
Health Research Journal, Volume 6, Issue 3, Spring 2021 Original Article 

 

 

Health Research Journal; Volume 6, Issue 3, pages 207-218 

10.52547/hrjbaq.6.3.4 

 

abbas_haghayegh@yahoo.com 

 

 

 

ealth anxiety, which is classified in the fifth version of psychiatric disorders as an anxiety 

disorder and one of the anxiety disorders, is defined as a person who believes that he / she has 

a serious illness or can have a serious illness. The disorder is characterized by symptoms of 

high health concerns and the occurrence of extreme and maladaptive behaviors about maintaining good 

health. Inadequate emotion regulation strategies have been cited as one of the major causes of health 

anxiety. Basic emotion regulation strategies act as an important factor in determining a person's 

successful performance. Emotional dyslexia, or alexithymia, is a disorder of the psychological structure 

that means the inability to regulate emotions as a guide to one's behavior. The aim of this study was to 

H 

Introduction: This study aimed to investigate the relationship between cognitive emotion 

regulation strategies and health anxiety with regarding the mediating role of alexithymia in 

medical students.  

Materials and Methods: This study was a correlational research in the form of structural equation 

research. Using convenience sampling, 450 medical students were selected and asked to complete 

the Salcovix and Warwick Health Anxiety Questionnaires (1986), Toronto Emotional Inventory 

Questionnaire (Bagby, Parker & Taylor,) and Emotional Adjustment Questionnaire (Garnefsky 

& Kreige & Spinhaun,). The data were analyzed using Amos software and statistical equation 

method.  

Results: The results showed that the two tested models have significant relationship between 

positive and negative emotion regulation strategies and health anxiety with mediating role of 

alexithymia (P<0.01). In the study of Pearson correlation coefficients between variables, except 

for the correlation coefficients between emotion regulation strategy with health anxiety attitude 

and disaster emotion regulation strategies, rumination with emotional distress, other coefficients 

were significant (P<0.01). 

Conclusion: Based on the above results, it can be concluded that emotion regulation strategies 

have a significant role in medical students' anxiety level and alexithymia can modulate this 

relationship. 
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investigate the structural model of health anxiety based on positive and negative strategies of emotion 

regulation with regard to the mediating role of Alexithymia in medical students. 

Materials and Methods 

This study was in the category of correlational research in terms of structural equations and its statistical 

population consisted of medical students of Isfahan University of Medical Sciences in the academic 

year 2018-19. The inclusion criteria were: being a medical student and having informed consent to 

participate in the research and the exclusion criteria were: dissatisfaction to participate in the research 

and failure to fully answer the questions of the research questionnaires. By available sampling method, 

450 medical students were selected and asked about the Salvosiks and Warwick (1986) Health Anxiety 

Questionnaire, Toronto Alexithymia Questionnaire (Bagby, Parker and Taylor, 1996), and answer the 

Emotion Regulation Questionnaire (Garnowski & Craig & Spinhaun, 2002). In order to observe the 

ethical points of the research, at the beginning, the purpose of conducting the research was explained to 

all students, and by emphasizing the confidentiality of information and maintaining confidentiality, it 

was pointed out that there is no need to mention the name and surname. The test is optional and during 

the test, the subject has the right to cancel the test and not complete the questionnaire. It was also 

emphasized that the personal information of the participants is kept confidential. The collected data 

were analyzed using Amos software using structural equations and Pearson correlation coefficient. 

Results  

The results showed that the two models tested had a good relationship between positive and negative 

emotion regulation strategies and health anxiety with the mediating role of alexithymia. To investigate 

the structural pattern between positive and negative emotion regulation strategies with health anxiety 

due to the mediating role of emotional malaise, due to the violation of the assumed normality of the 

maximum likelihood method of maximum resistance to the violation of the assumed normality of 

distribution for model estimation and indicators Valid was used to fit the model. 

In the study of Pearson correlation coefficients between variables, with the exception of correlation 

coefficients between positive emotion regulation strategy, adopting a perspective on health anxiety and 

negative emotion regulation strategies, rumination with Alexithymia was achieved (P<0/01). 

Conclusion 

In explaining the results obtained from this hypothesis, it should be acknowledged that emotions and 

how they are regulated can affect the physical and mental health of individuals. Emotional cognitive 

regulation helps people to moderate negative and positive emotions and understand the situation, and 

learn how to manage their emotions. Based on the above results, it can be concluded that emotion 

regulation strategies have a significant role in the level of health anxiety of medical students. But 

Alexithymia can moderate this relationship. 
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 چکيده

هیجان با توجه به  مدل ساخداري اضطراب سالمت بر اساس راهبردهاي مثبت و منفی تنظیمبررسی  باهدفمطالعه حاضر  :مقدمه

 صورت گرفت.اي ناگويی هیجانی در دانشجويان پزشکی نقش واسطه

ي همبسدگی به شیوه معادالت ساخداري بوده و جامعه آماري هاپژوهشاين پژوهش به لحاظ نوع طرح در دسده  ها:و روش مواد

نفر از دانشجويان  450گیري در دسدرس،به شیوه نمونه دادند.تشکیل می 1397_1398دانشجويان پزشکی سال تحصیلی آن را 

اضطراب سالمت سالکووسیکس و وارويک  هايپرسشنامهخواسده شد به  هاآنو از  شدهاندخابپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

وکرايج و  )گارنفسکی یپرسشنامه تنظیم هیجان و (1996 ،)بگبی, پارکر و تیلورتورندو  پرسشنامه ناگويی هیجانی(، 1986)

و به شیوه معادالت ساخداري و ضريب  Amos افزارنرمبا اسدفاده از  شدهيآورجمعهاي پاسخ دهند. داده (۲00۲، اسپینهاون

 شدند. لیوتحلهيتجزهمبسدگی پیرسون 

اي سالمت با نقش واسطهندايج نشان داد دو مدل آزمون شده رابطه راهبردهاي تنظیم هیجان مثبت و منفی و اضطراب  :نتایج

راهبرد ضرايب همبسدگی بین  جزبهدر بررسی ضرايب همبسدگی پیرسون بین مدغیرها، ناگويی هیجانی برازش مطلوبی دارند. 

