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Abstract 

 

Background and purpose: Emotional distress highly affects people. Self-efficacy in emotional 

regulation and cognitive flexibility are among the factors that could affect the level of emotional distress. The 

aim of this study was to investigate the predictive role of self-efficacy in emotional regulation and cognitive 

flexibility on reducing emotional distress in university students. 

Materials and methods: A descriptive correlational study was conducted in 200 students in 

Iran University of Medical Sciences, 2019, selected via convenience sampling. The participants 

completed Regulatory Emotional Self-Efficacy (RESE) scale, the cognitive flexibility inventory (CFI), 

and Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21). Data analysis was done in SPSS V23 applying 

Pearson correlation and Hierarchical regression. 

Results: Findings showed a significant relationship between self-efficacy in emotional regulation 

and emotional distress and its components (depression, anxiety, and stress) (r=0.53, P< 0.01). Self-

efficacy in emotional regulation was found to be a good predictor of reducing emotional distress. We 

observed no significant relationship between cognitive flexibility and emotional distress and its 

components (r=0.01, P≥0.05). But, a significant relationship was detected between self-efficacy in 

emotional regulation and cognitive flexibility (r= -0.53, P< 0.01). 

Conclusion: Current study proved that there is a relationship between self-efficacy in emotional 

regulation and emotional distress, therefore, care neededs to be taken to improve, maintain, and promote 

mental health in students. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (961-961)    9911سال    مهر    981سي ام    شماره دوره 

 961     9911 ، مهر 981ه سي ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                          دور              

 گزارش کوتاه

 بین خودکارآمدی در تنظیم هیجان و  نقش پیش

 انعطاف پذیری شناختی بر کاهش آشفتگی هیجانی دانشجویان
 

      1زهرا رئیسی سرتشنیزی

       2مژگان لطفی

       2محمدرضا پیرمرادی

 3فرید اصغر اصغر نژادعلی

 چكیده
و  جاا یه مید. تنظا  خودکا.آماد طرفای تواند بر افراد تاثیر زیااد  بگارا.دا ازآشفتگی هیجانی می و هدف: سابقه
نقاض  یبر.ساتوانند بر میزا  آشفتگی هیجانی تاثیر بگرا.نادا بناابرایه هادف پا وهض  ا ار ی، میشناخت  ریپرانعطاف

 .هیجانی دانشجویا  بود یبر کاهض آشفتگ یشناخت  ریو انعطاف پر جا یه مید. تنظ  خودکا.آمد بیهضیپ

مشاوو  با   ا یدانشاجوا ر توصیفی و از نوع همبستگی بودا جامعا  آماا.  شاام  .وش پ وهض   ها:مواد و روش
نفار با  عناوا   022گیر  د. دساتر  تعاداد بودند ک  باا .وش نمونا  8931د. سا    را یا یدانشگاه علوم پزشک تحصی  

  ریپرپرسشنام  انعطاف(، 8333) و همکا.ا  Bandura جا یه مید. تنظ  خودکا.آمد ا یمقآزمودنی انتخاب شدند و ب  
( پاسخ دادندا .وش تجزی  DASS-21) ا طراب، استر  ،یافسردگ ا یمق( و 0282) Dennis and Vander wal یشناخت

 استفاده شدا SPSS-23ها همبستگی پیرسو  و .گرسیو  سلسل  مراتبی بود و از و تحلی  داده

 ،ی)افساردگ آ   هاو مولفا  یجاانیه یباا آشافتگ جاا یه مید. تنظا  خودکا.آماد هیبانتایج نشا  داد ک   ها:یافته
 مید. تنظا  خودکا.آماد ز،یان یکننادگینایبضیاز لحاا  پ .(28/2P≤  ،39/2 =r) وجود دا.د  .ابط  معنادا. (ا طراب و استر 

 باا یشاناخت  ریپارانعطااف هیبا ا اماااسا  یجاانیه یکاهض آشفتگ  برا یخوب هیبضی، پ01/2 یکنندگینیبضیپ زا یبا م جا یه
 ا همچنایه(=23/2P≥ ،28/2 r)مشاهده نشد  دا.یا طراب و استر ( .ابط  معن ،یآ  )افسردگ  هاو مولف هیجانی  یآشفتگ
 ا(r  ،28/2≥P≤ _39/2مشاهده شد )  دا.ی.ابط  معن ی نیزشناخت  ریو انعطاف پر جا یه مید. تنظ  خودکا.آمد بیه

