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Objective:The purpose of this research was to formulate and evaluate the causal model of 

health-promoting lifestyle based on self-efficacy and emotional regulation through parent-

child conflict. 

Methods :The descriptive research method was correlation type. The statistical population 

included male and female high school students of brilliant talents in Sanandaj city in the 

academic year of 2122-2122(equal to 022 people). Based on the table of Karjesi and Morgan, 

031 people (02 girls and 253 boys) were selected by multi-stage cluster sampling method. The 

research tools included Walker's health-enhancing lifestyle questionnaires, Strauss's parent-

child conflict, Gratz's and Romer's emotional regulation, and Scherer's, Mercandant's, Jacobs' 

and Rogers' general self-efficacy.. 

 Results:The findings showed that the fitted model had a good fit. Based on this, the two 

variables of self-efficacy and cognitive regulation of emotion have a direct effect on the 

health-promoting lifestyle. On the other hand, the two variables of self-efficacy and cognitive 

regulation of emotion have a direct effect on the parent-child health conflict. And thus, the 

two variables of self-efficacy and cognitive regulation of emotion, in addition to the direct 

effect through parent-child conflict resolution styles, also have an effect on health-promoting 

lifestyle. 

Conclusion:As a result, it can be concluded that the conflict between parent and child is a 

fundamental variable that can explain many of the destructive effects of difficulty in emotion 

regulation. Therefore, it is necessary to increase the self-efficacy of gifted students by teaching 

a health-promoting lifestyle in schools and families. 
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Empirical evidence supports the direct relationship between psychological disorders and 

deficits in emotion regulation and self-efficacy, which causes more and significant 

incompatibility of disorders and intensification of family conflicts.Conflict and social 

contradictions are the most basic aspects of human life. One of the important areas that 

manifests itself in conflict is the confrontation between the lifestyles and behavioral patterns of 

parents and children .Given that lifestyle and parent-child conflict are likely to emerge during 

adolescence, it is critical to identify modifiable risk factors for adolescent mental . A health-

promoting lifestyle includes behaviors that lead to empowering people to increase their control 

over their health and ultimately improve the health of themselves, their families, and society. 

will be.Health behaviors are influenced by social norms, culture, mass media, national health 

policies, advertising practices, physical and social environments. Therefore, the different bomes 

and the diversity of the cultural-social situation in the country, on the one hand, and the different 

status of health indicators in different areas, on the other hand, require that the needs of the 

health sector be evaluated locally and regionally and in different groups. And based on that, 

health planning, resource allocation, budget and regional research priorities should be 

determined.The World Health Organization stated in the statement of the first global conference 

on healthy lifestyles in Moscow in 0223 that currently 026 of global deaths and 026 of deaths 

in developing countries are due to unhealthy lifestyles and this possibility By 0232, it will reach 

%56 of global deaths. One of the goals set by the World Health Organization until 0205 is to 

promote a healthy lifestyle in people For this reason, the research aims to examine the structural 

equation model of health-promoting lifestyle based on self-efficacy and emotion regulation 

with the mediating role of parent-child conflict. 

Materials and Methods 

This research was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature. 

The statistical population consisted of female and male high school students of Shahid Beheshti 

(Tizhoshan) high schools in Sanandaj city in the academic year of 2122-2122.According to the 

table of Karjesi and Morgan,031 people(253 boys and 02 girls) were selected as a sample. To 

analyze the data, the modeling method was done using Amos software. To collect data, Walker's 

Health Promoting Lifestyle Questionnaire,Gratz Emotional Regulation Difficulties 

Questionnaire(DERS),Scherer et al.'s General Self-Efficacy Questionnaire (GSES) and Strauss 

Parent-Child Conflict Questionnaire were used.To collect data,Walker's Health Promoting 

Lifestyle Questionnaire,Gratz Emotional Regulation Difficulties Questionnaire(DERS), 

Scherer et al.'s General Self-Efficacy Questionnaire(GSES) and Strauss Parent-Child Conflict 

Questionnaire were used. Health promoting lifestyle questionnaire was designed by (Walker et 

al,2992).This questionnaire is used for health-promoting behaviors,there are 51 four-choice 

items that are answered on a Likert scale.Gratz emotional regulation difficulties questionnaire 

was designed by(Gratz and Romer,0221).This questionnaire is designed to assess difficulties 

8. Introduction 
ealth-promoting lifestyle includes behaviors that will lead to empowering people to 

increase their control over their own health and ultimately improve the health of 

themselves, their families, and society.(Wiens and Bhattarai,0202) in their research 

showed that Health promoting lifestyle as a key and multidimensional issue is 

positively related to self-efficacy, quality of life, emotional regulation and inversely 

related to anxiety, stress and depression symptoms in adolescents. 
H 
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in emotional regulation and is 30-item self-report scale that is graded on a Likert scale. The 

general self-efficacy questionnaire was reported by(Sherer et al,2900)with a Cronbach's alpha 

coefficient of 2/01.This questionnaire has 2% items and 3 subscales, which are scored on a five-

point Likert scale. Strass Parent-Child Conflict Questionnaire was designed by(Strass et al, 

29%9).It is used to measure the conflict between parents and children 

1. Results 

The results in Table 2 showed that the mean of emotional regulation, self-efficacy, parent-child 

conflict and health promoting lifestyle were equal to15/02,10/05,32/00and2%9/%0 

respectively.The standard deviation of these variables was 0/59,22/50,22/00and3%/52 

respectively. In checking the normality of the data, the assumption based on the normal 

distribution of the data was tested at the 56 error level, and since the significance level obtained 

for the test statistic in all variables was greater than2/25,the normality of the data was 

confirmed. Based on this, the self-efficacy variable with a distribution statistic of 2/02 at a 

significance level of 2/22, a health promoting lifestyle with a distribution statistic of 2/220 at a 

significance level of 2/0% and parent-child conflict with a distribution statistic of 2/91 at a 

significance level.Possession of 2/31, emotional regulation with a distribution statistic of 2/35 

was significant at a significance level of2/12. 