ي با ناگويی نشخوار فکرتنظیم هیجان مثبت اتخاذ ديدگاه با اضطراب سالمت و راهبردهاي تنظیم هیجان منفی فاجعه پنداري، 

 .(>01/0Pايب معنادار به دست آمدند )ساير ضر هیجانی،

راهبردهاي تنظیم هیجان در سطح اضطراب سالمت دانشجويان پزشکی  توان ندیجه گرفت کهبر اساس ندايج فوق می :گيرینتيجه

 تواند اين رابطه را تعديل نمايد.ولی ناگويی هیجانی می ،نقش معناداري دارند

 .سالمت، ناگويی هیجانیتنظیم هیجان، اضطراب  :یديکل کلمات
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 218-207، صفحات 3شماره ،6، دوره مجله پژوهش سالمت

مقدمه

نس  خه پنجم اخدالالت  در( که Health anxietyاض  طراب س  المت )

پزش  کی تحت عنوان اخدالل اض  طراب بیماري و يکی از اخدالالت روان

اس  ت که فرد  ش  دهفيتعربندي گرديده به اين ص  ورت اض  طرابی طبقه

ند به يک بیماري جدي مبدال عقیده دارد بیماري جدي دارد يا می توا

سالمدی و بروز رفدارهاي د دربارهشود، اين اخدالل با عالئم نگرانی زيا ي 

 .[1]ش   ود افراطی و ناس   ازگارانه درباره حفال س   المدی مش   خ  می

سالمت ضطراب  و پراکنده تا  یجزئ یاز نگران يساخدار ابعاد يک يدارا ا

 بهتواند میکه  يیش  خ  اس  ت تا جا یدر مورد س  المد ینیبال ینگران

 .[۲] اخدالل در نظر گرفده شود يکعنوان 

عددي اين اخدالل در گروه  کاش موردبررس   هاي مد دهی و کن  قرارگرف

دانش   جويان پزش   کی اس   ت.  توجهقابلهاي اس   ت، اما يکی از گروه

در پژوهش خود تحت  Azuri, Ackshota & Vinker [3] کهينحوبه

ضطراب سالمت  شان  –عنوان بررسی ا شجويان پزشکی ن بیماري در دان

، ش  اهد ینیبال ياهورود به س  ال ی باپزش  ک ياندانش  جودادند که در 

ی، س   المدبهنس   بت  يش   انیو پر یجانیدر روند ه یتوجهقابل يشافزا

هاي پايانی کاهش داش  ده اند، اما اين الگو در س  الرگ بودهبیماري و م

ست.  شجو سندرما شکی يکدان شکل يان پز دلهره  با یشناخدروان م

است. اين اخدالل  شخ  درباره ابدال به يک بیماري جسمی ناخوشايند

يکی از اخدالالت  عنوانبهپزش   کی نیز در نس   خه پنجم اخدالالت روان

شود که فرد بندي گرديده و با عنوان اخداللی مشخ  میاضطرابی طبقه

ند به يک بیماري جدي مبدال عقیده دارد بیماري جدي دارد يا می توا

سالمدی و بروز رفدارهاي شود، اين اخدالل با عالئم نگرانی زياد درباره ي 

 .[1] ش   ودیافراطی و ناس   ازگارانه درباره حفال س   المدی مش   خ  م

دانشجويان پزشکی در هنگام مطالعه يک بیماري خاص، اضطراب مرتبط 

به می ند با س   المت را تجر لتنيابهکن عالئم موجود در  هاآنکه  ع

کنند. اين پديده مرتبط می موردمطالعهخودش   ان را با عالئم بیماري 

با  سهيمقا درنوعی اضطراب سالمت حاد است که در دانشجويان پزشکی 

شايعساير گروه شجويی  شیوعهاي دان ست. برخی مطالعات  سی تر ا شنا

ست که  شان داده ا شجويان پزشکی اين اخدالل را  80تا  70ن درصد دان

 .[5, 4] اندتجربه کرده لشانیتحصدر طول دوران 

( emotion regulation strategiesاز راهبرده  اي تنظیم هیج  ان ) 

شده است.  بردهناميکی از علل مهم اضطراب سالمت  عنوانبهنامناسب 

 تعیین در مهم عامل يک عنوانبه هیجانات راهبردهاي اساسی در تنظیم

 ٔ  درزمینه پیش   گام Gross [6]. کندمی عمل فرد يک موفق عملکرد

 افراد که کرد تعريف روش   ی عنوانبه را آن هیجانات راهبردهاي تنظیم

 چگونه اينکه دارند، نوع احس  اس  ات و که احس  اس  اتی بر آن تأثیر تحت

شناخدی می ابراز و تجربه را هاآن کنند، نظارت خواهند کرد. راهبردهاي 

تنظیم هیجان به بخش آگاهانه و ش  ناخدی تنظیم هیجانات اش  اره دارد. 

