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 چکیده 
رابطۀ بین در    راهبردهای حل مسئلهای  واسطهاین پژوهش با هدف بررسی نقش  

تاب با  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  در دوران آوری  باورهای فراشناختی و 

و از   بنیادینهای  جزء پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف  انجام شد.    19-دیکوو

دانشجویان را کلیه    جامعۀ پژوهش.  لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی است

های عالمه طباطبائی دختر و پسر از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه 

ها به صورت آنالین که از بین آن  تشکیل دادند  1400-1401و خوارزمی در سال  

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل    220و در دسترس  

تاب )پرسشنامه  کانرCD-RISCآوری  دیویدسون،    ،  پرسشنامۀ  2003و   ،)

( و النگ،  ،  PSSQراهبردهای حل مسئله  باورهای  1996کاسیدی  پرسشنامۀ   ،)

( رایت،  MCQفراشناختی  راهبردهای و  (  2004هاتون،  -ولز و کارت  پرسشنامه 

  با  هاداده   د.ند( بو2006گارنفسکی و کرایج،  ،  CERQاختی هیجان )تنظیم شن

نتایج تحلیل مسیر حاکی از  .  ندشد  لی و تحل  هیتجز  ریمس  لیتحل  آزمون  از  استفاده 

ها نشان داد که باورهای فراشناختی به صورت غیر یافتهبرازش مناسب مدل بود.  

بینی کند آوری را پیشتوانست تابمستقیم و از طریق راهبرد حل مسئله سازنده  

(001 /0p‹ همچنین راهبرد تنظیم شناختی هیجانی سازش یافته هم به صورت .)

-مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق راهبرد حل مسئله سازنده، تاب

راهبرد حل  که  گرفت    جهیتوان نتیها مافتهیاز  (.  ›001/0pبینی کرد )آوری را پیش

آوری دانشجویان دارد و لزوم توجه به این عوامل  نقش کلیدی در تاب   مسئله سازنده 

 آوری ضروری است.های ارتقای تابدر تعامل با یکدیگر در برنامه

کلیدیواژه شناخت  یراهبردهاآوری،  تاب  ،یفراشناخت  یباورها  :های    ی تنظیم 
 19-دیکوو، حل مسئله یراهبردها، جانیه

 Abstract 
The aim of this study was to investigate the mediating role of 
problem-solving strategies in the relationship between 

metacognitive beliefs and cognitive emotion regulation 

strategies with resilience in the Covid-19 era. The present 
study is basic research in terms of purpose and a correlational 

study in terms of method. The study population consisted of 

all male and female undergraduate and graduate students of 
Allameh Tabataba’i and Kharazmi universities in 2021-2022, 

from which 220 people were selected as a sample online and 

available. Research questionnaires included: The resilience 
Questionnaire (CD-RISC, Connor and Davidson, 2003), the 

Problem Solving Strategies Questionnaire (PSSQ, Cassidy & 

Long, 1996), the Metacognitive Beliefs Questionnaire 
(MCQ, Wells & Cartwright-Hatton, 2004) and the Cognitive 

Emotion Regulation Strategies Questionnaire (CERQ, 

Garnefski & Kraaij, 2006). Path analysis was used to analyze 
the data. The results of the path analysis indicated that the 

model fit in well. Findings showed that metacognitive beliefs 

could indirectly predict resilience through constructive 
problem-solving strategies (p<0.001). Also, the adaptive 

cognitive emotion regulation strategy was able to predict 

resilience both directly and indirectly through the 
constructive problem-solving strategy (p<0.001). It can be 

concluded that the constructive problem-solving strategy has 

a key role in students' resilience and it is necessary to pay 
attention to these factors in interacting with each other in 

resilience promotion programs. 

 
 Keywords: Metacognitive Beliefs, Resilience, Cognitive 

Emotion Regulation Strategies, Problem Solving Strategies, 

COVID-19 
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 مقدمه 
 

  ضعیتو  به  منجرو    شد  ارشگز  2019در نوامبر    ربا  لیناو  ایبر (  19-کووید)  جدید  وسیروعنوان  به   نارواخیر، کدر طی چند سال  

  ندگی دادن ز ستاز د خاطر  به تنها نه جهانی نیانگر  به منجر گیری همه ینا انمیز . (2020، 1کش و پتال ید )دگر نجها کلدر  اریضطر ا

 که تیاتغییر ینکها بر مبنی رددا دجوو هایینیانگر همچنین. (2021، 2بوئتکی و پاول ست )ا  هشد دیقتصاو ا جتماعیا رثاآ همچنین بلکه

 به صورت کلی، زندگی  .(2020، 3)والوان و مایر  اردگذ می ثرا هان آ بهزیستیو  سالمتی بر ست،رخ داده ا ادفرا همر روز  دیعا یهاتیدر فعال

شود با توجه به  می  مربوط  ایشان  خاص شخصی روابط و زندگی  اوضاع ها،آرمان  به که معمولی و متداول دالیلی سبب به مردم، از  بسیاری

. این بیماری منجر به تغییر سبک زندگی مردم شده است که یکی از این  ( 2021و همکاران،   4این شرایط دچار تغییراتی شده است )بنگ

های مجازی و طی کردن (. در این دوران دستیابی دانشجویان به موفقیت در آموزش 2020و همکاران،    5ها دانشجویان هستند )بال گروه

رسد زندگی  (. یکی از متغیرهایی که به نظر می2020و همکاران،   6های گوناگونی مواجه کرده است )جنی ها را با چالشواحدهای درسی، آن

 (.2021،  8است )گیاتری و ایراواتی   7آوری ، تابتر کرده استشناختی دانشجویان را در این شرایط قابل تحملروان 

ای مناسب و داشتن عزت نفس و ثبات هیجانی در حوادث  توانایی غلبه کردن بر تنش و استفاده کردن از راهبردهای مقابله آوریبتا

 نمیادر    نیروا   تمشکال  وزبراز    که  ستا  ملیاعو   جملهاز    زهسا  ین. ا(2019و همکاران،    9)باکر   و شرایط مختلف زندگی تعریف شده است

  آوری بتا(. 2022، 10پاهوا و خان ) داردمی  هنگا  نمادر ا زامشکل  یها ادید رو نیروا اتثرا وزبرها را از و آن  آوردمی عمل به یجلوگیر  افراد