کنادا بارایه مبناا هیجانی .ا تایید مای یبا آشفتگ جا یه مید. تنظ  خودکا.آمد نتایج ایه پ وهض .ابط  بیه استنتاج:
 توا  د. مسیر کا.برد  ساز  ایه نتیج  بر بهبود و  فظ و ا.تقا سالم  .وا  دانشجویا  گام برداش امی

 

 پریر  شناختیی، انعطافجانیه یآشفتگ ،جا یه میتنظ ، خودکا.آمد واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 مهااام و  ا.یبسااا دادیااا.و کیااادانشاااگاه  د.  ضاااو.

 کا.آمااد، فعااا  و جااوا    روهاااین ید. زناادگ  سااا 
 د. .واباا    ادیااز راتییااساا  کاا  توهاار کشااو. اد. 

 یکای از ایاه  ا(8)کنادیما جاادیاها آ  یو اجتماع  فرد
 ایااه دو.ا ، آشاافتگی هیجااانیهااا و مشااکالت د. چالض

(Emotional turmoil) اس ا 
 

 :Lotfi.mo@iums.ac.ir E-mail          تهرا : انستیتو .وانپزشکی تهرا ، دانشگاه علوم پزشکی ایرا   -ژگان لطفیمولف مسئول: م

 ایرا  تهرا ، ایرا ، پزشکی علوم دانشگاه تهرا (، .وانپزشکی .وا  )انستیتو سالم  و .فتا.  علوم دانشکدهکا.شناسی ا.شد سالم  .وا ،  .8
 ایرا  تهرا ، ایرا ، پزشکی علوم دانشگاه تهرا (، .وانپزشکی انستیتو) .وا  سالم  و .فتا.  علوم دانشکده  .وا ، گروه سالماستادیا.،  .0
 ایرا  تهرا ، ایرا ، پزشکی علوم دانشگاه تهرا (، .وانپزشکی انستیتو) .وا  سالم  و .فتا.  علوم دانشکدهگروه .وانشناسی بالینی، دانشیا.،  .9

   81/6/8933:  تا.یخ تصویب              01/0/8933 تا.یخ ا.جاع جه  اصال ات :            02/0/8933 :تا.یخ د.یاف 
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 يجانیه يبر کاهش آشفتگ یخودکارآمد نیب شینقش پ
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 (،Depression) منظو. از آشفتگی هیجانی، افسردگی

کاا   باشاادیماا( Stress) ( و اسااتر Anxiety) ا ااطراب

  هااچالضممکه اس  ب  عنوا  یک پاساخ نااموفب با  

از  ا(0)شاودآسیب ب  فرد میزندگی دیده شوند و باعث 

تواناد ا.تباا  جمل  عواملی ک  باا آشافتگی هیجاانی می

 داشاااات  باشااااد، خودکا.آمااااد  د. تنظاااایم هیجااااا  

(efficacy in emotion regulation-Self)   اسا اک  با

ها  مثبا  و تواند هیجا باو. فرد ب  ایه مو وع ک  می

گفتا   منفی .ا د. موقع مناسب بروز دهد یا کنتر  کناد،

 جانااتیه میهرگون  اشکا  و نقا  د. تنظا ا(9)شودمی

 یمثا  افساردگ یفرد .ا د. برابر اختالالت .وان تواندیم

تحقیقاات  ا(4)ساازند ریپاربیآساو استر  و ا طراب 

کنندا با  عناوا  نمونا  مختلفی نیز ایه فرض .ا ثاب  می

Berking   خااود کاا  بااا  مطالعاا د. ( 0284)و همکااا.ا

 یم هیجاا ، افساردگی .ا با  مادت پانج ساا  عنوا  تنظا

 کنند ب  ایه نتیج  دس  پیدا کردندبینی مید. زنا  پیض

 عاما  خطار  کیابا  عناوا   یجانیه میک  نق  د. تنظ

 باتوجااا  بااا   انقاااض دا.د یافساااردگ جاااادیمهااام د. ا

هااا د. پاا وهض خااود باا  مااردا  و باا  دیگاار کاا  آ ایااه

اسااتر  هااا  هیجااانی ازجملاا  ا ااطراب و آشاافتگی

تار بایض از پایض نپرداخت  بودناد انجاام پا وهض جاامع

و همکااا.ا   روزیاباادا  فهمچناایه  ا(3)شادا ساا  مای

ب  بر.سی .ابط  تنظیم شناختی هیجا  با نشانگا  ( 8936)