 همراه انانس   بازندگی جدانش  دنی طورهیجانات به اين ش  یوه از تنظیم

 تجربه از بعد يا حین هیجانات خود را تا کندمی کمک مردم به و اس   ت

تنظیم يا کندرل کنند. درواقع  زا مديريت،اس   درس يا تهديدآمیز وقايع

راهبردهاي ش   ناخدی تنظیم هیجان  اول درجه بايد ابراز نمود که در

 زااس  درس منفی حوادث به پاس  خ براي آگاهانه هاياس  دراتژي ش  امل

شد. اين راهبردها میمی شناخدی و رفداري مربوط با تواند به راهبردهاي 

کننده فردي ظرفیت تنظیم عنوانبهراهبردهاي تنظیم هیجان . [7] باشد

سدرس در مقابل ا هبرانگیخدگی ند تاکبه افراد کمک می زاموانع و وقايع ا

وده و س   طوح باالتري از مقاومت را در اي منفی را تنظیم نمهو هیجان

که نق  در  اس  ت یحالاين در  .[8]دهند مقابل اس  درس از خود بروز 

هايی تنظیم خودکار هیجانات در ارتباط مس   دقیم و معنادار با س   ازه

 گیرد.همچون ناگويی هیجانی قرار می

شناخدی به در ساخدار روانيمیا، يک اخدالل اتيا آلکسیناگويی هیجانی  

راهنماي رفدار فرد در نظر  عنوانبهمعناي ناتوانی در تنظیم احس  اس  ات 

سات، تمايز [9]شود گرفده می سايی احسا شنا شکل به نق  در  . اين م

سات براي ديگران مربوط می سات و توصیف احسا که با بروز  شوداحسا

ايش هاي الکس   یدمیک نیز افزموقت واکنش طوربهزا وقايع اس   درس

. ناگويی خلقی با مش  کالت در ش  ناخت و ص  حبت کردن [10] ابنديمی

ي احساسات همراه است که با گفدار واقعی و تفکر محدود وابسده درباره

ناگويی خلقی در تنظیم  مبدالبهشود. افراد به وقايع خارجی مشخ  می

سکین خود به دلیل کمبود  سدند، اين افراد در ت عواطف دچار اخدالل ه

. [11]اند فی و س   ود مديريت هیجانی با عدم توانايی مواجهآگاهی عاط

جا ناگويی  کهيیازآن جانی، تهییجافراد مبدالبه  جار را ههی بدنی بهن اي 

نند، کاي بدنی انگیخدگی هیجانی را بد تفس  یر میهبزرگ کرده، نش  انه

هند و در داي بدنی نش   ان میهدرماندگی هیجانی را از طريق ش   کايت

شانه سمانیهاقدامات درمانی نیز به دنبال درمان ن سدند  اي ج ؛ [1۲]ه

ند  ناخدی هیجاناين فراي جاد اخدالل در پردازش ش    ند تمی اهبا اي وا

باقی را هاي تنظیمی ایرانط فاده از راهبرد مال اس   د و بر افزايش  احد

هیجانی افراد بیفزايد، همین امر خود موجب  تيريمد س   ودي چرخه

ايجاد و تثبیت چرخه ناکامی و ناس   ازگاري در افراد بويژه دانش   جويان 

شده و اثرات منفی  ، سالمت جسمی هاآنی را براي مدتیطوالنپزشکی 

 .هاي پزشکی آتی ايجاد نمايديادگیري و فعالیت عملکردشان و روانی –

در  ش  دهمطرحهاي نظري فوق و اهمیت س  ازهبنابراين با توجه به مبانی 

ی؛ و توجه به اصول موردبررساهداف سالمت روانی گروه  نیتأمتضمین و 

شناخدی ناشی از ناآگاهی پیشگیري از بروز و شدت يافدن اخدالالت روان

تحصیلی، روانی،  عملکردشناخدی بر هاي رواندانشجويان پزشکی از سازه

 سؤالهدف از پژوهش حاضر پاسخگويی به اين ، هاآنشغلی و سالمدی 

توجه به  اضطراب سالمت با است که آيا بین راهبردهاي تنظیم هیجان با

 ي ناگويی هیجانی در دانشجويان پزشکی رابطه وجود دارد؟انقش واسطه

 روش بررسی

ي از نوع تحقیقات همبسدگی به شیوهطرح پژوهش حاضر توصیفی و 

کلیه دانشجويان پزشکی  آماري آن راجامعه  بوده ومعادالت ساخداري 

 در 1397_1398دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در سال تحصیلی 

صیل بودند شغول به تح شگاه م شکیل ،اين دان بعد از اخذ . دادندمی ت

گیري ي نمونهبه شیوهکد اخالق از معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه، 

دانش  گاه علوم پزش  کی  نفر از دانش  جويان 450در دس  درس، تعداد 

صفهان در بازه سفندماه ا ها شده و از آناندخاب 1397ي زمانی آذر تا ا

شنامه س شد به پر سده  سیکس و  يهاخوا سالکوو سالمت  ضطراب  ا

پارکر و  ،(، پرس   ش   نامه ناگويی هیجانی تورندو )بگبی1986وارويک )

)گارنفس   کی وکرايج و  ( و پرس   ش   نامه تنظیم هیجانی1996 تیلور،

س سخ دهند. تعداد ۲00۲ پینهاون،ا شت داده  1۲(. پا شنامه برگ س پر
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 218-207، صفحات 3شماره  ،6، دوره سالمتمجله پژوهش 

بود. لذا نمونه نهايی  شدهلیصورت ناق  تکمپرسشنامه به 19نشد و 

هاي ورود به پژوهش عبارت بودند از: مالک .ش   دندنفر  419ش   امل 

شرکت در  ضايت آگاهانه جهت  شدن ر شکی بودن و دا شجوي پز دان

نیز عبارت بودند از: عدم رضايت  وهشخروج از پژ يهامالکو  پژوهش

پاس   خ عدم  کت در پژوهش و  به س   ؤاالت  یدهبراي ش   ر مل  کا

در آااز جهت رعايت نکات اخالقی پژوهش،  هاي پژوهش.پرس  ش  نامه

هدف از اجراي پژوهش براي کلیه دانشجويان شرح داده شد و با تأکید 

شد که بودن اطالعات و حفال رازداري به اين مطلب  بر محرمانه شاره  ا

خاطرنش   ان گرديد که  و باش   دینیازي به ذکر نام و نام خانوادگی نم

ست و در حین اجراي آزمون نیز آزمودنی  شرکت در آزمون اخدیاري ا

آزمون و عدم تکمیل پرسشنامه را دارد. همچنین تأکید  حق انصراف از

داشده محرمانه نگه صورتکنندگان بهشد که اطالعات شخصی شرکت

هاي حاص   ل از اين پژوهش، با اس   دفاده از ، دادهيتدرنها .ودش   می

 .ندوتحلیل قرار گرفدمورد تجزيه AMOS افزارنرم

 بودند از: هاي مورداسدفاده در پژوهش حاضر عبارتپرسشنامه

سالمت ) -1 ضطراب  شنامه ا س شنامه (: SHAIپر س فرم کوتاه پر

سالمت ) ضطراب  سکیس و همکاران، SHAIا سالکوو يک  (1986( )

عبارت اس  ت و اض  طراب  18مقیاس خود توص  یفی اس  ت که داراي 

. کندیس  المت را )مس  دقل از وض  عیت س  المت جس  مانی( ارزيابی م

مرتبط با س   المت، توجه به  يهایعبارات اين آزمون در رابطه با نگران

احس  اس  ات با تغییرات بدنی و پیامدهاي هولناک ابدال به يک بیماري 

ست. در رابطه ب سؤال ا صفرتا  4ا هر  و  شودیم يگذارنمره 3عبارت 

مايد، نمره وي بر  کهیدرص   ورت بارت را اندخاب ن فرد بیش از يک ع

بر اساس  .[13]گردد یاساس عبارتی که نمره باالتري دارد، محاسبه م

اض  طراب س  المت از همس  انی درونی  ، پرس  ش  نامههاندايج پژوهش

مدغیر  ./95. تا /71مناسبی برخوردار است ضرايب همسانی درونی بین 

به  يی، ض  ريب پايايی از طريق باز آزماهایبوده اس  ت. در همین بررس  

ش  ده که اين آمده اس  ت و نش  ان دادهدس  ت. به/90فاص  له يک هفده 

یاس م ندیمق مار ا توا ماران خود بی گار را از گروهبی کندرل ایر  يهان

( پايايی کل مقیاس از 1388بالینی مدمايز س  ازد. در پژوهش پناهی )

 ۲1؛ و به شیوه باز آزمايی )به فاصله /81طريق محاسبه آلفاي کرونباخ 

 .[14] آمده استدست. به/70روز( 

مقیاس ناگويی (: TAS-20پرسشنامه ناگویی هيجانی تورنتو ) -2

ست  یسؤال ۲0( يک آزمون 1996 هیجانی تورندو )بگبی و همکاران، ا

(، دشواري در هيگو 7زيرمقیاس دشواري در شناسايی هیجانات ) و سه

( را هيگو 8بیرونی در تفکر ) يریگگويه( و جهت 5توص  یف هیجانات )