Table2- description of research variables 

                        Indicator   

Variables 

Average  standard deviation 

 

Emotion Regulation 15/02 0/59 

Efficacy 10/05 22/50 

Parent-child conflict 32/00 22/00 

Health promoting lifestyle 2%9/%0 3%/52 

 

Table 0 shows the In order to verify the model, the fit indices of the model were investigated. 

The root mean square index of estimation errors is used in most studies, and if the index value 

is less than 2/2, the suitability of the model is confirmed. In this research, considering that the 

value of this index was calculated as 2/2%2, the fit of the model was confirmed. Also, when the 

result of dividing the chi square factor by df is less than 5, the fit of the model is confirmed, 

and considering that the result of this index in the current research is equal to 3/02,the 

appropriate fit of the model is confirmed.Finally, when indicators such as standard fit, adaptive 

fit, goodness of fit, this Kerimental fit and Tucker-Lewis coefficient are calculated higher than 

or equal to 2/9, the appropriate fit of a model is confirmed, according to Table 0, in this research 

The indices were calculated and confirmed as 2/92,2/91, 2/92, 2/92 and 2/92 respectively. 
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Table 0 - calculated fit indices for the research model 

Fit index Index 

value 

Desirable level fit condition 

Normed chi Squre 3202 Less than 5 It is desirable 

Comparative fit index 2291 Higher or equal to 

2/9 

It is desirable 

Goodness of fit index 2292 Higher or equal to 

2/9 

It is desirable 

Adjusted Goodness of fit 

index 

2200 Higher or equal to 

2/0 

It is desirable 

Root Mean Square Error 

of Approximation 

222%2 Below 2/2 It is desirable 

normalized fitness index 

(NFI) 

2292 Higher or equal to 

2/9 

It is desirable 

incremental fitness index 

(IFI) 

2292 Higher or equal to 

2/9 

It is desirable 

Tucker-Lewis 2292 Higher or equal to 

2/9 

It is desirable 

 

4. Discussion and Conclusion 

Structural equation analysis test was used to evaluate the main hypotheses of the research. The 

findings of the research showed that the first hypothesis, based on the mediating role of parent-

child conflict in the relationship between self-efficacy and health-enhancing lifestyle, was 

confirmed. The results of this study are in line with the research of(Bahrami and 

Bakhtiarpour,2390).In their findings, the researchers reported the role of parent-child conflict 

and self-efficacy in health-promoting lifestyle.The researcher also concludes that the more 

effective the skills of dealing with difficulties are in the family,the less the children of the family 

use ineffective coping methods to deal with conflicts and difficulties. and this causes the 

creation and strengthening of a health-promoting lifestyle.Also,the findings of the research 

showed that the second hypothesis, based on the mediating role of parent-child conflict in the 

relationship between emotional regulation and health-promoting lifestyle, was confirmed.The 

results of this study are in line with the research of (Ismaili et al,2390 & Shahbazi et al,2395). 

In their findings,the researchers reported the role of insufficient emotion regulation skills 

between family members in the conflict between parents and teenagers.In fact,emotional 

regulation increases the ability of people to reduce the conflict between parents and children, 

and this causes the creation and strengthening of a health-promoting lifestyle.This study had 

limitations.Interviews and clinical evaluations were not conducted with the participants and 

only self-report instruments were used to collect data.In future research, it is recommended to 
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use other tools such as interview and clinical assessment and compare their results with the 

results of the present study. It is suggested that counselors, psychologists and specialists in 

educational sciences, according to the results of the modeling section and the identification of 

variables influencing health-promoting lifestyles, including self-efficacy, emotional regulation 

and parent-child conflict in gifted adolescents, should be the basis of psychotherapy 

interventions, counseling and education for teenagers and families. 
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 . مقدمه1

و تضادهای اجتماعی اساسی ترین جنبه زندگی انسانهاست. یکی از حوزه های مهمی که تعارض خود را آشکارا  1تعارض

 اینکه به توجه با (.2112 ،3فیشر و جوهانسون)فرزندان استو الگوهای رفتاری والدین و 2نمایان می کند، رویارویی سبک زندگی 

 سلامت یبرا اصلاح قابل خطر عوامل شناسایی شوند،می ایجاد نوجوانی دوران در احتمالاً  فرزندان و والدین تعارض و زندگی سبک

 ؛وینزبهاتارای)است حیاتی پیشگیری برای هاتلاش به کمک و رسانیاطلاع استراتژی اتخاذ نوجوانی، دوران در روان

                                                           
1 Conflict 
 
2 life style 

 
 

 
 
 
 
 

اسطه و ارآمدی و تنظیم هیجان با نقشبر اساس خودک ارتقاء دهنده سلامت یسبک زندگ معادلات ساختاری مدل

 فرزند-ای تعارض والد
 3؛ کیومرث، کریمی2*؛ مریم، اکبری1فخرالدین، سهرابی

 ایران ،سنندج ،سنندج واحد اسلامی، آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه ،تخصصی  شناسیروان دکتری دانشجوی -1

 ایران سنندج، سنندج، واحد اسلامی، آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه ، روانشناسی دکترای -2

 ایران ،مهاباد ،مهاباد واحد اسلامی، آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه ،عمومی روانشناسی دکترای -3

 پژوهشی-مقالة علمی

 اساس بر سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک ساختاری معادلات مدل(. 1011).سهرابی، فخرالدین؛ اکبری، مریم؛ کریمی، کیومرث استناد به مقاله:

 1-12. 2(2).فصلنامة مشاورة مدرسه. فرزند-والد تعارض ای واسطه نقش با هیجان تنظیم و خودکارآمدی

: 8.022.01/jsc.2.2108811208.02 

 
 

 91/92/9029 تاریخ دریافت:
 22/92/9029 تاریخ پذیرش:
  21/21/2042تاریخ انتشار:

 

 دیخودکارآم اساس بر  سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک علی مدل ارزیابی و تدوین بررسی هدف با حاضر پژوهش:   ف:اهدا

 است شده انجام فرزند و والد تعارض ی واسطه با هیجانی تنظیم و

 دوره  دبیرستانهای پسر و دختر آموزان دانش شامل آماری جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش :هاروشمواد و 

 کرجسی جدول اساس بر(. نفر 011 با برابر) بودند 1011-1011 تحصیلی سال در سنندج شهرستان در درخشان استعدادهای متوسطه