مائو و  )  ستا  هشد  تعریفها  آن   نیروا  اتثرا  دنبر  بینو از    تنش  برابردر    متو مقا  ت،مشکال  ،مصائب  بر  غلبه  تسهیل  ایبر  منبعی  عنوانبه

فقط    آوری،بتا  لبتها  (.2020و همکاران،    11ست )لو ا  ارناگو  یطاشر   به  کنشدر وا  مثبت  ریگازسا  آوری،بتا  یگرد  نبیا  به(.  2019همکاران،  

بلکه مشارکت فعال و سازنده  های خطرناک و پر آسیب نیست و حالتی انفعالی در مواجهه با شرایط نیست  ثبات و پایداری در مقابل موقعیت

های  شود افراد در موقعیتباعث می  آوریبتا  بیان کرد که   توانهمچنین می.  (2018و همکاران،    12در محیط اطراف خود فرد است )هارمز 

 .(2003،  13کانر و دیویدسون )های زیستی و روانی را داشته باشند  خطرناک توانایی برقراری تعادل بین جنبه

از این عوامل باورهای فراشناختیتوانند با تابی میعوامل بسیار  افراد در ارتباط باشند. یکی  و همکاران،    15کونیشیاست )  14آوری 

،  16اطالعات )لمولت و گوتلیب سازی و به کارگیری  ذخیره  دهی،ی سازمانیادگیری، نحوه  های فکری،. شناخت عبارت است از جریان(2020

شناخت افراد نقش دارد و عملکردهای شناختی در    کنترل  یا  بازبینی  ارزیابی،  در  که  است  شناختی  فرایندی   یا  دانش  (. فراشناخت2019

  فراشناختی  دانش: اندشده   قائل تمایز فراشناخت بعد از دو بین پردازانیه نظر اکثر. (1399)مام شریفی و همکاران، کند افراد را تنظیم می

  فراشناختی   تنظیم  و  دارند؛  تکلیف  با  مرتبط  یادگیری  راهبردهای  و  عواملدرباره    خود  شناخت  مورد  در  افراد  که  اطالعاتی  از  است  عبارت  که

گذارد  می  اثر  شناختی  هاییت فعال  بر  و  دارد  اشاره  عملکرد  در  خطاها  شناسایی  و  یزیربرنامه   بازبینی،  توجه،   نظیر  اجرایی  اعمال  انواع  به  که

(.  2004،  17هاتون-(. یکی از رویکردهای معروف در این حوزه مدل فراشناختی ولز است )ولز و کارت رایت1397)عبدل پور و همکاران،  

کند اختالالت روانی از طریق اجتناب و سرکوب کردن فکر، الگوهای نامناسب و پایدار فکری و راهبردهای توجهی مرتبط  این مدل بیان می
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مانعی    سندرم  این  و شوندمی  توجهی  -شناختی  سندرم  یک  عوامل باعث به وجود آمدن  این  وعشوند که مجمبا نظارت و تهدید ایجاد می

گردد ی م  خود  یدرباره  منفی  اطالعات  دسترسی  در اصالح و از بین بردن افکار و باورهای نادرست و ناسازگار خواهد بود و باعث افزایش

کند باورهای فراشناختی نیز قسمتی  خودتنظیمی وجود دارد که بیان می  ییاجرا  اصلی اساسی در مدل عملکرد.  (2017و همکاران،    1)سلرز 

توجهی    -شناختی  سندرم.  (2016و همکاران،    2توانند باعث ایجاد و فعال شدن این سندرم شوند )کاسیلی از دانش فراشناختی هستند و می

گردد و چون افراد در این شرایط توانایی  ی هیجانی منفی میتجربهکند و باعث تشدید  از طریق چندین ساز و کار مخصوص تداوم پیدا می

ها در این شرایط ضعیف خواهد بود و نتیجه آن است که اختالالت روانی  آوری آنهای خود را ندارند، در نتیجه تابکنترل بر روی هیجان

های  پژوهش  (.2009شود )ولز،  کند و حفظ میپیدا می  گیری الگوی نادرست و استفاده از راهبردهای نامناسب تداومافراد به دلیل شکل

از سالمت روان  اند که باورهای فراشناختی اگر دچار اختالل نباشند فرد  اند و بیان کردهبسیاری به اهمیت باورهای فراشناختی پرداخته

،  4هامونیر و وارسکون ؛  2020و همکاران،    3آوری بیشتری داشته باشند )لنزو شود افراد تاب که همین امر باعث می   برخوردار است  یشتریب

 (. 1397بهروزی و همکاران،  ؛  2018

است )نعمت طاوسی و    5تواند در ارتباط باشد، راهبردهای تنظیم شناختی هیجانآوری افراد مییکی دیگر از متغیرهایی که با تاب

  ا یاست که جهت کاهش، حفظ    اریو ناهش  اریهش  یو رفتار  یشناخت  یاز راهبردها   یاشامل گستره   ،یجانیه  میتنظ(.  1397لطفی عظیمی،  

  یمتفاوت  جان یه  میتنظ  یازا، از راهبردهاسترس   یدادها یو مشخص شده است که افراد در مواجهه با رو  ردیگ یصورت م  جانیه  کی  شیافزا

با استفاده    جانیه  میراهبردها، تنظ  نیا  نیتراز متداول  یکی  (.2015،  6)گراس   کنندیخود استفاده م  یجانیتجربه ه  لیتعد  ای  اصالح  یبرا 

نموده و    میخود را تنظ  یها ها و احساسجانیکند که هیکمک م  رادبه اف  یشناخت  یندهایفرآ  ایها  است. شناخت   یشناخت  یاز راهبردها 

ورود   یکارو دست  تیریمد یشناخت وهیبه ش ن،جایه یشناخت  میتنظ(. 2018، 7)گارنفسکی و کرایج ها مغلوب نشودجانیتوسط شدت ه

فراخوانده هال اط دارد  جان،یعات  موقعیت شناختی  روشو    اشاره  با  آمدن  کنار  برای  استرس ی  )روسو های  است    . ( 2019و همکاران،    8زا 