 5تا   "کامالً مخالف" يبرا 1لیکرت )از نمره  يادرجهدر مقیاس پنج

سه  يهاجمع نمره . يک نمره کل نیز ازسنجدیم( "کامالً موافق"براي 

 يهایژگي. و[15] ش  ودزيرمقیاس براي ناگويی هیجانی محاس  به می

مدعدد  يهاپژوهشدر  ۲0 -سنجی مقیاس ناگويی هیجانی تورندوروان

سی و شدهيیتأ برر سی مقیاس ناگويی هیجانی  د سخه فار ست. در ن ا

کرونباخ براي ناگويی هیجانی کل و س   ه  ض   رايب آلفاي، ۲0-تورندو

شواري در سات، د سا سايی اح شنا شواري در  صیف  زيرمقیاس د تو

سات و تفکر عینی به ترتیب  سبه  7۲/0، 75/0، 8۲/0، 85/0احسا محا

شانه . پايايی باز [16] انی درونی خوب اين مقیاس استهمس شد که ن

در نیز نفري  67مقیاس ناگويی هیجانی تورندو در يک نمونه  يیآزما

براي ناگويی  =r 0/ 87تا  =80/0rدو نوبت بافاص   له چهار هفده از 

 .[17]شد  ديیهاي مخدلف تأهیجانی کل و زيرمقیاس

شنامه تنظيم هيجان -3 س شنامه به این (CERQ) :پر س سپر  لهیو

خرده  9ماده و  36و ش  امل  ش  دههیته (۲00۲همکاران ) گارنفس  کی و

يک راهبرد کدام  که هر فاوت اس   ت  یاس مد هاي  مق خاص از راهبرد

اين پرسشنامه شامل فاجعه  يهااسی. زير مقکنندیشناخدی را ارزيابی م

ارزيابی مثبت،  س  ازي، پذيرش، نش  خوار فکري، توجه مثبت مجدد، باز

صر يزيرتمرکز بر برنامه سدن خود و مق صر دان ، تحت نظر قراردادند، مق

ست. سدن ديگران ا ست که از 4هر خرده مقیاس داراي  دان طريق  ماده ا

ش   ده به هر ماده، نمره هر خرده مقیاس )در بس   دن نمرات دادهجمع 

. در اين پرس  ش  نامه راهبردهاي ديآیدس  ت م ( به۲0تا  4از  يادامنه

فاجعه سازي، نشخوار فکري، مقصر دانسدن خود و مقصر دانسدن ديگران 

یل م جان را تش   ک هاي منفی تنظیم هی ندیدرمجموع راهبرد . اين ده

اجرا سال به باال قابل 1۲بالینی و بهنجار از سن  يهاگروه پرسشنامه در

 1لیکرتی از  يادرجه 5پیوسدار  هاي اين پرسشنامه در يکاست. پاسخ

 گرددیم يآور)همیش   ه، االب اوقات، معموالً، گاهی، هرگز( جمع 5تا 

( پايايی اين آزمون را با اس  دفاده از ۲00۲گارنفس  کی و همکاران ) .[18]

و براي راهبردهاي  91/0راهبردهاي مثبت  ض   ريب آلفاي کرونباخ براي

ياي خرده مقگزارش کرده 88/0منفی  پا يب  ند. ض   ر اين  يهااسیا

ماه در مطالعه  14بافاص   له زمانی  يیپرس   ش   نامه به ش   یوه باز آزما

شده است گزارش 61/0تا  48/0دامنه  ( در۲00۲گارنفسکی و همکاران )

 ( با138۲پايايی اين پرس  ش  نامه در فرهنر ايرانی را يوس  فی ). [16]

. گزارش کرده اس   ت. روايی /8۲اس   دفاده از ض   ريب آلفاي کرونباخ 

میان راهبردهاي منفی با نمرات  پرس  ش  نامه نیز از طريق همبس  دگی

س  ؤال س  المت عمومی  ۲8مقیاس افس  ردگی و اض  طراب پرس  ش  نامه 

س ضرايبی برابر  شدهیبرر آمده که هر دستبه 37/0و  35/0و به ترتیب 

 .[19]هسدند  داریمعن ./.> 1pدو ضريب در سطح 

 هایافته

در پژوهش نش   ان  کنندگانش   رکتي دموگرافیک هایژگيوبررس   ی 

اند. بیشدرين درصد پاسخگويان را مردان تشکیل داده 31/51که  دهدیم

سنی   31سال و کمدرين فراوانی به گروه باالي  ۲4-18فراوانی به گروه 

شت. همچنین  شرکت 4۲/80حدود سال تعلق دا صد از  کنندگان در در

 کنندگانشرکتي دموگرافیک هایژگيوزمان انجام پژوهش مجرد بودند. 

 آمده است. 1جدول در پژوهش در 

هاي ي مقیاسهاعاملهاي توص   یفی مرتبط با ش   اخ  ۲جدول در 

ی، ناگويی هیجانی و اض   طراب تنظیم هیجان مثبت و منف راهبردهاي

 است. شدهارائهسالمت 

شود در راهبردهاي تنظیم هیجان مشاهده می ۲جدول که در  طورهمان

مثبت بیش  درين میانگین مربوط به تمرکز مجدد برنامه اس  ت و کمدرين 

میانگین مربوط به پذيرش اس   ت. در راهبردهاي تنظیم هیجان منفی 

بیشدرين میانگین مربوط به نشخوار ذهنی و کمدرين میانگین مربوط به 

انحراف معیار ناگويی هیجانی  سرزنش ديگران است. همچنین میانگین و

 است. 77/3و  30/۲1؛ و اضطراب سالمت نیز برابر با 13/15و  47/60

براي بررسی رابطه بین راهبردهاي تنظیم هیجان مثبت و منفی، ناگويی 

هیجانی و اضطراب سالمت از ضريب همبسدگی پیرسون اسدفاده شد که 

 .شودیمشاهده م 3جدول در  هاآنندايج 



 ۲1۲ یجانيه ییه نقش ناگوبا توجه ب جانيه ميتنظ يساختاري اضطراب سالمت بر اساس راهبردها یابیمدل /قیعباس حقا سيدو  یفاطمه رازان

 218-207، صفحات 3شماره ،6، دوره مجله پژوهش سالمت

 

 کنندگانهاي دموگرافیک شرکتويژگی: 1جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی های دموگرافيکویژگی

 

 سن

18-۲4 ۲80 8۲/66 8۲/66 

۲5-30 109 01/۲6 83/9۲ 

 100 13/7 30 به باال 31

 - 100 419 کل

 

 وضعيت تأهل

 4۲/80 4۲/80 337 مجرد

 100 58/19 8۲ مدأهل

 - 100 419 کل

 

 جنسيت

 31/51 31/51 ۲15 مردان

 100 69/48 ۲04 زنان

 - 100 419 کل

 

 

 

 تنظیم هیجان مثبت و منفی، نارسايی هیجانی و اضطراب سالمت هاي راهبردهايي مقیاسهاعاملهاي توصیفی شاخ : 2جدول

 هاعامل ميانگين

 راهبردهای تنظيم هيجان 

  تمرکز مجدد مثبت 01/1۲

  تمرکز مجدد برنامه 08/14

  ارزيابی مجدد مثبت 07/1۲

  اتخاذ ديدگاه 0/1۲

  رشيپذ 0۲/11

  سرزنش خود 30/10

  نشخوار ذهنی 70/1۲

  يفاجعه پندار 3۲/8

  سرزنش ديگران 58/9

 هيجانی ناگویی 47/60

 اضطراب سالمت 30/۲1

 