 شامل پژوهش ابزار. شد انتخاب ایمرحله چند ایخوشه گیری نمونه روش به( پسر 153 و دختر 11) نفر 230 مورگان، و

 خودکارآمدی و رومر و گراتز هیجانی تنظیم اشتراس، فرزند - والد تعارض والکر، سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک هایپرسشنامه

فزار ابا استفاده از نرم ساختاری معادلات تحلیلبا روشها . تجزیه و تحلیل دادهبود راجرز و جاکوبس مرکاندانت، شرر، عمومی

Amos .انجام شد ، 

 شناختی نظیمت و خودکارآمدی متغیر دو اساس، این بر. داشت مناسبی برازش یافتهبرازش مدل کهنشان داد که ها یافته ها:افتهی

 تعارض بر جانهی شناختی تنظیم و خودکارآمدی متغیر دو سویی از و.دارند مستقیم اثر سلامت دهنده ارتقا زندگی سبک بر هیجان

 واسطه به مستقیم یرتاث بر علاوه هیجان شناختی تنظیم و خودکارآمدی متغیر دو ترتیب، بدین و. دارند مستقیم اثر سلامت فرزند-والد

 .هستند گذار تاثیر سلامت دهنده ارتقا زندگی سبک بر نیز فرزند - والد تعارض حل های سبک

 اثرات از سیاریب تواندمی که است اساسی متغیری فرزند و والد بین تعارض کهاین است نتایج حاکی از ا :یریگجهینتبحث و 

 آموزاندانش برای سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک آموزش با باید رو، این از. نماید تبیین را هیجان تنظیم در دشواری مخرب

 .داد افزایش آنها در را خودکارآمدی افزایش موجبات خانواده فضای و مدارس فضای در تیزهوش

 چکیده

 زندگی سببببک ها:کلیدواژه

 سببببلببامببت، دهببنببده ارتببقبباء

  هیجان، تنظیم  خودکارآمدی،

 فرزند-والد تعارض

  مسئول ةنویسند*

 مریم اکبری

 ایران سنندج، سنندج، واحد ،یآزاد اسلامدانشگاه  ،یگروه روانشناس ، یروانشناس یدکترانشانی: 

 09120321498تلفن:

 Akbari@iausdj.ac.irپست الکترونیک: 
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 تنظیم و خودکارآمدی اساس بر سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک ساختاری معادلات (. مدل9029).سهرابی، فخرالدین؛ اکبری، مریم؛ کریمی، کیومرث 

 9-22. 2(2. )فصلنامة مشاورة مدرسهفرزند. -والد تعارض ای واسطه نقش با هیجان
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 تنساخ توانمند به منجر که است رفتارهایی انجام شامل ، سلامت ارتقادهنده زندگی سبک.(1212 ،1پتن؛بلوچ ؛ویلیامز؛دورز؛پدرام

  .(2112 ، 2کندال و هالن)شد خواهد جامعه و خانواده خود، سلامت بهبود نهایت در و خود سلامت بر ها آن کنترل افزایش برای افراد

 ،0زندگی کیفیت ،3خودکارآمدی با مثبت طور سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به عنوان یک موضوع کلیدی و چند بعدی به

 ؛ویلیامز؛زدور؛پدرام ؛بهاتارای ؛وینز)است مرتبط نوجوانان در افسردگی علائم و استرس اضطراب، با معکوس بطور و 5تنظیم هیجانی

با  که عینی یا ضمنی اقدامات از ای مجموعه به عنوان را گستره این که تنظیم هیجان حوزة در مطالعه پیشگامان.(1212 ،0پتن؛ بلوچ

 ها هیجان تنظیم در ناتوانی.(7،2112رایس و همکاران)کرده اند تعریف،گیرد می صورت زا هیجان فرایندهای بر اثربخشی هدف

 و شناسایی برای لذا ؛شودیم ها هیجان ی در حوزه خودکارآمدی کاهش مثبت و عواطف منفی،کاهش عواطف افزایش موجب

 امر این،استفاده شود منفی هایهیجان از اجتناب برای روشی عنوان تا به شوند برانگیخته باید ها هیجان گر،لالتاخ تعدیل رفتارهای

محمد )مختلف از جمله پژوهشهای در.(1،2110سوالدی؛برکینگ)می سازد ممکن مثبت را های هیجان به دستیابی نهایت در

درباره رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و خودکارآمدی به  (2111، 2؛ جانسون2110،  یعارف؛ محمد زاده ، 2110بیگی،

 ،11برنس و الماسی)است. در پژوهش های سلامت ارتقاءدهنده  زندگی سبک فاکتورهای از یکی این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی

به رابطه بین خودکارآمدی بالاتر با  بهبود سلامت روانی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی ( 11،2112فیتزپاتریک ؛و لی، سلمن؛ 2115

و خودکارآمدی  هیجان تنظیم در نقص با شناختی روان اختلالات مستقیم ارتباط از تجربی شواهد در نوجوانان اشاره شده است .

-می آنها تشدید تعارضات خانوادگی اختلالات و کردنمعنادار و بیشتر موجب ناسازگاری خود نقص که این کنند می حمایت

 بالقوه توانایی داشتن علت به سلامت رفتارهای ارتقاء دهندهمعتقد هستندکه ( 12،2112گراس؛فلتون ؛دیویس، دهون ؛ویس ،تیل.)شود

 در مراقبت بهداشتی بار کاهش و زندگی کیفیت بهبود زایی، کاهش بیماری مزمن، بیماری پیشرفت و ایجاد از برای پیشگیری

به رابطه  (10،2121مدیسن؛پاراک؛گالاند،کریتسن؛مارش، تیلور ؛13،2111وینینی)در پژوهش.برخوردار هستند خاصی اهمیت از جامعه

ن نتایج همچنی است.شدهکودک ، رفتارهای سبک زندگی سالم و محیط خانه در کودکان پیش دبستانی اشاره –والد  تعاملاتی 

 زندگی بکس انتخاب قوانین بر مبتنی اجتماعی کنترل و کودک -والد ارتباطی های نشان می دهد بین محیط(15،2112باکستر)پژوهش