،  13تر انهیگراتر و واقعروشن  دید،  12آمیز فاجعه، تلقی  11، نشخوار فکری 10، سرزنش دیگران 9اند از: سرزنش خود راهبردهای شناختی که عبارت 

مثبت  ارزیابی مجدد مثبت14تمرکز مجدد  پذیرش شرایط 15،  برنامه   16،  غیر    17ریزی کردنو  برخی  و  انطباقی  راهبردها  این  از  برخی  که 

  دار یصورت مثبت و معنمثبت به  جانیه  یشناخت  میتنظ  یهای استراتژ   نداه نشان داد  هاپژوهش(.  2019کرایج و گارنفسکی،  )  اندی انطباق

برند،  از راهبرد ارزیابی مجدد که جزو راهبردهای سازنده است، در زندگی خود بهره میکه    یافراد  و  د نکنیم  ینیبش یرا پ  یآورتاب  ریمتغ

 (.1396مودی و قائمی،  مح؛  2018و همکاران،    18چیچیپژهای روزمره خواهند داشت ) آوری بیشتری در مواجهه با استرستاب

حل    (. راهبردهای1397اعرابیان و ابوامعالی الحسینی،  است )  19آوری افراد نقش دارد، راهبردهای حل مسئلهمتغیر دیگری که در تاب

ها  آن   نیشان، انتخاب کردن از بیو سودمند   هاهزینهها برحسب  حل راه   دنیمتفاوت، سنج  یهاحلمشکل، خلق راه   فیمسئله عبارت از تعر

د  ن توانیکه نم  یروش است که بر افراد   کی  حل مسئله  راهبردهایآموزش    (.2019،  20)تامبونان   حل انتخاب شده استو به کار بستن راه 
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 19-د یدر دوران کووآوری باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با تابرابطۀ  ای راهبردهای حل مسئله در واسطهنقش 

The mediating role of problem solving strategies in the relationship between metacognitive beliefs and cognitive … 

  

 
 

  ی روش سع   نیکه در ا  یطور. به(2019و همکاران،    1)متیو   کندیاشاره م  ،خودشان استفاده کنند  یها ییتوانا  لیتانساز پ  حیبه طور صح

را    نیگزیجا یهاحلببرند و راه   یپ  جیدهند به نتا  صیه به افراد کمک شود تا مشکالت خودشان را بشناسند و علت آن را تشخشود کیم

آموزش    تیبا محور  یاریبس   یها گذشته پژوهش  یهادهه  (. طی2018و همکاران،    2)هندریانا   رندیهای مشکل به کار گکنترل موقعیت   یبرا 

شناختی مختلف  متغیرهای روان  مهارت حل مسئله باکه از آن است  یها حاکپژوهش یراستا برخ نی در ا که حل مسئله انجام شده است

  ( در پژوهش خود بیان کردند که2018و همکاران )  4پینار   (.2018،  3سوارس   دسیسانتوس و بنو  دای دآلم)  ارتباط دارد آوریاز جمله تاب

( بیان  2014و همکاران )  5همچنین کوشکان   .ابدییم  شیحل مسئله افزا  یهاو اعتماد به نفس، مهارت  یروان  یآورسطح تاب  شی با افزا

  ی آور سطح تاب  نیب یقو  یحدود دهنده وجود رابطه مثبت و تا  ، نشان انیحل مسئله دانشجو یهاو مهارت یآور تاب  نیرابطه بکردند که 

توانند به عنوان نقش واسطه در  ی پژوهشی متغیر راهبردهای حل مسئله میهمچنین بر اساس پیشینه  هاست.حل مسئله آن   یهاو مهارت 

( و راهبردهای تنظیم  2021و همکاران،    6یورولماز توانند از باورهای فراشناختی )این پژوهش کارکرد داشته باشند، زیرا این راهبردها می

 (. 2021و همکاران،    8آوری تاثیر بگذارند )کارملی ( تاثیر بگیرند و خود نیز بر تاب2021و همکاران،    7شناختی هیجان )یوسفی 

های پیشین  ژوهشاز عوامل مختلفی باشد و همچنین در پ  متأثرتواند  آوری دانشجویان میتوان گفت که تاببنابراین، به طور کلی می

ی جامعی انجام نشده  آوری دانشجویان مطالعه به نقش برخی از این عوامل اشاره شده است اما در مورد رابطه و نقش این عوامل در تاب

دام  آوری احساس شد و از سویی دیگر هر ک تاب  مؤثرتربنابراین لزوم بررسی هر چه بیشتر این عوامل برای شناسایی و ارتقای بهتر و  ؛  است 

پژوهشی، پژوهش حاضر در تالش   خألبنابراین با توجه به این ؛ اند آوری پرداخته های پیشین به رابطه جداگانه این عوامل با تاباز پژوهش

، توجه  آوری تاببررسی    اهمیتتوجه به    را پوشش دهد. با  خألآوری دانشجویان، این  است تا با بررسی ارتباط و نقش این عوامل در تاب

ای  واسطه بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش  معطوف شده است؛    آوریمتغیر تابمؤثر در    متغیرهای  بینه حاضر به عوامل پیشمطالع

 انجام شد.   19-دیدر دوران کووآوری  باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با تاب رابطۀ بین  در    راهبردهای حل مسئله

 

 روش

 

همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان دختر و پسر از    -پژوهش حاضر توصیفیطرح  

  بودند. برای تعیین حجم نمونه لوهین   1400-1401های عالمه طباطبائی و خوارزمی در سال  مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه

  100  کم  دست  گردآوری  روی  باید  پژوهشگر  دارند،  شرکت  عامل  2-4  آن  در  که  ساختاری  مدل  بررسی  برای  که  کندمی  پیشنهاد(  1992)

  دقت  یا  و  نامناسب  نتایج  آوردن  به دست  و  همگرایی  حصول  عدم  موجب  تواندمی  ترکوچک   هاینمونه  کاربرد  .کند  ریزیبرنامه  مورد  200  تا

بنابراین با توجه به مطلب مذکور و به دلیل احتمال ناقص بودن    ؛(1384 هومن،)شود  استاندارد خطاهای  به ویژه و  پارامترها برآورد پایین

صورت آنالین و در دسترس بود، یعنی با ارسال لینک  گیری بهپرسشنامه در نظر گرفته شد. روش نمونه  220ها تعداد بعضی از پرسشنامه