 

 

 و ناگويی هیجانی اضطراب سالمت ی،منفمثبت و  یجانیه میتنظ يراهبردها نیب یهمبسدگ بيضر: 3جدول 

 ناگویی هيجانی اضطراب سالمت راهبردهای تنظيم هيجانی

 14/0- ۲۲/0- تمرکز مجدد مثبت

  ۲1/0--17/0 تمرکز مجدد برنامه

  18/0--15/0 ارزیابی مجدد مثبت

 -17/0 -064/0 اتخاذ دیدگاه

  19/0-33/0 پذیرش

 18/0 061/0  سرزنش خود

 -09/0 037/0 نشخوار فکری

 30/0 074/0 فاجعه پنداری

 -۲8/0 066/0 سرزنش دیگران

 41/0 1 ناگویی هيجانی

 05/0در سطح  ی*همبسدگ                                                                          01/0در سطح  یهمبسدگ                         **
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 اضطراب سالمتبا  تنظیم هیجانی مثبت نیدر رابطه ب ناگويی هیجانی یانجینقش ممدل برازش شده  :1تصویر 

 

 اضطراب سالمتبا  تنظیم هیجانی مثبت نیدر رابطه ب ناگويی هیجانی یانجینقش م گیري پیشنهادشدهاندازه برازش مدل يهاشاخ  :4جدول 

 Probability GFI RMSEA CFI TLI IFI RFI NFI CMIN/DF شاخص برازش

 5> & >1 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <05/0 >9/0 >05/0 دامنه قبول

 46/۲ 917/0 -87/0 -03/1 -93/0 00۲/1 004/0 833/0 009/0 ارزیابی مدل

 

 در رابطه بین مدغیرهاي تنظیم هیجانی مثبت، ناگويی هیجانی و اضطراب سالمت میزان رگرسیون: 5جدول 

    هاتخمين مقادیر بحرانی خطای استاندارد p ميزان رگرسيون

 پذیرش ---> ناگويی هیجانی -691/0 -651/11 059/0 *** -33/0

 ارزیابی مجدد ---> یجانیه يیناگو -487/0 -5۲9/7 065/0 *** -33/0

 تمرکز مجدد مثبت ---> یجانیه يیناگو -۲50/0 -۲10/3 078/0 *** -18/0

 اتخاذ دیدگاه ---> یجانیه يیناگو -3۲6/0 -114/4 079/0 059/0 -/04

 ارزیابی مجدد برنامه ---> یجانیه يیناگو 3۲7/0 -۲94/4 076/0 071/0 -06/0

 پذیرش ---> اضطراب سالمت 018/0 -۲11/0 083/0 *** -46/0

 ارزیابی مجدد ---> راب سالمتطاض -۲01/0 -009/۲ 100/0 *** -1۲/0

 تمرکز مجدد مثبت ---> راب سالمتطاض 043/0 -4۲/0 10۲/0 *** -18/0

 اتخاذ دیدگاه ---> راب سالمتطاض -196/0 -163/۲ 091/0 *** -11/0

 مجدد برنامهارزیابی  ---> راب سالمتطاض ۲5۲/0 ۲53/۲ 099/0 061/0 -09/0

 یجانيه ییناگو ---> راب سالمتطاض -110/0 -8۲0/0 119/0 *** 10/0

ش  ود، همه راهبردهاي تنظیم مش  اهده می 3جدول که در  طورهمان

( ارتباط P<01/0اتخاذ ديدگاه در س   طح ) مخلفه جزبه هیجان مثبت

با  ناداري  مه منفی و مع ند. عالوه بر اين، ه اض   طراب س   المت دار

( با اض   طراب P<01/0راهبردهاي تنظیم هیجان منفی در س   طح )

 سالمت ارتباط مثبت و معناداري دارند.

جهت بررسی الگوي ساخداري بین راهبردهاي تنظیم هیجانی مثبت و 

با اي ناگويی هیجانی، منفی با اضطراب سالمت با توجه به نقش واسطه

نقض مفروض   ه نرمال بودن از روش بیش   ینه درس   دنمايی توجه به 

سیمم ضه نرمال بودن توزيع براي برآورد  1ماک مقاوم در برابر نقض مفرو

 .براي برازش مدل اسدفاده شد معدبرهاي مدل و از شاخ 

. ش  ده اس  تارائه 4جدول هاي مربوط به برازش مدل نیز در ش  اخ 

هاي ش  ود اين مدل با توجه به تمام ش  اخ مالحظه میطور که همان

 .شده استی برازش خوببهمهم و اصلی 

سی  شان می 5جدول برر سیرهاي پذيرش، ارزيابی مجدد،  دهد کهن م

تمرکز مجدد مثبت به ناگويی هیجانی و ناگويی هیجانی به اض   طراب 

هاي راهبردهاي تنظیم هیجانی مثبت زير مقیاس و تمامی س   المت

سدثنابه سطح ا سالمت در  ضطراب   001/0ي ارزيابی مجد برنامه به ا

معنادار است که بیشدرين میزان تخمین رگرسیون از مسیر پذيرش و 

.آمده استدستبهارزيابی مجدد به ناگويی هیجانی 

 

                                                           
1 Maximum Likelihood Robust Procedure 



 ۲14 یجانيه ییه نقش ناگوبا توجه ب جانيه ميتنظ يساختاري اضطراب سالمت بر اساس راهبردها یابیمدل /قیعباس حقا سيدو  یفاطمه رازان
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سیون: 6جدول  سدق ندايج رگر سدقیاو  میاثرات م شده نقش م میرم سداندارد ضطراب با  تنظیم هیجانی مثبت نیدر رابطه ب ناگويی هیجانی یانجیا ا

 سالمت
  پذیرش ارزیابی مجدد تمرکز مجدد مثبت اتخاذ دیدگاه تمرکز مجدد برنامه

 ناگویی هيجانی -33/0 -06/0 18/0 -04/0 -06/0

 اضطراب سالمت -46/0 09/0 -10/0 -11/0 09/0

 

 
 اضطراب سالمتبا  تنظیم هیجانی منفی نیدر رابطه ب ناگويی هیجانی یانجینقش ممدل برازش شده  :2تصویر 

 
 

 اضطراب سالمتبا  تنظیم هیجانی منفی نیدر رابطه ب ناگويی هیجانی یانجینقش م گیري پیشنهادشدهاندازه برازش مدل يهاشاخ : 7جدول 

 Probability GFI RMSEA CFI TLI IFI RFI NFI CMIN/DF شاخص برازش

 5> & >1 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <05/0 >9/0 >05/0 دامنه قبول

 51/3 917/0 83/0 -07/1 -91/0 00۲/1 004/0 813/0 009/0 ارزیابی مدل

 
 