خودکارآمدی بر آموزشاثر بخشی(1320،کرامتی؛ارجمند نیا  ؛جلیلی کلهری)نتایج پژوهش در نوجوانان رابطه وجود دارد.  سالم

بهداشت جهانی در بیانیه اولین کنفرانس جهانی شیوه زندگی سالم در مسکو، در سال  سازمان.فرزند را نشان دادند –تعارض والد 

درصد از مرگ و میر کشورهای در حال توسعه، به دلیل سبک  11درصد از مرگ و میر جهانی و  01عنوان کرد در حال حاضر  2113

درصد مرگ و میر جهانی خواهدرسید. یکی از اهداف تعیین شده سازمان   75به  2131زندگی ناسالم است و این احتمال تا سال 

  .(10،2115)پدروسوسا، ارتقاء سبک زندگی سالم در افراد است2125جهانی بهداشت تا سال 

                                                           
1Wiens, Bhattarai, Pedram, Dores, Williams, 
Bulloch 
2Hallen and Kendall 
1 Efficacy 
4Quality of Life 
5 Emotion Regulation 
6Wiens,  Bhattarai,  Pedram, Dores,Williams, 
Bulloch 
1 Raise, Smets, Nelis, Schoofs      
8 Berking, Wirtz, Svaldi 

9 Johnson 
10Burns 
11 Lee, Salman, Fitzpatrick. 
12Weiss, Tull, Davis, Dehon, Fulton, Gratz 
11 Vinyl 
14 Marsh, Taylor, Gallan, Gerritsen, Parag, 
Maddison 
15 Baxter 
16Pedrososa 
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 تنظیم و خودکارآمدی اساس بر سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک ساختاری معادلات (. مدل9029).سهرابی، فخرالدین؛ اکبری، مریم؛ کریمی، کیومرث 

 9-22. 2(2. )فصلنامة مشاورة مدرسهفرزند. -والد تعارض ای واسطه نقش با هیجان
   

  

 

 

 Autumn2022. Vol 2. Issue 2 

 

 1شکل 

 تبلیغاتی، عملکردهای ملی سلامتی، های سیاست جمعی، های رسانه فرهنگ، هنجارهای اجتماعی، تأثیر تحت سلامتی رفتارهای

 اجتماعی -فرهنگی تنوع وضعیت و گوناگون های بوم زیست لذا .(2115، 1رسنیک و همکاران)است و اجتماعی فیزیکی های محیط

 حوزه نیازهای که نماید می ایجاب دیگر ازسوی مختلف، نواحی سلامت های شاخص متفاوت و وضعیت سو یک از کشور در

 های بهداشتی، برنامه ریزی  اساس آن بر و گیرند قرار ارزیابی مختلف مورد های گروه در و ای منطقه و محلی صورت سلامت، به

مفهومی پژوهش با مدل  1بر اساس شکل  لیدل نیبه هم .گردند تعیین ای پژوهشی منطقه اولویت هایو  بودجه منابع، تخصیص

 طهواس نقش با هیجان تنظیم و خودکارآمدی اساس بر سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک ساختاری معادلات هدف بررسی مدل

 :دهد قرار آزمون مورد را زیر فرزند نشان داده شده است که تلاش می کند فرضیه های-والد تعارض

 است. و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خودکارآمدی  رابطه در میانجیگری نقش فرزند دارای –تعارض والد 

.است سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک و  هیجانی تنظیم رابطه در میانجیگری نقش دارای فرزند – والد تعارض

                                                           
1 Resnick, Inguito, Orwig, Yahiro, Hawkes, Werner  

سبک زندگی 

 ارتقاء دهنده  

تعارض والد 

 فرزند -

 خودکارآمدی

 

 تنظیم هیجان
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 ها. مواد و روش2

پسر  و دختر دانش آموزان شامل آماری بود. جامعه همبستگی - توصیفی ماهیت حیث از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 بود . بر 1011-1011 تحصیلی سال در سنندج شهر(تیزهوشان) بهشتی شهید درخشان استعدادهای متوسطه دوره  های دبیرستان

 منظور نمونه گیری به نفر دختر( به عنوان نمونه انتخاب شد. روش 11نفر پسر و 153نفر) 230مورگان،  و کرجسی جدول اساس

 اساس بر هستند مدرسه 1 تعداد که سنندج شهر متوسطه دوره تیزهوش آموزان دانش کلیه میان از پیشنهادی ساختاری مدل یبررس

 نفر 230 تعداد مدارس متوسطه دوره آموزان دانش تمامی بین از ای مرحله تک ای خوشه تصادفی صورت به مورگان جدول

 آنان از و گرفت قرار مطالعه مورد نمونه اختیار در حضوری صورت به ها پرسش نامه پژوهش، اجرای جهت .شدند انتخاب

ورود  اریمع. نمایند شرکت پژوهش در خود شخصی مشخصات نوشتن بدون کامل رضایت داشتن صورت در تا شد درخواست

و مشغول به تحصیل در  های سخت و لاعلاج، عدم ابتلا به بیماریسال 15تا  11 یبازه سنی، رانداشتن تابعیت ای :شاملبه نمونه 

داشتن بیماری های مزمن و حاد جسمانی ) تشخیص براساس بود. همچنین معیار خروج از نمونه شامل:  مقطع متوسطه تیزهوشان

ه شخیص براساس پروندتداشتن اختلالات مزمن و حاد روانی )، عدم تمایل شرکت کننده به ادامه همکاری و پرونده سلامت( 

 بود. مشاوره( 

انجام پژوهش از دانشگاه  یلازم برا یکسب مجوزهاو IR.IAU.SDJ.REC.1011.175 از اخذ شناسه اخلاق  پژوهش پس نیدر ا

با توجه به معیارهای ورود به نمونه و خروج از آن، پژوهشگر به نمونه گیری از جامعه هدف پرداخت.  ،سنندجواحد  یآزاد اسلام

 برای نهایت، دراخذ شد. زین یانامهتیرضااز شرکت کنندگان پژوهش،  نیدر ا یاصول اخلاق تیرعا یبرا همچنین

 پرسش نامه سبکها از برای جمع آوری داده گرفت. انجام Amos افزار نرم از استفاده با یابی مدل روش از  هاداده وتحلیلتجزیه