ها  شناسی و علوم تربیتی و علوم سیاسی پرسشنامههای روان و تلگرام( دانشکده  های واتس آپهای کالسی )در برنامهپرسشنامه به گروه

ها برای رعایت اصول اخالقی  آوری گردید. همچنین در پرسشنامهها، جمع ها توسط آن بین دانشجویان توزیع و پس از تکمیل پرسشنامه

  آگاهانه   رضایت  از  بود  عبارت  پژوهش  به  ورود  انه خواهد بود. مالکاین عنوان قید شده بود که اطالعات هر پرسشنامه کامالً به صورت محرم

  از   خروج  هایمالک و  بود     SCL-25و همچنین داشتن سالمت روان بر اساس پرسشنامه  اشتغال به تحصیل    پژوهش،  در  شرکت  جهت

  ی افزارها با نرم با استفاده از روش تحلیل مسیر و  ها  . دادهبود  پژوهش و نداشتن سالمت روان  در  شرکت  ادامه  به  تمایل  عدم  نیز  پژوهش

24-SPSS  24  و-AMOS  دند. ش لیتحل 

 سنجش  ابزار

 
1 Mathew 

2 Hendriana 

3 de Almeida Santos & Benevides Soares 

4 Pinar 

5 Coşkun 

6 Yorulmaz 

7 Yousefi 

8 Carmeli 
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عبارت    25آوری  تاب  ۀپرسشنام این  ( تهیه کردند.  2003نر و دیویدسون )ارا ک  این پرسشنامه  (:RISC-CD) 1آوری پرسشنامۀ تاب 

. این پرسشنامه دارای پنج زیر مولفه  شودگذاری مینادرست( تا پنج )همیشه درست( نمرهدارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامالً  

  تصور از شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی و تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، کنترل و تاثیرات معنوی است. 

(  91/0( پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ )2015و همکاران )  2زالز آوری بیشتر افراد است. آریاس گننمره بیشتر نشان دهنده تاب

در  ی روایی مناسب برای این مقیاس بود.  دهنده( نشان84/0به دست آوردند و روایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوایی )

به دست    (82/0رسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ )این پ  ییای، پا( انجام شد1394آهنگرزاده رضایی و رسولی )که توسط    یپژوهش

ی روایی مناسب برای این پرسشنامه بود. در  دهنده ( نشان98/0آمد و همچنین روایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوایی )

 ( به دست آمد. 89/0، )آوری تابپژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  

( ساخته شده  1996)  4سیدی و النگاپرسشنامه راهبردهای حل مسئله توسط ک  :(PSSQ) 3حل مسئله  یبردها پرسشنامۀ راه

دهد.  دانم می پاسخ بلی، خیر یا نمیها  عبارتو آزمودنی به هر کدام از این    سنجدی معامل    6است که  عبارت    24است. این پرسشنامه دارای  

را در برابر مسائل    یواکنش و  وهیدر برابر هر پرسش که ش  یآزمودنگیرد.  دانم نمره صفر تعلق مینمیو به پاسخ خیر و    1به پاسخ بلی نمره  

  ی راهبرد درماندگ عامل این پرسشنامه بدین صورت است که    6دهد.  یمخالفت خود را نشان م  ایموافقت    کند،یم  انیهای خاص بو موقعیت 

(، راهبرد اجتناب  16تا    13(، راهبرد اعتماد )شماره  12تا    9)شماره    تی(، راهبرد خالق8تا    5)شماره    ی(، راهبرد مهارگر 4تا    1)شماره  

های سازنده  شیوه خالقیت، اعتماد و گرایش را شیوه  .کندی( را مشخص م24 ات 21)شماره  شیراهبرد گرا تی( و در نها20تا  17)شماره 

گویه است که کمترین و بیشترین   12نامند. هر یک از این دو شیوه شامل  می های غیر سازنده  و درماندگی، شیوه کنترل و اجتناب را شیوه 

پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ  (  1996و النگ  )  یدیکاساست.    12نمره در دو شیوه سازنده و غیر سازنده حل مسئله بین صفر تا  

ی روایی مناسب برای این  دهنده ( نشان88/0استفاده از روایی محتوایی )( به دست آوردند. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز با  77/0)

(  87/0( روایی محتوایی این پرسشنامه را )1382در پژوهش رسول زاده طباطبایی و همکاران )  (.2019پرسشنامه بود )کاسیدی و بروس،  

( پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  1394)  (. در پژوهش طاهری و کریمی1396به دست آمد )نقل از شیخ االسالمی و همکاران،  

در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای   به دست آمد. 81/0غیرسازنده  حل مسئله یراهبردهاو  82/0سازنده  حل مسئله یراهبردها برای 

 به دست آمد.   79/0غیرسازنده    حل مسئله  یراهبردهاو    86/0سازنده    حل مسئله  یراهبردهاپرسشنامه  

ولز و کارت رایت  2004پرسشنامه در سال    این  (:MCQ)  5یفراشناخت  یباورها   مۀپرسشنا   30  هاتون ساخته شد که-توسط 

.  دهدمی   پاسخ(  موافقم  خیلی  موافقم،  متوسط  طور  به  موافقم،  کمی  مخالفم،)  گزینه  چهار  صورت  بهعبارت    هر  به  آزمودنی  هر  و  داردعبارت  

  مؤلفه   پرسشنامه پنج  این.  شوندمی   گذارینمره   سؤال  جهت  به  توجه  با(  1  ،2  ،3  ،4)  برعکس  یا(  4  ،3  ،2  ،1)  ترتیب  به  هاگزینه  این

  . سنجد می   رابه کنترل افکار    ازینو    و خطر افکار  یر یکنترل ناپذی،  شناخت  یخودآگاه،  مثبت  یباورهای،  تضاد شناختفراشناختی شامل  

  دست   به  هازیرمولفه  نمرات  جمع  از  فراشناخت  کل  نمره  همچنین  و  است  120  آن  حداکثر  و  30  آزمون  این  در  شده  کسب  نمره  حداقل

است )ولز و کارت    شده گزارش 93/0 تا 72/0 از ایدامنه در آن هایمؤلفه  پرسشنامه و اینآلفای کرونباخ  ضریب پایایی، لحاظ از آید.می