 در رابطه بین مدغیرهاي تنظیم هیجانی منفی، ناگويی هیجانی و اضطراب سالمت میزان رگرسیون: 8جدول 

    هاتخمين مقادیر بحرانی خطای استاندارد p ميزان رگرسيون

 سرزنش خود ---> یجانیه يیناگو 0۲4/0 ۲01/0 1۲1/0 *** 15/0

 نشخوار ذهنی ---> یجانیه يیناگو 009/0 073/0 1۲7/0 *** ۲0/0

 فاجعه پنداری ---> یجانیه يیناگو 087/0 63۲/0 138/0 5۲8/0 06/0

 سرزنش دیگران ---> یجانیه يیناگو 010/0 058/0 166/0 *** ۲1/0

 سرزنش خود ---> اضطراب سالمت 683/0 03۲/4 169/0 *** ۲5/0

 نشخوار ذهنی ---> اضطراب سالمت 0۲0/0 38۲/1 015/0 *** 34/0

 فاجعه پنداری ---> اضطراب سالمت 008/0 530/0 016/0 *** ۲۲/0

 سرزنش دیگران ---> اضطراب سالمت 010/0 5۲8/0 018/0 *** 68/0

 یجانيه ییناگو ---> اضطراب سالمت 009/0 336/0 0۲6/0 *** 16/0

 

اض  طراب با  تنظیم هیجانی منفی نیدر رابطه ب ناگويی هیجانی یانجیاس  دانداردش  ده نقش م میرمس  دقیاو  میاثرات مس  دق ندايج رگرس  یون: 9جدول 

 سالمت
 متغير سرزنش خود نشخوار ذهنی یفاجعه پندار سرزنش دیگران

 ناگویی هيجانی 15/0 ۲0/0 06/0 ۲1/0

 اضطراب سالمت ۲5/0 34/0 ۲۲/0 68/0
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دهد که باالترين میزان اثرات مس   دقیم به ترتیب نش   ان می 6جدول 

سالمت، پذيرش بر بر رومربوط به اثر کلی مدغیر پذيرش  ضطراب  ي ا

جانی،  ناگويی هی بت بر روي  جدد مث جانی، تمرکز م ناگويی هی روي 

سالمت، تمرکز مجدد مثبت ضطراب  ضطراب  بر ا اتخاذ ديدگاه روي ا

سالمت، تمرکز مجدد برنامه روي اضطراب سالمت، ارزيابی مجدد روي 

ابراين بن؛ باشد.و تمرکز مجدد برنامه روي ناگويی هیجانی می اضطراب

ساخداري اول پژوهش مبنی  میانجی ناگويی هیجانی در  بر نقشمدل 

رابطه بین راهبردهاي تنظیم هیجان مثبت با اض   طراب س   المت در 

در ذيل مدل س   اخداري دوم که مربوط به گرديد.  ديیتأدانش   جويان 

 .اندشدهارائهراهبردهاي هیجانی منفی است 

. ش   ده اس   تارائه 7جدول هاي مربوط به برازش مدل در ش   اخ 

هاي ش  ود اين مدل با توجه به تمام ش  اخ طور که مالحظه میهمان

دهد نشان می 8جدول بررسی .شده استی برازش خوببهمهم و اصلی 

و س  رزنش ديگران به  مس  یرهاي س  رزنش خود، نش  خوار ذهنی که

و تمام زير  هیجانی به اض   طراب س   المتو ناگويی  ناگويی هیجانی

هیجانی منفی به اض  طراب س  المت در  میتنظي راهبردهاي هااسیمق

سیون از  001/0سطح  شدرين میزان تخمین رگر ست که بی معنادار ا

 .آمده استدستبهمسیر سرزنش ديگران به اضطراب سالمت 

 بیبه ترت میاثرات مس  دق زانیم نيکه باالتر دهدینش  ان م 9جدول 

ضطرابروي  بر سرزنش ديگران یمربوط به اثر کل شخوار سالمت،  ا ن

 ،س  رزنش خودروي اض  طراب س  المت ،ذهنی روي اض  طراب س  المت

سالمت،  فاجعه پنداري ضطراب  شخوار ذهنی بر ناگويی هیجانیبر ا ، ن

جانی ناگويی هی فاجعه س   رزنش خود بر روي  نداريو   يیناگو يروچ

شدیم یجانهی ساخاري . با ساس ندايج فوق، مدل  پژوهش نیز  دومبر ا

مبنی بر نقش میانجی ناگويی هیجانی در رابطه بین راهبردهاي تنظیم 

 گرديد. ديیتأهیجان منفی با اضطراب سالمت در دانشجويان 

 بحث 

طه راهبردها یبررس   هدف پژوهش حاض   ر  با  جانیه میتنظ يراب

شجو سالمت در دان ضطراب  شک انيا سطهبا توجه به نقش  یپز اي وا

دايج پژوهش، راهبردهاي تنظیم هیجانی  بود. یجانیه يیناگو طبق ن

اض   طراب س   المت و ناگويی  بر معناداري منفی مثبت داراي تأثیر

راهبردهاي تنظیم  داراي افراد، هرچه که معنی اين اس  ت، به هیجانی

هیجانی مثبت بیش  دري باش  ند، میزان اض  طراب س  المت و ناگويی 

طور ناگويی هیجانی بر اض   طراب همین .يابدمی کاهش هاهیجانی آن

س  المت تأثیر مثبت دارد، يعنی هرچه ناگويی هیجانی بیش  در ش  ود، 

ش  ود. لذا مدغیر ناگويی هیجانی میزان اض  طراب س  المت بیش  در می

ند داراي نقش میانجی در رابطه بین مدغیرهاي تنظیم هیجانی می توا

سالمت  مثبت و ضطراب  شد. اين يافدها  هاي فالحها با ندايج پژوهشبا

، امیري و [۲۲]، بش   ارت و همکاران [۲1]، رض   ايی و همکاران [۲0]