پرسشنامه ،(2110گراتز و رومر،)هیجانی تنظیم هایدشواری پرسشنامه(،1221والکر و همکاران،)سلامت دهنده ارتقاء زندگی

 استفاده شد.(1272،اشتراس)فرزند -والد تعارضپرسشنامه و (1،1212و همکاران شرر)خودکارآمدی عمومی

  2(HPLQ) سلامت دهنده ارتقاء زندگی پرسش نامه سبک

 طلاعاتیا دستاورهای بیشتر چه هر منظور احاطه به را سلامت دهندة ارتقا زندگی سبک نیمرخ باردیگر(1221،همکاران و والکر)

 ندةده ارتقا زندگی سبک شدة نظر تجدید دوم نسخة در. دادند قرار نظر تجدید مورد سلامت، رفتارهای مطالعاتی حوزة در

 و ودشکوفاییخ بهزیستی، سطح بر که شدند سازی مفهوم ادراکاتی و اعمالی مثابة به سلامت کنندة تبیین رفتارهای سلامت،

 مطالعة در .تاس سلامت ارتقادهندة رفتارهای بیشتر تعداد دهندة نشان بالاتر نمرة نیمرخ، این در .بودند اثرگذار افراد رضامندی

 برای یپذیر مسئولیت سلامت، دهندة ارتقا زندگی سبک رفتارهای کلی نمرة درونی همسانی ضرایب(1221،و همکاران کرلوا)

، 15/1، 20/1،10/1 اب برابر ترتیب به تنیدگی مدیریت و بین فردی روابط معنوی، رشد تغذیه، جسمانی، فعالیت فردی، سلامت

 .آمد دست به 72/1و 17/1 ،10/1، 11/1

 

                                                           
1 Scherer 
2Health promotion lifestyle questionnaire  
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 1(ERDQ)هیجانی تنظیم هایدشواری پرسشنامه

 ریت جامع شکل هیجانی به تنظیم در موجود های دشواری ارزیابی برای که باشد می گزارشی خود شاخص یک مقیاس این

 اساس بر ها جواب. دارد عبارت 30 و شده است ساخته(2110،رومر و گراتز)توسط زمینه این در موجود های ابزار به نسبت

 (2110، رومر و گراتز)پژوهش نتایج .شوند می بندی درجه( همیشه تقریبا) 5 تا( هرگز تقریبا)1 از لیکرت ای درجه 5 مقیاس

 علاوهه ب. بود( P<15/1) مقیاس این کلی نمرات برای خوب بازآزمون– آزمون پایایی و( مقیاس کل)بالا درونی همسانی از حاکی

 روی بر مقدماتی پژوهش یک طی(1311،علوی).بود شده گزارش مناسب مقیاس این بین پیش و سازه روایی آنها پژوهش در

 قرار بررسی مورد مقیاس را این درونی همسانی پایایی (مرد 17 و زن 31) مشهد پزشکی علوم و فردوسی دانشگاه دانشجوی 01

 کل درونی همسانی ضریبو همچنین  ( هست=10/1a) مقیاس کل برای بالایی درونی همسانی دهنده نشان آن نتایج دادکه

 و عاملی ساختار بررسی به مجزا نمونه دو روی برخود  پژوهش در(1323 ، سپهریان).آمد دست 10/1حاضر پژوهش در مقیاس

 در دشواری هیجانی، های پاسخ پذیرش عدم عامل 0 وجود،عاملی تحلیل. (پرداخت2110گراتز و رومر،پرسشنامه ی) روایی

 عدم و جانیهی بخشی نظم های راهبرد به محدود دسترسی هیجانی، آگاهی فقدان تکانه، کنترل در هدفمند،دشواری رفتار انجام

 رونید همسانی از مقیاس این که است آن از حاکی رومر و گراتز پژوهش نتایج همچنین،. داد قرار تایید مورد را هیجانی وضوح

 . باشد می برخوردار( 23/1) بالایی

  2(GSES)پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 

میل به  ،میل به آغازگریزیرمقیاس  3گویه و  17این پرسشنامه دارای  .شد طراحی(1212،شرر و همکاران)توسطاین پرسشنامه 

پنج یکرت لعبارات این پرسشنامه، بر روی یک  است.مقاومت در رویارویی با موانع  و گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف

 11،7،0، 11، 12، 10، 10همچنین در این پرسشنامه سوالات. شوندگذاری مینمرهکاملاً موافقم( -5کاملاً مخالفم؛ -1)ای درجه

هست و هرچه فرد نمره بالاتری کسب کند  15تا  17دامنه نمرات این پرسشنامه شود. گذاری مینمرهبه صورت معکوس  2، 0، 5،

 .اندگزارش کرده 10/1 این پرسشنامه را خکرونباضریب آلفای  (1212، شرر و همکاران)به منزله خودکارآمدی بیشتر وی هست.

 10/1و  20/1پایایی این پرسشنامه را با ضرایب آلفا وتنصیف به ترتیب  (1320،حیدری، مروتی، خان بابایی و فرشچی)در ایران نیز

 .محاسبه شد 72/1در این تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  اند.گزارش کرده

 3(QCSPC)شتراس ا فرزند -والد تعارضپرسشنامه ی 

 این.شد استفاده(1272،اشتراس)والدین با تعارض پرسشنامه از،فرزندان با والدین تعارض سنجش جهت حاضر پژوهش در 

 خانواده عضایا بین( خشونت و کلامیاستدلال،پرخاشگری)یعنی تعارض حل مولفه سه سنجش سؤال دارد،برای پانزده پرسشنامه

 گذاری نمره( ماه در یکبار از بیش برای) 5 تا( هرگز برای) صفر از ای درجه 5 طیف اساس بر آن پاسخ و است شده تدوین

 تا 02/1بین تلالاس مقیاس کرونباخ آلفای ضریب دامنه. اند کرده تایید را پرسشنامه این پایایی ضریب متعددی مطالعات. شودمی

 شده گزارش20/1تا  02/1 بین فیزیکی پرخاشگری مقیاس خرده برای و 11/1 تا 02/1 بین کلامی پرخاشگری مقیاس 70/1

