش تنظیم شناختی صحیح هیجان به افراد،
توان هدفگذاری ،برنامهریزی ،مدیریت رفتار و هیجانها را ایجاد نمایند
و از این طریق زمینۀ نشاط ذهنی آنان را فراهم آورند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به انجام آن در نمونهای
متشکل از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز اشاره کرد .از این رو،
احتیاط در تعمیم نتایج به گروهها و دورههای تحصیلی دیگر توصیه
میگردد.
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