 باشد.راسدا میهم [۲4]و زارع و سلگی  [۲3]همکاران 

اذعان داش   ت که  ديبا هیفرض    نيآمده از ادس   تبه جيندا نییدر تب 

افراد  یو روان یتوانند بهداشت جسمیها، مآن میو نحوه تنظ جاناتیه

شناخد ریرا تحت تأث گردد افراد یباعث م ،یجانیه یقرار دهند. تنظیم 

 اديرا درک کنند و  تیکنند و موقع ليو مثبت را تعد یمنف حساساتا

 تیظرف یدهسازمان نيکنند و ا تيريرا مد جاناتشانیچگونه ه رندیبگ

نمود  انیب دي. بادهدیافراد را ارتقا م یو بهداش   ت روان یو ذهن یروان

نظارت بر احس  اس  ات خود و  يیتوانا جانات،یه یش  ناخد میکه تنظ

 يو فش  ارها اتیها، مقدض  با خواس  ده زیآمتیموفق يیارويرو يیتوانا

در برخورد با  یش  خص   يهايیتوانا يیش  ناس  ا نیو همچن یطیمح

 يیارويدر رو يفرد يهایسدگيشا يیها و شناسامشکالت و البه بر آن

 يزيرنامهو افراد با تمرکز مثبت و بر دينمایرا مش  خ  م هاتیبا موقع

شیو انگ یذهن يندهايو فرا طيشرا یابيمنظم و ارز خود،  رشيو پذ یز

سب ب دهندیبه خود اجازه م شان منا سات سا شود و  خدهير رونیتا اح

را تجربه نکنند و س  طح س  المت و انس  جام  یتنو روان یاخدالط روان

افراد  که یزمانبنابراين ؛ دنيخود را حفال نما یو روان یشناخد ،یجانیه

ند، بهدر می به کن ند تنظیم هیجانی مثبدی را تجر ناگويی بدوان ند  توان

ناگويی هیجانی  ند، يعنی در کندرل کردن  هیجانی خود را کندرل کن

راحدی احس  اس  ات توانند احس  اس  ات خود را کندرل کنند، بهافراد می

تواند کنند، میکنند، مش   کالت خود را حل میخود را توص   یف می

ود را براي ديگران توض  یح دهد، دلیل ام، ناراحدی و احس  اس  ات خ

راحدی پردازد و بهداند، به تفريحات س   الم میعص   بانیت خود را می

ضیح دهد. همچنین می سدان خود تو سات خود را براي دو سا تواند اح

سالمت تأثیر بگذارد، افراد میتنظیم هیجانی مثبت  ضطراب  توانند بر ا

سالمدی شوند، کمدر به دردهايش خود نگران نمی يعنی افراد در مورد 

هس   دند،  خودآگاهها و تغییرات بدنی کنند، از تمامی حستوجه می

و در  نگران نیس   دند که به يک بیماري وخیم مبدال هس   دند معموالً

شان زمان مراجعه به دکدر و وقدی دکدر می شکلی ندارند، خیال گويد م

هیجانی توانسده است بر  اما طبق ندايج فرضیه ناگويی؛ شودراحت می

اي يک واکنش مرحله اض  طراب س  المت تأثیر بگذارد. ناگويی هیجانی

سردگی  شد کهمیبه اف صیف ی عالئم با شناخت و تو مانند اخدالل در 

سات سا شدري به جزئیات دنیايی بیرونی  و هیجانات اح خود، توجه بی

ناگويی  . شدتدهندیدر مقايسه با تجربیات درونی و... از خود نشان م

جنس  یت، س  طح تحص  یالت، ش  دت  ریممکن اس  ت تحت تأث هیجان

، بنابراين در پژوهش حاض  ر ناگويی و س  اير عوامل باش  د اض  طراب

هیجانی توانسده اضطراب سالمت را تحت تأثیر قرار دهد و باعث شود 

که افراد نگران س  المدی خود باش  ند، به دردهايش  ان توجه کنند، اگر 

شده  شرفتيک بیماري وخیم دا شند به پی شکی با هاي علم جديد پز

اندازه کافی نگران س  المدی خود باش  ند، االب نگران اعدماد کنند، به

سدند و از اين ساس بدنی ه شکلی وجود تغییر اح که دکدر بگويد که م

 شود.دارد، خیالشان راحت می

اساس يافده ديگر پژوهش حاضر، راهبردهاي تنظیم هیجانی منفی  بر 

 اض  طراب س  المت و ناگويی هیجانی با معناداري مثبت داراي تأثیر

راهبردهاي تنظیم هیجانی  داراي افراد، هرچه که معنی اين اس  ت، به

 هامنفی بیشدري باشند، میزان اضطراب سالمت و ناگويی هیجانی آن

طور ناگويی هیجانی بر اض  طراب س  المت تأثیر همین .يابدمی افزايش

تواند داراي نقش میانجی در هیجانی می مثبت دارد. لذا مدغیر ناگويی

شد رابطه بین راهبردهاي تنظیم هیجانی منفی و سالمت با ضطراب   .ا

ضايی و همکاران  هايندايج اين يافده با ندايج پژوهش صادقی [۲1]ر  ،

مانی و همکاران [۲6]، خلیلی [۲5]و همکاران  و بش   ارت و  [۲7]، ا

سدا میهم [۲8]همکاران  شد.را ضیه می با توان در تبیین ندايج اين فر

 قیتواند به ش  ناخت دقیفرد نگران اس  ت کمدر م یوقدبیان نمود که 

 احساسات انیلذا کمدر به ب ابد،يخود دست  و ابراز هیجانات احساسات

يا اگر بپردازد همواره هیجانات منفی را بروز  پردازدیخود م و هیجانات



 ۲16 یجانيه ییه نقش ناگوبا توجه ب جانيه ميتنظ يساختاري اضطراب سالمت بر اساس راهبردها یابیمدل /قیعباس حقا سيدو  یفاطمه رازان

 218-207، صفحات 3شماره ،6، دوره مجله پژوهش سالمت

او در آن لحظه ممکن اس   ت درس   ت  هیجاناتداند یم راي، زدهدمی

 لیکرده نباشد. لذا فرد به دل انینشده و قادر به کندرل آنچه ب فیتوص

سات سا  جهیدرندی و جانیه يیخود، به ناگو و هیجانات عدم کندرل اح

کندرل  نیرابطه مثبت ب نییتب در .آوردیم يرو اض   طراب س   المت

سالمتو خطر افکار در افراد مبدالبه  يريناپذ ضطراب  توان گفت یم ا

ست وقد ساس کندرل ناپذ یکه ممکن ا اند، و خطر نموده يريافراد اح

سات و ه انیاحدماالً ب سا سرکوب نموده جاناتیاح از  یعنياند؛ خود را 

نموده و از  وبدر کندرل احساسات خود، آن را سرک يیترس عدم توانا

سدفاده نموده یجانیه يیناگو ضاًهمچنین  اند.ا از حد بر خود  ادهيز بع

ها  درواقع به  ریمدمرکز بودن و درگراهبرد کار خود بودن، منجر  با اف

 تواندیم یکه حد ياگونه. بهش  ودیدر افراد م یحس س  ردرگم جاديا

خود دچار مش  کل س  ازد؛ ابراز هیجانات و با  یفرد را در ش  ناخت واقع

نابرا به ا نيب در افراد و بخص   وص افراد  یجانیه يیناگو جاديمنجر 

 يدارا يعالئم که تا حدودتشديد  جهیدرنداضطراب سالمت و مبدالبه 

، راهبردهاي . درواقعگرددیهس  دند، م زین يوس  واس فکر يهایژگيو

ست انطباقی يا  شند.انطباق ریاتنظیم هیجان ممکن ا ي راهبردها ی با

ي و يا تداوم ریگش  کلایر انطباقی تنظیم هیجان نقش اس  اس  ی در 

اض  طراب دارند. طبق ندايج فرض  یه  ازجملهی ش  ناخدرواني هااخدالل

ناگويی ناگويی هیجانی توانسده است بر اضطراب سالمت تأثیر بگذارد. 