روایی مناسب برای این پرسشنامه    دهنده( نشان81/0استفاده از روایی محتوایی )روایی محتوایی این پرسشنامه نیز با  .  (2004هاتون،  -رایت

)  ایران،  (. در2016و همکاران،    6بود )گروته   ضریب   نموده،  آماده  و  ترجمه  پرسشنامه را  این  (1387شیرین زاده دستگیری و همکاران 

 باز   پایایی  و  87/0  تا  71/0  دامنه  در  آن  هازیرمولفه  برای  و  91/0پرسشنامه    کل  برایآلفای کرونباخ    ضریب   کمک به  را  آن  درونی  همسانی

.  کردند  گزارش  83/0  تا  0/ 59  دامنه  در  های آنزیرمولفه  برای  و  73/0پرسشنامه    کل  برای  هفته   چهار   فاصله  در  را  آزمون  این  آزمایی

  گزارش   68/0  تا  28/0  دامنه  در  را  هازیرمولفه  همبستگی  و  43/0  با  برابر  خصلتی  اضطراب  مقیاس  پرسشنامه با  کل  همبستگی  همچنین

  لبرگ یبا پرسشنامه اضطراب صفت اسپ  ی محاسبه همبستگ  لهیهمزمان به وس   ییروا(  1397در پژوهش زاهد زاده و جوهری فرد )  .کردند

 به دست آمد.   83/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه باورهای فراشناختی،    به دست آمد.  42/0

 
1 Connor-Davidson Resilience Scale 

2 Arias González 

3 Problem-solving Style Questionnaire 

4 Cassidy & Long 

5 Metacognition Questionnaire 
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 19-د یدر دوران کووآوری باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با تابرابطۀ  ای راهبردهای حل مسئله در واسطهنقش 

The mediating role of problem solving strategies in the relationship between metacognitive beliefs and cognitive … 

  

 
 

  این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه اصلی تنظیم شناختی هیجانی   (:CERQ) 1راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  پرسشنامۀ

(CERQ( و توسط گارنفسکی و کرایج )در کشور هلند تدوین شده است و یک پرسشنامه چند بعدی است که جهت شناسایی  2006 )

گیرد. این پرسشنامه یک ابزار  های منفی مورد استفاده قرار می ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتراهبردهای مقابله 

راهبرد شناختی    9مذکور  های  زیرمولفهاست. این پرسشنامه از نه خرده مقیاس تشکیل شده است.    ماده  18ی است و دارای  خود گزارش

مجدد مثبت،    یابی، تمرکز مجدد مثبت، ارزترانهگرایواقع  و  ترروشن  دی، دزیآمفاجعه  ی، تلقی، نشخوار فکر گرانیسرزنش خود، سرزنش د

  زیرمولفه تقریباً همیشه( است. هر  )  5)تقریباً هرگز( تا    1. دامنه نمرات پرسشنامه  از  کندرا ارزیابی می  کردن  یزیرو برنامه   طیشرا  رشیپذ

  زیرمولفه بنابراین دامنه نمرات هر  ؛  آیدها به دست میاز طریق جمع کردن نمره ماده   هازیرمولفهماده است. نمره کل هر یک از    2شامل  

و مواجهه با وقایع تنیدگی زا و    بیانگر میزان استفاده بیشتر راهبرد مذکور در مقابله  زیرمولفهخواهد بود. نمرات باال در هر    10تا    2بین  

پرسشنامه مذکور بین    زیرمولفه(، ضریب آلفای کرونباخ برای نه  2004)  و همکاران  (. در پژوهش گارنفسکی1389حسنی،  )  منفی است

( گزارش کردند. همچنین در ایران،  89/0( روایی محتوایی این پرسشنامه را )2008و همکاران )  2گزارش شده است. ژو   80/0تا    62/0

استفاده کرد که این    هازیرمولفه( روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد. برای روایی از همبستگی بین  1389)  حسنی

بود.   86/0تا    68/0از    هازیرمولفهد و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که این ضرایب برای  بو  88/0تا    73/0ها از  همبستگی

  84/0سازش نیافته    تنظیم شناختی هیجانو    82/0سازش یافته    تنظیم شناختی هیجاندر پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  

 به دست آمد. 

 

 یافته ها 
 

سال بود. همچنین    13/1با انحراف معیار   17/22( بودند و میانگین سنی این افراد  %35آقا )  77( و  % 65خانم ) 143شامل  گروه نمونه  

ماتریس همبستگی، میانگین و    1جدول   نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند.  44نفر از این افراد دارای مدرک کارشناسی و    176

 . دهدا نشان میانحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ر
 . ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش 1جدول 

 میانگین 6 5 4 3 2 1 متغیرها
انحراف 

 استاندارد 

 14/ 52 75/ 88      1 نمره کل  . باورهای فراشناختی 1

 0/ 45 3/ 89     1 - 0/ 07 سازش یافته  . تنظیم شناختی هیجانی2

 0/ 64 3/ 22    1 0/ 01 **0/ 66 سازش نیافته هیجانی. تنظیم شناختی 3

 2/ 14 9/ 71   1 ** -0/ 26 ** 0/ 24 ** -0/ 38 سازنده  . حل مسئله 4

 1/ 97 5/ 29  1 ** -0/ 47 ** 0/ 46 0/ 05 ** 0/ 49 غیرسازنده  . حل مسئله 5

 11/ 45 95/ 02 1 0/ 03 ** 0/ 24 - 0/ 08 ** 0/ 47 - 0/ 01 نمره کل  آوری . تاب6

01 /0**P‹ 05 /0P‹ * 

و حل مسئله    (p  ،47/0  =r<05/0)آوری با تنظیم شناختی هیجانی سازش یافته  بین تاب شود،  دیده می   1طور که در جدول  همان

 وجود داشت.   (p  ،24/0  =r< 05/0)سازنده رابطه مثبت معنادار  

بین مورد بررسی قرار  پیش  متغیرهای  ی(، استقالل خطاها و هم خطآوریتاب، نرمال بودن متغیر مالک )مسیرقبل از انجام تحلیل  

طبق آماره دوربین واتسون  است.    آوریتاب( نشان از نرمال بودن متغیر  p>05/0و    13/0گرفت. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف با )آماره  