 پرسشنامه این پایایی ضریب سنجش جهت(1320،وبختیارپوربهرامی)پژوهش در.(1323هرمزی، وکلانتری اسمعیلی جباری)است

                                                           
1 Emotional regulation difficulties questionnaire 
2 General Self-Efficacy Scale 

1 Strauss Parent-Child Conflict Questionnaire 
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 11/1 ضرایب مساله حل برای ترتیب به شدکه استفاده کاتمن دونیمه آزمون(و کرونباخ،تنصیف) آلفای روش سه از آن ابعاد و

 و 71/1 و57/1 و 13/1 ضرایب فیزیکی پرخاشگری برای ،07/1و51/1 و 72/1ضرایب فیزیکی پرخاشگری برای ،07/1و 51/1و

 .ستا پرسشنامه این پایایی ضریب بودن قبول قابل دهنده نشان که آمد دست به73/1و  57/1 و 72/1 ضرایب پرسشنامه کل برای

 هایافته. 3

به  ساختاری معادلات تحلیل از بهره گیری با توصیفی، آمار شاخص های اساس بر پژوهشی متغیرهای توصیف از پس بخش، این در

 . شد پرداخته پژوهشی فرضیه های بررسی

 

 پژوهشی متغیرهای (توصیف1جدول )

شاخص                                               میانگین انحراف معیار

 متغیرها                             

 تنظیم هیجانی 010/05 51/2

 خودکارآمدی 15/01 50/11

 فرزند-تعارض والد 20/31 20/11

 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت 71/172 51/37

 

فرزند و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به ترتیب برابر  -خودکارآمدی، تعارض والدمیانگین تنظیم هیجانی،  ،1 جدول اساس بر

 دست آمد. به 37/51و 20/11، 50/11، 52/1با  برابر ترتیب به نیز متغیرها این معیار . انحرافبود 71/172و 20/31، 15/01،  05/01با 

به  معناداری سطح چون و شد آزمون درصد 5 خطای سطح در هاداده  نرمال توزیع بر مبتنی فرض داده ها نرمال بودن بررسی در

 خودکارآمدینرمال بودن داده ها تأیید گردید. بر این اساس متغیر  بود، 1/ 15بزرگتر از  متغیرها تمام در آماره آزمون برای دست آمده

، 27/1در سطح معنی داری  112/1آماره توزیع ، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با 11/1در سطح معنی داری  21/1با آماره توزیع 

 01/1در سطح معنی داری  35/1، تنظیم هیجانی با آماره توزیع 30/1در سطح معنی داری  20/1فرزند با آماره توزیع-تعارض والد

 .شدهگرفت هبهر پژوهش فرضیه های بررسی برای ساختاری معادلات تحلیل روش از ادامه، در اولیهبررسی  از معنی دار بود. پس

 به واحد فضای یک در چندگانه متغیرهای بین رابطه ارزیابی به منظور که است ییداده ها تحلیل برای تکنیکی ساختاری معادلات

 .می رود کار
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 فرزند-تعارض والد با انیجتنظیم هی و خودکارآمدی اساس بر مدل سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت  (2) شکل

-اندازه گیری متغیرهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، تعارض والد برای رفته بکار پرسشنامه های ،گویه های2شکل اساس بر

 3/1از  بالاتر گویه یک برای محاسبه شده عاملی بار و تنظیم هیجانی دارای بار عاملی مناسب بود زیرا هرگاه خودکارآمدی فرزند،

 .داشت مصداق گویه ها این تمام مورد در معیار این(. 1317هومن،باشد اعتبار آن تایید می شود) 20/1به دست آمده بالاتر  tو مقدار 

مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مجذور کای  (ML)و برآورد بیشینه احتمال  AMOS 7مدل اندازه گیری با استفاده از نرم افزار

 . p ،  211/3=  (112 = df  ،230N= )2 <11/1)دارد نشان داد که مدل با داده ها برازش
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 پژوهش مدل برای محاسبه شده برازش شاخص های (2جدول)

 برازش وضعیت مطلوب سطح شاخص مقدار برازش شاخص

 مطلوب است 5کمتر از  21/3 1مجذور کای نرم شده

 مطلوب است 2/1بالاتر یا مساوی 20/1 2تطبیقی برازندگی شاخص

 مطلوب است 2/1مساوی یا بالاتر 21/1 3نکویی برازش شاخص

 مطلوب است 1/1بالاتر یا مساوی 11/1 0برازندگی شده تعدیل شاخص

 مطلوب است 1/1زیر 71/1 5مجذورات تقریب میانگین ریشه

 است مطلوب 2/1مساوی یا بالاتر 21/1 0استاندارد برازش

 است مطلوب 2/1مساوی یا بالاتر 21/1 7منتال کری این برازش

 است مطلوب 2/1مساوی یا بالاتر 21/1 لوئیس -تاکر

 

 تخمین خطاهای مربعات میانگین ریشه شاخص. شد پرداخته  1مدل برازش شاخص های بررسی به مدل تأیید برای ادامه، در

 این در که می شود تأیید باشد، برازندگی مدل 1/1از کمتر شاخص مقدار اگر و می گیرد قرار استفاده مورد بیشتر مطالعات در

 تقسیم نتیجه هرگاه همچنین، محاسبه شده، برازش مدل تأیید گردید. 711/1با برابر شاخص این مقدار اینکه به با توجه پژوهش

پژوهش  در شاخص این نتیجه اینکه به توجه با وباشد، برازش مدل تأیید می شود و  5کمتر از عدد ، dfبر chi Squreعامل  

 مانند هایی شاخص که در نهایت هنگامی .می گیرد قرار تایید مورد مدل مناسب می باشد،  برازندگی 21/3با انجام برابردر حال 

محاسبه  2/1لوئیس بالاتر  یا مساوی  -منتال و ضریب تاکر کری این برازش ش،براز نیکویی تطبیقی، برازش استاندارد، برازش

، 21/1، در این پژوهش این شاخص ها  به ترتیب برابر با 2شوند، برازندگی مناسب یک مدل تایید می گرددکه بر اساس جدول 

-رداختهپ پژوهش فرضیه های بررسی به ادامه، در مدل، تایید از پس نهایت، محاسبه و تأیید گردید. در 21/1و  21/1، 21/1، 20/1