 لیلعاطفی اس   ت که در آن فرد به د ش   ناخدی يک ويژگی جانییه

تواند نمی عاطفی خود و ديگران، يهااش در درک حالتناتوانی نس  بی

يعنی فرد  و تعديل عواطفش اس   دفاده کند. میاز کالم در جهت تنظ

اين  .س  تین ص  ورت کالمیخود به يهاجانیه انیب و قادر به ارزيابی

صی در کارکرد روانی  شناخدی عنوان يک پديدهسازه به به اخدالل خا

و  اطالعات خودکار يبه وجود آمدنش بازدار لیکه دل ش   ودیاطالق م

بنابراين در پژوهش حاضر ناگويی هیجانی ؛ باشدیم جانییاحساسات ه

سالمت را تحت تأثیر قرار دهد  ضطراب  سده ا سالمدی توان ضطراب  ا

هاي خص   وص بیماريهبا نگرانی افراطی درباره بیماري و ب افراد يعنی

توجه اندخابی  س اده جس مانی و عالئم ه گرفدنوخیم، ناتوانی در ناديد

ي يک بیماري بعد از ش   نیدن يا خواندن درباره عالئمنس   بت به اين 

و  مراجعه افراطی به دکدر و مراکز درمانیی دارند. افراط یزنگبهگوش

س   طح باالي د. باش   همچنین با يک ترس افراطی از مرگ همراه می

 براي مطمئن جويانهاطمینانرفدارهاي  اض  طراب س  المدی باعث بروز

 و تکرار (مراجعه به پزشک ازجملهکمک )شدن از سالمدی و دريافت 

 د.شوبیماري می منظور بهبود سالمدی و يا انکارها بهآن

 گیرينتیجه

هايی میدر يک جمع ندي ن اي توان گفت با توجه به نقش واس   طهب

هاي تنظیم ناگويی هیجانی در رابطه میان اض  طراب س  المت و راهبرد

بت و منفی،  جانی مث یت اين توانیمهی له به اهم یان  مس   ئ در م

دارهاي منفی دانش   جويان پزش   کی پی برد.  با توجه به ش   یوع رف

تواند س  المت جس  می و روحی دانش  جويان را ی که میش  ناخدروان

هاي عنوان عاملمخدل کند؛ و با توجه به نقش ابعاد تنظیم هیجانی به

شکالت  سالمدی و کاهش م ی شناخدروانکلیدي در موفقیت، ارتقاي 

ي پژوهش  ی در اين زمینه، انجام خألهادانش  جويان و از س  وي ديگر 

 ٔ  نهیدرزمها و اس  دفاده از ندايج اين پژوهش دس  تنيازاهايی پژوهش

بهبود و ارتقاي س  المت روان دانش  جويان در قالب کاهش اض  طراب و 

ي مهم پژوهش در هر کشوري است؛ و بنابراين هاضرورتافسردگی از 

در اين  هرگونه مطالعه، تشخی  و شناسايی، پیشگیري، مهار و درمان

اس  ت با در نظر  يض  روربنابراين  زمینه بس  یار ارزش  مند خواهد بود.

به مل فوق  مل اگرفدن عوا ندهيعنوان عوا ندهيتش   د، جادکن  اي دکن

 اي جاديکه خود منجر به ا یجانیه يیناگو يهادهنده ش   اخ کاهش

، نسبت گرددیمدانشجويان پزشکی در  اضطراب سالمت عالئم ديتشد

و  یروش زندگ رییتغ زیو ن یآموزش    يهاها و برنامهبه ارائه مداخله

افراد اقدام نمود تا از شدت  نيدر ا ،یدیشخص يهایژگيو یبرخ ليتعد

 یزندگ يهاجنبه همه تواندیافراد که م نيدر ا اضطراب سالمتعالئم 

 قرار دهد، کاسده شود. ریآنان را تحت تأث یو اجدماع يفرد

 تشکر و قدردانی

 ندودبکه تا پايان پژوهش با ما همراه  دانش   جويانیدر پايان از کلیه 

 گردد.تشکر و قدردانی می

 اخالقی مالحظات

نامه کارشناسی ارشد رشده روانشناسی يانپامقاله حاضر مسدخرج از 

اس  ت که از معاونت پژوهش  ی دانش  گاه مربوطه کد اخالق به بالینی 

را دريافت کرده  IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1398.071 شماره

 است.

 اتها و پیشنهادیتمحدود

رهاي ي مفیدي درباره رابطه میان مدغیهاافدهپژوهش حاض   ر ي باآنکه

پژوهش در اخدیار گذاش   ت و منجر به افزايش س   طح دانش در اين 

بود که  هاتيمحدودداراي برخی  هاپژوهشزمینه ش  د، همانند س  اير 

 نيترمهمدر تحقیق  ات بع  دي ب اي د ب ه آن توج ه ش   ود: يکی از 

 ودي ندايج آن را محدريپذمیتعمي پژوهش حاض   ر که هاتيمحدود

به  وجهتبا ، نيبه رابود. عالوه  موردمطالعهس  ازد تعداد نمونه اندک می

 ، برخی افراد مايل به افش  اگريهاپرس  ش  نامهماهیت خود گزارش  ی 

امدناع  هاتیواقعاطالعات در مورد خودش   ان نبودند، لذا از بیان همه 

ندیم هدف نمود یت و  ماه ها چون  . از طرف ديگر در اين نوع ابزار

ير مطلوب تصو ارائهبراي  توانندیمی راحدبهروشن است افراد  سؤاالت

ج اين دهند. لذا در تفس  یر نداي ارائهاز خودش  ان اطالعات تحريف آمیز 

جه به بنابراين با تو؛ توجه ش  ود هايریس  وگنوع مطالعات بايد به اين 

 هاآني شخصیدی و نیز اهمیت بررسی هایژگيولزوم بررسی و مطالعه 

دايج نشود تحقیق مشابهی صورت گیرد تا بدوان با اتکا به پیشنهاد می

ت ي براي آموزش مفاهیم مثبت و کندرل هیجاناترمناس   بآن زمینه 

ي هاتيودمحدبه اينکه يکی از  با توجه، نيبه راافراد ارائه کرد. عالوه 

 ش   ودیمجنس   یت بود، لذا پیش   نهاد  مؤلفهاين تحقیق عدم کندرل 

سن، ) یشناسنه، فاکدورها و مولفه هاي جمعیت ي در اين زمیامطالعه

 هد.ی قرار دموردبررسي هامؤلفه...( را نیز در ارتباط با و  جنس

 میزان مشارکت نویسندگان

 نويسندگان مشارکت يکسانی در مطالعه داشدند. 

 تضاد منافع
يسندگان وجود نداشده است.نوتعارض منافعی بین 
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