ا  افسردگی و ا طراب د. دانشجویا  باا نقاض واساط 

 میکاا  تنظااندنشااا  دادذهااه آگاااهی پرداختناادا نتااایج 

و  یدانشاگاه باا افساردگ ا یدانشجو د. یجانیهشناختی 

کا  تااکنو  تنظایم ، با توج  با  ایهدا.دا طراب .ابط  

هیجااا  باا  صااو.ت کلاای و د. هماا  ابعاااد و مسااتق  از 

د.نتیجا   آگاهی د. دانشاجویا  بر.سای نشاده باودذهه

پ وهشای .ا پار  خاالنتایج پ وهشی  ا ر تا  د  ایاه 

تگی هیجانی، عوام  موثر بر آشفاز دیگر  ا(6)کرده اس 

ساا ا ا (Emotional flexibility) شاناختیپاریر  انعطاف

ها  شناختی ب  منظو. سازگا.  باا آمای  ک  توانایی توییر

کاا  وکسااانی (1) ااا  توییاار محاای  اساا    د.هااامحرک

تواننااد بااا باااالیی هسااتند، بهتاار می پااریر دا.ا  انعطاف

.د .ا ها  هیجانی کنا. بیایندا تحقیقاتی ایه ماوآشفتگی

 و همکاا.ا   موسو  صفر برا  مثا اند؛ ب  اثبات .سانده

باا   کا  افاراد ب  ایه نتیجا  .سایدند د. تحقیقی( 8931)

 یشاناخت  ریپارو انعطااف جا یه می.اهبرد سازگا. تنظ

 ا(1)دا.ند  ترا طراب و استر  کم ،یافسردگ تر،ضیب

 هیاا هادف عمادهبنابرایه با توج  ب  مطالب ذکر شاده، 

  خودکا.آماد ایاسؤا  اس  ک  آ هیاوهض پاسخ ب  پ 

 یشافتگباا آ یشاناخت  ریپارانعطاافو  جاا یه مید. تنظ

تواناد دا.  دا.د و میی.ابطا  معنا ی د. دانشجویا جانیه

 ؟کند ینیبضیپ  دا.ی.ا ب  طو. معن آ 
 

 ها مواد و روش
کاد )با  یو از نوع همبستگ توصیفیپ وهض  ا ر 

  بااودا جامعاا  آمااا.(  IR.IUMS.1398.698اخااال : 

دانشااگاه علااوم باا  تحصاای   مشااوو  ا یشااام  دانشااجو

.وش  بیاابااود کاا  از طر 8931د. سااا   را یااا یپزشااک

 نمونا نفار با  عناوا   022تعداد دستر  د.   ریگنمون 

د. ایاه مطالعا  از سا  پرسشانام  جها   اانتخاب شادند

 آو.  اطالعات استفاده شداک  عبا.ت بودند از:جمع
 

   خودکا.آمد  د. تنظیم هیجا مقیا
 Banduraایااه مقیااا  باارا  اولاایه بااا. توساا  

یااه مقیااا  ا (ا3)ساااخت  شااد 8333همکااا.ا  د. سااا  

 توانایی افراد .ا د. تنظیم هیجانی بر اسا  طیف لیکرت

ب  معنا  ) 3تا  (توانمیب  معنا  اصالً نم) 8از   اد.ج  3

ه مقیاا  یاا کنادایبند  مد.ج  (توانمیخیلی خوب م

اد.اک شده برا    هایید.  وزه توانا هاییشام  گوی 

و تواناایی اد.اک  )چها.گویا ( مثبا   هااییابراز توانا

 )هشاا  گویاا ( شااده باارا  ماادیری  هیجااا  منفاای

ایه مقیا  برا  اولیه با. د. ایارا  توسا   ا(82)باشدیم

 038 سااینچا.  و همکااا.ا  د. شااهر شاایراز باار .و  

ها با نماره شد ک  همبستگی هم  گوی  آموز هنجا.دانض

بارا  باودا  دا.یمعنا د.صاد 28/2 ساط مقیا  د. ک  
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 و همکارانی زیسرتشن یسیزهرا رئ     

 961     9911، مهر  981ه سي ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                          دور              

 گزارش کوتاه

بر.سی .وایی همگرا و واگرا مقیا  خودکا.آماد  د. 