بینی  بین در پیش، در تحقیق حاضر میزان آن برای متغیرهای پیش(1397سهرابی و همکاران،  )  است  5/2تا    5/1که محدوده قابل قبول آن  

بین است و معیار سنجش این شرط،  متغیرهای پیش  یعدم هم خط،  یکی از شروط دیگر  (، حاکی از استقالل خطاها است.  71/1)  آوریتاب

در پژوهش حاضر، عامل  .  شودمتغیرها تأیید می  یداشته باشد عدم هم خط  10عامل تورم واریانس است. چنانچه این عامل عددی کمتر از  

به منظور  .  (1395،  پورگتابی، کرم و صفری شالی حبیب ) شد  تأیید    یو عدم هم خط  بود  10تر از  واریانس در تمامی متغیرها کوچک   تورم

 
1 Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

2 Zhu 
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گیری روابط  پارامترهای اندازه  از روش تحلیل مسیر استفاده شد.  راهبردهای حل مسئلهگری  آزمون مدل مورد نظر یعنی بررسی نقش واسطه

 ائه شده است. ار   2مستقیم در جدول  

 
ای با نقش واسطه جانیه یتنظیم شناخت یراهبردها آوری بر اساس باورهای فراشناختی وبینی تاب. مدل اصالح شده پیش1شکل 

 راهبردهای حل مسئله

معنادار  ی پژوهش حاضر پس از حذف مسیرهای غیر معنادار رسم شده است. بدین معنا که مسیرهایی که  مدل اصالح شده   1در شکل  

ذکر شده   3و 2در جدول  آوری تاب( اصالح و حذف شدند. مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش با p>001/0نبودند )

 است. 
 داری پارامترهای برآورد شده. ضرایب مسیر مستقیم اثرات متغیرها و معنی2جدول  

 سطح معناداری  (tآماره ) استاندارد انحراف  ضرایب استاندارد  متغیر مالک  بین متغیر پیش

 0/ 773 0/ 28 0/ 08 0/ 02 آوری تاب باورهای فراشناختی

 0/ 001 5/ 27 1/ 98 10/ 47 آوری تاب سازش یافته تنظیم شناختی هیجانی 

 0/ 224 - 1/ 21 1/ 81 - 2/ 20 آوری تاب سازش یافته تنظیم شناختی هیجانی 

 0/ 121 1/ 55 0/ 55 0/ 85 آوری تاب حل مسئله غیرسازنده 

 0/ 030 2/ 16 0/ 49 1/ 07 آوری تاب حل مسئله سازنده 

 

 ایتر  بزرگ  Tمقدار    یمالک دارا  ریها به متغآن  میمساتقی  رهایکه مسا  ییرهایشاود تمام متغمشااهده می 2طور که در جدول  همان

 و مسیرهای غیر معنادار از مدل حذف شدند.  مالک دارند  ریبر متغ(  ›001/0p)داری  یمعن  تأثیر  است  ±96/1تر از  کوچک
 

 داری پارامترهای برآورد شده. ضرایب مسیر غیر مستقیم اثرات متغیرها و معنی3جدول 

 سطح معناداری  (tآماره ) انحراف استاندارد  ضرایب استاندارد  متغیر مالک  بین متغیر پیش

 0/ 001 -3/ 62 0/ 01 -3/ 06 حل مسئله سازنده  باورهای فراشناختی

 0/ 201 1/ 21 0/ 01 0/ 04 حل مسئله غیرسازنده  باورهای فراشناختی

 0/ 001 3/ 41 0/ 37 1/ 26 حل مسئله سازنده  تنظیم شناختی هیجانی سازش یافته 

 0/ 630 0/ 48 0/ 32 0/ 15 حل مسئله غیرسازنده  تنظیم شناختی هیجانی سازش یافته 

 0/ 927 0/ 09 0/ 36 0/ 03 سازنده حل مسئله  تنظیم شناختی هیجانی سازش نیافته 

 0/ 112 1/ 51 0/ 30 0/ 05 حل مسئله غیرسازنده  تنظیم شناختی هیجانی سازش نیافته 

 

تر  بزرگ  Tمقدار    یمالک دارا  ریها به متغآن  میمساتقی غیر  رهایکه مسا   ییرهایشاود تمام متغمشااهده می 3طور که در جدول  همان

 و مسیرهای غیر معنادار از مدل حذف شدند.  مالک دارند  ریبر متغ(  ›001/0p)داری  یمعن  تأثیر  است  ±96/1تر از  کوچک  ای

 های برازش مدل اصالح شده ذکر شده است.شاخص  4در جدول   
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 19-د یدر دوران کووآوری باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با تابرابطۀ  ای راهبردهای حل مسئله در واسطهنقش 

The mediating role of problem solving strategies in the relationship between metacognitive beliefs and cognitive … 

  

 
 

 

 های برازش مدل . شاخص 4جدول  

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز  مقدار
𝝌𝟐 

𝒇
 5کمتر از  2/ 32 

1RMSEA  )0/ 08کمتر  0/ 010 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 
2GFI   )0/ 9باالتر از  0/ 99 )شاخص نیکویی برازش 

3AGFI  )0/ 9باالتر از  0/ 99 )شاخص نیکویی برازش اصالح شده 
4CFI  )0/ 9باالتر از  0/ 99 )شاخص برازش تطبیقی 
5NFI   )0/ 9باالتر از  0/ 98 )شاخص برازش نرم شده 

 

باورهای    2و جدول    2  شکل  به  توجه  با.  است  شده  اصالح  مدل  با  هاداده  یبرازش عال  یدهندهنشان  3  برازش در جدول  هایشاخص

بینی کند. همچنین آوری را به صورت مثبت پیشفراشناختی به صورت غیر مستقیم و از طریق راهبرد حل مسئله سازنده توانست تاب

هیجانی سازش یافته توانست هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق راهبرد حل مسئله  راهبرد تنظیم شناختی  

 بینی کند.آوری را پیشسازنده، تاب

 

 گیری بحث و نتیجه
 

شناختی  باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم  رابطۀ بین  در    راهبردهای حل مسئلهای  واسطهاین پژوهش با هدف بررسی نقش  