بر شیوه های  111/1در سطح  -222/1که خودکارآمدی دارای تأثیر منفی به میزان  داد نشان پژوهش نخست فرضیه بررسی .شد

میزان  به مثبت تأثیری دیگر، سبک حل تعارض دارای سوی از وبر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت  312/1حل تعارض و 

-تعارض والد میانجی نقش اساس، این دهنده سلامت که ضرایبی معنادار هستند. بر بر سبک زندگی ارتقاء 11/1در سطح 127/1

 تأیید مورد نخست فرضیه رو این از و شد مشخصسبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت  و میان خودکارآمدی رابطه در فرزند

بر  111/1در سطح  100/1که تنظیم هیجانی دارای تأثیر مثبت به میزان  شد مشخص پژوهش دوم فرضیه بررسی گرفت. در قرار

                                                           
1- Normed chi Squre 
2 Comparative fit index 
1 Goodness of fit index 
4 Adjusted Goodness of fit index 

5 Root Mean Square Error of Approximation 
6 normalized fitness index (NFI) 
1 incremental fitness index (IFI) 
8 modeling fit indexes 
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بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت  و از سوی دیگر، شیوه های حل تعارض  -103/1فرزند و -شیوه های حل تعارض والد

 .که ضرایبی معنادار هستندبر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت  11/1در سطح  111/1میزان  به مثبت فرزند دارای تأثیری-والد

 شد مشخصسبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت  و میان تنظیم هیجان رابطه در فرزند-تعارض والد میانجی نقش اساس، این بر

غیرمستقیم خودکارآمدی با نقش  اثر که نشان داد 1بوت استرپ آزمون گرفت. نتایج قرار تأیید مورد فرضیه دوم رو این از و

( و اثر غیر مستقیم تنظیم هیجان با نقش P ،170/1-=β <11/1فرزند بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت )-والدمیانجی تعارض 

 (  از نظر آماری معنی دار است. P ،112/1=β <11/1فرزند بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت)-واسطه ای تعارض والد

 گیری. بحث و نتیجه4

 حوزه در کلیدی مبحث یک عنوان به .همچنین(2111، مایرز)بوده است المللی بین رویکرد یک سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک

باید توجه داشت .(2111 اموری،؛اکازاکی؛یاماماتو)است نموده جلب خود به پژوهشگران طرف از را ای گسترده و ویژه توجه سلامتی

 و خود هیجانات  رب کنترل افزایش برای افراد سازی توانمند به منجر که است رفتارهایی شامل سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبککه 

 زندگی سبک مدل بررسی بنابراین.(2113محمدی، و چراندابی؛غفوروند میر ؛بحیرایی)شود می جامعه و فرد سلامت بهبود نهایت در

 همچنین و است پژوهشی خلأ یک فرزند– والد تعارض گریمیانجی با هیجانی تنظیم و خودکارآمدی براساس سلامت دهنده ارتقاء

 .گردد زمینه این در جدید هاییافته به منجر ارتباط این در والد تعارض ایواسطه نقش بررسی رودمی انتظار

ی فرزند در رابطه خودکارآمدی و سبک زندگ-گری تعارض والدمیانجی نقش بر اول، مبنی فرضیه که داد نشان پژوهش یافته های

 یافتهاین تبیین در یک راستا است. در(1320،بختیارپور و بهرامی)پژوهش با یافته این نتایجارتقاء دهنده سلامت مورد تأیید قرار گرفت.

 مسئولیت فیزیکی،فعالیت تغذیه،)انتظارات سر بر توافق عدم معنای به سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک در که تعارض گفت می توان

 در رزندف –والد تعارض تجلی .باشد می( فردی بین روابط)خانوادگی هنجارهای ،(معنوی رشد) ها ارزش ،(استرس مدیریت پذیری،

 از. شودمی دیده آمیز خشونت برخوردهای تا لفظی های نزاع ها، مخالفت منفی، های واکنش همدلی، و صمیمیت احساس عدم

 او رفتارهای و فرزند به تعارض ، است اختلاف و تعارض از سرشار و است منفی،روابط فرایند و کیفیت که هایی خانواده در طرفی

 ودکانک در کارآمدی خود و سازگاری مشکلات باعث خانوادگی های زمینه ارتباطی فرایندهای گونه این و کرده پیدا گسترش

در  ودارند  پایینی خودکارآمدی سطح که است هایی خانواده در رفتاری مشکلات از بسیاری. (2115همکاران، و سانگاوی)شودمی

  خانواده عضاءا ضعیف های مهارت رو این از،شود تلقی آمیز تهدید ان این گونه خانواده هافرزند براینتیجه برقراری ارتباط با دیگران 

-دشواری با مقابلههای  مهارت خانواده در که چقدر هر لذا(.1323شریعتی، و امامی) است موثر فرزندان رفتاری مشکلات بروزدر 

 نتیجه در و ندکن می استفاده ناکارآمد ای مقابله روش از ها دشواری و تعارض با مقابله برای کمتر،خانواده فرزندان باشد کارآمدتر،ها

 مدی،خودکارآ واقع شود. در می دیده  کمتر است ناکارآمد مقابله روش از استفاده ی نتیجه که آنها در رفتاری مشکلات بروز

 لامتس دهنده ارتقاء زندگی سبک تقویت و ایجاد باعث امر این و برده بالا فرزندان و والدین تعارض کاهش برای را افرادتوان

 .شودمی

 زندگی سبک و تنظیم هیجانیبا  رابطه در فرزند-والد تعارض گریمیانجی نقش بر مبنی دوم، فرضیه که داد نشان پژوهش های یافته

 (1325،شهبازی و همکاران؛1320،اسماعیلی و همکاران)پژوهش با یافته این نتایج گرفت. قرار تأیید مورد سلامت دهنده ارتقاء

 یکی .شود به وضوح دیده می مختلفی های جنبه در فرزندی -والد روابط در گفت تعارض توان میها یافته این تبیین در. همسواست

 تاریرف الگوهای و سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک رویارویی کنند می نمایان آشکارا را خود تعارض ها آن که مهمی هایحوزه از