از همبسااتگی نماارات عواماا  بااا نماارات  تنظاایم هیجااا 

کم .ویی و عواطف مثب  و منفی   هاا ی اص  از مق

 ا(88)دا. بودیاستفاده شد ک  د. هر دو مو.د معن

 

 رسشنام  انعطاف پریر  شناختیپ

 0282ساا  د.  Dennis،Vander walایه پرسشنام  .ا 

دهای ایه پرسشنام  یک ابازا. خاودگزا.ش ا(80)دساختن

پاریر  و برا  سنجض انعطاف باشدیسؤالی م 02کوتاه 

گرا.  آ  بر اسا  مقیا  نمره ا.ودیشناختی ب  کا. م

کا  نماره بااالتر با   اسا  1تاا  8لیکارت از   اد.ج  1

 .وایای ا(82) ر اسااتای بیضار  شناختاپریانعطاف ا امعن

برابار  Beckهمزما  ایه پرسشنام  با پرسشنام  افسردگی 

پاریر  واگرا  آ  با مقیاا  انعطااف یی.وا و د.صد 93با 

شااده  گاازا.ش د.صااد Robin 13و  Martinsenشااناختی 

ی ایاه سالطانی وی گای .وانسانج وی شا.ه، فرماان ااس 

 ا(89)بر.سی کردند ابزا. .ا د. نمون  ایرانی

 

 استر  ،ا طراب افسردگی، مقیا 

ک  د. ساا   یسوال 40مقیا   مقیا  فرم کوتاه هیا

 ا(83،84)و همکا.ا  ساخت  شاد Lovibondتوس   8333

بر.ساای میاازا  افسااردگی و ا ااطراب و  باارا   زا.اباا کاا 

اید عالئام ا آزمودنی بشودیدانشجویا  استفاده م استر 

  گازا.ش اد.جا  4بر .و  یک مقیاا  لیکارت خود .ا 

توس  صاا بی و همکاا.ا  بارا  ایرا   د.ک   (83)دینما

آلفاا بارا   ا.زشا جمعی  ایرا  اعتبا. یابی شاده اسا 

از جمعی  عماومی   رفن 422ایه مقیا  د. یک نمون  

 66د.صااد، ا ااطراب  12 یشااهر مشااهد باارا  افسااردگ

  برا ا(86)گزا.ش شده اس  صدد. 66د.صد و استر  

  هااااز آما.هنیااز پاا وهض   هاااداده  یااو تحل  یااتجز

و  ی فراوانای، میاانگیه، انحاراف معیاا. و د.صادفیتوص

سلسال   و یو .گرساپیرسایو   یهمبساتگ یآما. استنباط

 شدااستفاده  SPSS-23  توس  نرم افزا. آما. مراتبی

 ها و بحثیافته
هاا د. ایاه کنننادهشرک  د.صد( از 3/42نفر )  18

 اد.صد( نیز ز  بودند 3/33نفر ) 883مطالع  مرد و تعداد 

 81-00د.صاد( د. محادوده سانی  3/43نفار ) 18تعداد 

 3/09)نفار  61سا  شام   09-01، گروه سنی سا  بودند

تاربه تریه تعاداد .ا داشا ا کامبعد از آ  بیض د.صد(

نفار و  89سا  شاام  ) 90تعداد نیز د. گروه سنی باال  

 د.صد( بودندا 3/6

د.صااد( د. مقطااع  3/00هااا )نفاار از آزمااودنی 43

 د.صد( د. مقطع کا.شناسی ا.شاد، 98نفر ) 60کا.شناسی، 

 تریه تعادادد.صد( و بیض 3/80نفر ) 03د. مقطع دکتر  

د.صاد( باا  94نفار ) 61کنندگا  د. مقطع دکترا شرک 

د. اداماا  باا  بر.ساای نتااایج تحصاایالت پزشااکی بودناادا 

 خواهیم پرداخ ا

 دا.  بر اساا  نتاایج  اصال  هایت اخاتالف معنای

د. باایه مقاااطع تحصاایلی، سااه و همینطااو. جنساای  د. 