باورهای فراشناختی به صورت غیر مستقیم های این پژوهش حاکی از آن بود که یافتهانجام شد.  19-دیدر دوران کووآوری هیجان با تاب

های مطالعات پیشین همسو  بینی کند. این نتایج با یافتهآوری را به صورت مثبت پیشو از طریق راهبرد حل مسئله سازنده توانست تاب

؛ اعرابیان  2018، سوارس  دسیسانتوس و بنو دایدآلم؛ 2018پینار و همکاران، ؛  2020؛ لنزو و همکاران، 2020و همکاران،   یشینکوبود )

اند که باورهای فراشناختی اگر دچار اختالل  ( بیان کرده2020(. لنزو و همکاران )1397بهروزی و همکاران،  ؛  1397و ابوامعالی الحسینی،  

پینار و آوری بیشتری داشته باشند. همچنین  شود افراد تابکه همین امر باعث میمت روان بیشتری برخوردار است  فرد از سالنباشند  

   . ابدییم  شیحل مسئله افزا  یها و اعتماد به نفس، مهارت  یروان  ی آورسطح تاب  شیبا افزا  ( در پژوهش خود بیان کردند که 2018همکاران )

  هوشیاری   یحیطه  وارد  و  دهیم می  قرار  توجه  مورد  ما  که   را  آنچه  فراشناخت،توان اذعان کرد که  ی اصلی می در تبیین فرضیه 

و    6کاسیلی)  دهدمی   شکل  را  بریممی   کار  به  احساساتمان  و  افکار  تنظیم  برای  ما  که  راهبردهایی  انواع  تأثیر  و  هاارزیابی  کنیم،می   خود

اگر به روشی    ای را مقابله   هایپاسخ   و  کندمی   تعیین  را  تفکر  سبک  کند،می  هدایت  را  توجه  فراشناخت؛ بدین معنا که  ( 2016همکاران،  

  به   نیروا  تختالالا  به  نسبت  یریپذبیدر آس  کلی   عامل  یک  شناخت به عنوانافر.  شودمی  منجر  ناکارآمد  نادرست پردازش کند به دانش

سازگار  نا  کنترل شوند. از این رو وجود باور فراشناختی  مندی از سالمتیعملکرد خوب و بهرهافکار باید به منظور  ؛ بنابراین  رودی م  رشما

شود.  ها میشود افراد احساس کنترل شخصی کمتری داشته باشند و در نتیجه این امر باعث افزایش اضطراب و افسردگی در آنباعث می

های خود تردید بیشتری داشته باشند که این  ها و شایستگیدر مورد تواناییشود افراد  باعث میسازگار  نا از سوی دیگر باور فراشناختی  

ی تنش  تجربه  .شود افراد دچار تنش عاطفی شوندباعث می  سازگارناباور فراشناختی    گذارد.ها تأثیر منفی میمسئله در سالمت روانی آن

ای ناسازگارانه  این افراد درگیر راهبردهای مقابله  شودیموجب معاطفی در افرادی که در بعد کنترل ناپذیری و خطر نمره باالیی دارند  

تر بودن مفاهیم تهدید در پردازش و تشدید استرس و  دسترس  )اجتناب، سرکوبی فکر و...( شوند و استفاده از این راهبردها موجب در

 
1 Root Mean Square Error Approximation 

2 Goodness of Fit Index 

3 Adjusted Goodness of Fit Index 

4 Comparative Fit Index 

5 Normed Fit Index 

6 Caselli 
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ی خود را  ا بیشتر برآورد کرده و توانایی مقابلهشوند افراد تهدیدهای محیطی راین فرآیندها باعث می  در حقیقت.  شودهیجانات منفی می

از طریق تأثیر بر انتخاب    سازگارنا  توان گفت باورهای فراشناختیبه طور کلی می  است.ناچیز تلقی کنند که نتیجه آن تداوم اختالل روانی  

از آنجا    (.2020و همکاران،    1فیلیپس )  روانی ارتباط دارند  یشناسب یخود با تداوم آس  یهایی و ادراک فرد از توانا  نامناسب  ایراهبرد مقابله 

توان  آوری قرار گرفتند؛ بنابراین میکه در این پژوهش راهبردهای حل مسئله به عنوان میانجی در رابطه بین باورهای فراشناختی و تاب

راهبرد حل مسئله سازنده در زندگی خود استفاده  هستند، اما از    سازگارنتیجه گرفت زمانی که حتی افراد درگیر باورهای فراشناختی نا

زا  که برای فرد آسیب  سازگارگردد و به نوعی سیکل معیوب باورهای فراشناختی ناآوری در این افراد میکنند باعث ارتقا و بهبود تابمی

  ی زمان   ژهیواین امر به   و  کندفا میهای حل مسئله نقش مهمی را در بهداشت روانی و جسمانی ایکسب مهارتپس  ؛  برد است را از بین می

و    حل مسئله سازندهآید. به عبارت دیگر، رفتار  شود به طور بارزتر به چشم میکه فرد با رویدادهای ناگوار و مشکالت زندگی روبرو می 

   .دهدار فرد قرار میختیدر ا   یآموزجسارت الزم را برای آزمونگری و تجربه  ،ی ریپذانعطاف 

دیگر نتایج نشان داد که راهبرد تنظیم شناختی هیجانی سازش یافته هم به صورت مستقیم و هم از طریق راهبرد حل مسئله از سویی  

؛ پینار و  2018و همکاران،    چیچیپژهای مطالعات پیشین همسو بود )بینی کند. نتایج این پژوهش با یافتهآوری را پیشسازنده توانست تاب

نشان  ( در پژوهش خود  2018و همکاران )  چیچیپژ(.  1396و محمودی و قائمی،    1397سی و لطفی عظیمی،  نعمت طاو؛  2018همکاران،  

از راهبرد  که    یافراد   و  دنکن یم  ینیبش ی را پ  یآورتاب   ریمتغ  داریصورت مثبت و معنمثبت به  جانیه   یشناخت  میتنظ  راهبردهای  نداهداد

های روزمره خواهند  آوری بیشتری در مواجهه با استرسبرند، تابدر زندگی خود بهره میارزیابی مجدد که جزو راهبردهای سازنده است، 

 داشت. 