 انوادهخ اعضای بین  هیجان تنظیم کافی مهارت عدم نوجوانان، با والدین های تعارض در شایع عنصر یک.است فرزندان و والدین

                                                           
1 .boot-strap 
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 ایازندهس ارتباط خودش درونی تجربیات با که کندمی فراهم نوجوانان و کودکان برای را ایزمینه،هیجانی تنظیم واقع در. است

 ،باشد تردشوار و ترمشکل هیجانی تنطیم چقدر هر که حالی در نماید عمل گشوده و پذیرا ،تجربیات این مقابل در و کند برقرار

 مشکلات ودشمی باعث که دنکنمی عمل بارفاجعه و غیرمنطقی صورت به ناخوشایند تجربیات و مشکلات با برخورد در نوجوانان

 ریزی رونب و پرخاشگری جمله از شدیدی های واکنش، ناخوشایند اضطراب زا و هایموقعیت در وآنان را چندین برابر کند  رفتاری

 آموزش. کندمی اثر بی را حل راه ی درباره گفت وگو برای تلاش ها،هرگونه مهارت این نبوددهند. بروز خود از را نامناسب های

 هیجانی، تنظیم واقع در. (2110 همکاران، و لئو)دارد فرزندی -والد یها تعارض کاهش در مهمی نقش نوجوانان به هیجان تنظیم

 می سلامت یدهنده ارتقاء زندگی سبک تقویت و ایجاد باعث امر این و برده بالا فرزندان و والدین تعارض کاهش برای را افراد توان

  .شود

 مشابهی مطالعات می شود که پیشنهاد رو این از و کرد اشاره جامعه نمودن به محدود می توان پژوهش این های محدودیت جمله از

 متغیرها سنجش برای تحقیق این این در بر شود. علاوه انجام دانشجویان( جمله )از دیگر تحصیلی گروه های و کلانشهرها درمدارس

محسوب  پژوهش این هایمحدودیت از یکی تواندمی سنجش برای روش یک از استفاده که شد استفاده سنجی خود هایپرسشنامه از

رتقاء سبک زندگی ا پیش بینی در یدیگرگری میانجی متغیرهای از ،بعدیپژوهش های شود. علاوه بر این، پیشنهادمی شود در

 به توجه با یتیترب علوم متخصصان و روانشناسان می شودکه مشاوران، پیشنهاد نیز صورت کاربردی شود. به استفاده سلامتی دهنده

 نظیمت خودکارآمدی، جمله از سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک بر تأثیرگذار متغیرهای شدن مشخص و یابی مدل بخش نتایج

 و نوجوانان برای آموزش و مشاوره درمانی، روان مداخلاتبر  مبناییآن هارا، تیزهوش نوجوانان در کودک -والد تعارض و هیجانی

راهم ف نوجوانان مورد در موثر اقدامات برای ای زمینه گروهی و فردی صورت به متغیرهای این مطالعه با همچنین. دهند قرار خانواده

 نمایند.

 .ملاحظات اخلاقی5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. اصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.های پژوهش حاضر مشارکت داشته تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو
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 منابع

(. اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر رابطه والد فرزندی و عزت نفس دختران دارای اختلال یادگیری، 1325).اسمعیلی، نیلوفر ؛اخوان تفتی، مهناز

 انسانی.مجموعه مقالات دومین کنفرانس رویکردهای نوین در علوم 

00030-02%10055https://elmnet.ir/article/ 

مقالاتفرزندی، مجموعه -(. تاثیر آموزش خودکارآمدی بر تعارض والد1320).کرامتی، محمد رضا؛ارجمند نیا، علی اکبر ؛جلیلی کلهری، عباس

 جهان در تعلیم و تربیت و روانشناسی.کنفرانس ملی دستاوردهای 

90120-9%2%2https://www.sid.ir/paper/  

 سازگاری و لذت سرزندگی، بر سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک آموزش تاثیر.(1325).طبائیان، سیده راضیه؛ اسماعیلی، مریم؛ رضایی،زهرا

 115-521 ،2(51) شاپور، جندی پزشکی علمی مجلة. دیابت به مبتلا زنان

.html10922https://jsmj.ajums.ac.ir/article_ 

 .و مبتلا به سرطان یدو گروه از مردان، عاد نیب یجانیه یینظم جو سهیبه مقا یدر مطالعه ا .(1325).ی، آمنه ساداتکاظم ، مهدی؛گل یسبزعل

 250-203 .0(20)پزشکیفصلنامه علوم 

fa-22%%-2-http://tmuj.iautmu.ac.ir/article 

 تحصیلی خودکارآمدی و سلامت دهنده ارتقاء زندگی سبک های مؤلفه رابطه(. 1320).باقر محمد مهرداد؛کجباف، لانتری،ک سجاد؛ سعادت،

 31-31 ،0(2) پزشکی، علوم آموزش در پژوهش نشریه. دانشجویان

https://doi.org2 22209050/rme.921230 

شناختی در رابطه خودکارآمدی و رفتارهاینقش میانجی انعطاف پذیری روان (. 1011).میرزاییان، بهرام  ؛فضل علی، محسن ؛شعبان نژاد،آریانا

 52-02، 3(23ارتقاء دهنده سلامت در زنان نابارور. نشریه ابن سینا، )

https://doi.org22220023120323250 

 مجرم جوانان در آوری تاب و هیجان تنظیم در دشواری فرزندپروری، های سبک مقایسه .(1320).امشهبازی،گیتی؛ بهامین، قباد؛ مامی، شهر

  57–01، 31(5)اجتماعی، نظم و امنیت راهبردی های وغیرمجرم.  مجله پژوهش

http://ensani.ir/fa/article/302%02 

-علمی شناختی با سبک ارتقاء سلامت در دانشجویان. مجله هیجان تنظیم های سبکرابطه (.1321).فتحی، حیدر؛ بابا پور، جلیل ؛عبدی،سلمان

 251-200، 0(1ایران،) اسلامی جمهوری ارتش پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

https://elmnet.ir/article/2221250-22209 

 راهبردهای تنظیم هیجانی در سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت(. 1325).کریم بهرام، آوات؛ ربیعی، مهدی؛ دنیوی، وحید؛ نیک فرجام، مسعود
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