 23/2تاار از دا.  کاامکاااهض آشاافتگی د. سااط  معناای

 ادیده نشد

  خودکا.آمدنشا  دادندک   8نتایج جدو  شما.ه 

با  صاو.ت  یجانیه یبر کاهض آشفتگ جا یه مید. تنظ

  ریپاارد. مااو.د انعطاااف یولاا.ابطاا  دا.د  معکااو 

 یشادت آشافتگ  .و بار  رگرا.یا.تبا  و تأث یشناخت

 یزانایم با  اساتر   .و نشاده و فقا  بار دهیاد جا یه

ی د. کنناادگیناایبضیاساا ا از لحااا  پ ودهباااثرگاارا. 

 جااا یه میتنظاد.   خودکا.آمااد ز،یان 0جادو  شااما.ه 

کا  د.  بود جا یه یتگکاهض آشف  برا یخوب هیبضیپ

ا نتیجا  سا یصااد  ن یشاناخت  ریپار.ابط  باا انعطااف

 مید. تنظا  خودکا.آمادها  مربو  ب  .ابطا  بایه یافت 

 Berkingباا تحقیقاات  جا یه یکاهض آشفتگ و جا یه

ها  مربو  با  اما نتیج  یافت  ا(3)اس  همسوو همکا.ا  

 یاتگض آشفاکاه ی واشناخت  رایانعطاف پر ها.ابط  بی

وصفر  و همکاا.ا  همساو  Dennis قاتیتحقبا  جا یه

   اادود باا  محاااد نموناوانات  آ  میااو دالی (1،1)اس 
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 ماتریس همبستگی :2 شماره جدول
 

 استر  ا طراب افسردگی کاهض آشفتگی هیجانی یشناخت  ریانعطاف پر یمنف جا یه میتنظ مثب  جا یه میتنظ جا یه میتنظ  ود کا.آمدخ هاعوام  و خرده مقیا 

        8 جا یه میتنظ  ود کا.آمدخ

       8 31/2** مثب  جا یه میتنظ

      8 01/2** 39/2** یمنف جا یه میتنظ

     8 89/2 81/2* 81/2* یشناخت  ریانعطاف پر

    8 28/2 -46/2** -42/2** -39/2** هیجانی کاهض آشفتگی

   8 32/2** -29/2 -91/2** -32/2** -32/2** افسردگی

  8 63/2** 13/2** 222 -93/2** -92/2** -42/2** ا طراب

 8 66/2** 14/2** 32/2** 21/2 -41/2** -06/2** -32/2** استر 

 

 23/2تر از  سط  معنی دا.  کم *

 28/2تر از  سط  معنی دا.  کم **

 

  رایب بتا :3جدول شماره 
 

 یجانیکاهض آشفتگی ه استر  ا طراب افسردگی 

2R 2R β 2R 2R β 2R 2R β 2R 2R β 
 -39/2** 01/2** 01/2** -39/2** 03/2** 03/2 -40/2** 86/2** 863/2 -32/2** 03/2** 03/2** خود کا.آمد  تنظیم هیجا 

 -01/2** 21/2** 03/2** -89/2** 20/2* 03/2 -03/2** 24/2** 81/2 -40/2** 86/2** 98/2** تنظیم هیجا  مثب 

 -91/2** 08/2** 08/2** -44/2** 09/2** 09/2 -00/2** 80/2** 80/2 -06/2** 84/2** 84/2** تنظیم هیجا  منفی

 88/2 280/2 03/2 81/2** 29/2** 01/2 21/2 223/2 81/2 23/2 22/2 03/2 انعطاف پریر  شناختی
 

 23/2تر از  سط  معنی دا.  کم *

 28/2تر از  سط  معنی دا.  کم **

 

شجویا  باشدک  اکثرا ب  تازگی وا.د سه جوانی شده دان

پااریر  هااا  انعطافو هنااوز د.  ااا  کسااب مها.ت

هااا  ایااه پاا وهض شااام  شااناختی بودناادا محاادودی 

محدود بود  نمونا  پ وهشای و محادود با  دانشاجویا  

باشادا بود  و محدود بود  متویرها  ماو.د بر.سای مای

  بهتار از تعاداد پیشنهاد می شود برا  دساتیابی با  نتیجا

ها ویا باا متویرهاا  تر  و بر .و  دیگر گروهنمون  بیض

 دیگر د. ایه نمون  انجام شودا
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