ند تنظیم  گذارهای آدمی تأثیر میافکار و رفتارهایی که در هیجان توان بیان کرد که تغییراتدر تبیین این یافته از پژوهش حاضر می

های هیجانی مخصوصاً  شود که مسئول نظارت، ارزیابی و تغییر واکنشهیجان است. تنظیم هیجان به فرایندهای درونی و بیرونی معطوف می

شده،  هیجان ممکن است خودکار یا کنترل   فرایند تنظیمهایشان در زندگی دست یابد.  به هدف   افرادهای موقت و شدید است تا  هیجان

این توانمندی را ندارند که  افرادی که  باشد.  فیزیولوژی و شناختی رفتاری    های هشیار و ناهشیاریا ناآگاهانه باشد و شامل جنبهآگاهانه  

افسردگی   های درونی سازی از قبیل های تشخیصی، اختالل ، بیشتر نشانه به درستی مدیریت کنندرویدادهای روزمره    در برابررا  هیجاناتشان  

در بهزیستی روانی و    کنندهنییو تع  مهم  هیجان، عاملیگیری کرد که تنظیم  توان نتیجهپس این چنین میدهند،  ان میو اضطراب را نش 

کند. در نتیجه نبود تنظیم شناختی هیجانی سازنده  زندگی نقش اساسی ایفا میی زاکه در سازگاری با رویدادهای تنش فرد است کارکرد 

توانند  اهد شد. همچنین راهبرد تنظیم شناختی هیجانی سازنده در ارتباط با راهبرد حل مسئله سازنده میآوری در افراد خوباعث کاهش تاب

ی اصلی در زندگی فرد هستند و آوری را به شکلی مثبت و مفید در افراد ارتقا دهند زیرا هر کدام از این راهبردها به دنبال حل مسئله تاب

های  مقابلهتوان اینگونه بیان کرد که  ای مسئله مدار استفاده کنند. میت زندگی از راهبردهای مقابلهشوند فرد در مواجهه با مشکالباعث می 

منظور تغییر و اصالح شرایط تهدیدکننده محیطی انجام  از عملکردهای مستقیم فکری و رفتاری فرد که بهاست متمرکز بر مسئله، عبارت 

مهراد  شود ) مستقیم با مشکل مربوط میرویارویی  های فرد برای تغییر وضعیت و  شود. به بیان دیگر مقابله متمرکز بر مسئله به تالش می

منظور تغییر و اصالح شرایط تهدیدکننده  عملکردهای مستقیم شناختی فرد است که به   (. مقابله مسئله مدار،1397صدر و همکاران،  

های عملی در راهبرد  تغییر باشد. برخی از روش کنترل یا قابل کند که برای فرد قابل هایی بروز می گیرد و در موقعیت محیطی انجام می 

اطالعات بیشتر برای حل مشکل، مشورت و توجه به نقاط مثبت مسئله    آوریجمع  ،بینیمسئله مدار، استفاده از تجربیات گذشته، واقع 

شود که فرد احساس کند  هایی دیده میی هیجان مدار در موقعیتروش مقابلهاز سویی دیگر  (.  1400مام شریفی و همکاران،  هستند )

گریه کردن، احساس تنهایی، افسردگی و سایر  بافی، خشمگین شدن، مشغولی، خیال ها، دل روش کنترل است. برخی ازاین موقعیت غیرقابل 

کنند فشارهای روانی را کاهش  . افرادی که از راهبردهای سازگارانه که همان مسئله مدار هستند استفاده میهای آگاهانه استفعالیت

ی این  ریکارگبه زا با  و استرسی نامطلوب  دادها ی رورسانند. این افراد در هنگام مواجهه با  دهند و سیستم روانی خود را به تعادل میمی

های  ی خود و تواناییدهند و تفکرات منفی درباره کنند، پایداری بیشتری از خود نشان میراهبرد در واقع بر اندیشه خود کنترل پیدا می

نمی را  استرسخود  موقعیت  از  اجتناب  جای  به  و  استرسپذیرند  موقعیت  آن  به حل  آمده  پیش  میزای  و  زا  بر  پردازند  این طریق  از 

ای مسئله  کند. همچنین افرادی که از راهبرد مقابلهکنند، غلبه میآوری را برای آن شخص فراهم میهایی که زمینه کاهش تابموقعیت
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The mediating role of problem solving strategies in the relationship between metacognitive beliefs and cognitive … 

  

 
 

دارند  دهند که شامل تالش هوشیارانه یا ارزیابی منطقی از مسئله پیش آمده است که سعی  هایی را انجام میکنند، فعالیتمدار استفاده می

بنابراین استفاده از این نوع راهبرد  ؛  شوندبا این کار منبع فشار روانی را تغییر دهند یا حذف نمایند و بیشتر بر عامل فشارزا متمرکز می

 شود. ها میآوری در آنشود و از سویی دیگر باعث ارتقای تابباعث کاهش مشکالت روانی، رفتاری، هیجانی می

آوری  توانند در تابشناختی متعددی در تعامل با همدیگر میهای این پژوهش نتیجه گرفت که عوامل روان از یافتهتوان  به طور کلی می

دانشجویان نقش داشته باشند. در این مطالعه به بررسی نقش متغیرهای باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی با نقش 

آوری دانشجویان دارد و  راهبرد حل مسئله سازنده نقش کلیدی در تابشد که نتایج نشان داد    میانجی راهبردهای حل مسئله پرداخته

 آوری ضروری است. های ارتقای تابلزوم توجه به این عوامل در تعامل با یکدیگر در برنامه

علت و معلولی محدودیت دارند.    تبع از نظر تعیین روابطتوان به نوع روش پژوهش اشاره کرد که بههای پژوهش حاضر میاز محدودیت

شود  ها باید احتیاط نمود. پیشنهاد میها به سایر گروهگیری در دسترس و آنالین در تعمیم یافته همچنین به دلیل استفاده از روش نمونه

تر شود و  آماری آسانگیری تصادفی برای بررسی این متغیرها استفاده شود تا تعمیم آن به سایر جوامع  در مطالعات آتی از روش نمونه

همچون   دیگری  متغیرهای  به  روان همچنین  انعطافخودکارآمد ،  شناختیسرسختی  و  می  پذیری  ی  که  تابشناختی  در  توانند  آوری 

 دانشجویان را افزایش دهند، توجه نمود. 
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