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: دانشجویان سالمت روانیو راهبردهاي شناختی تنظیم هیجان  هاي هویت،سبک

  مدل معادالت ساختاري

                                     1فرشته پورمحسنی کلوري

١٩/٣/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

 ٨/٦/١٣٩٣  :تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                              

جویی شناختی هیجان بر سالمت هاي هویت و راهبردهاي نظمپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک

 تمامی همبستگی و جامعه آماري نیز - ین پژوهش از نوع توصیفیطرح ا. روانی دانشجویان انجام گرفت

اي انتخاب شدند اي چند مرحلهنفر به روش خوشه 250دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بودند که تعداد 

جویی شناختی هیجان، مقیاس اضطراب، هاي هویت، پرسشنامه راهبردهاي نظمو به پرسشنامه سبک

ها با استفاده از ضریب همسبتگی پیرسون و تحلیل تجزیه و تحلیل داده. دادندافسردگی و تنیدگی پاسخ 

نتایج تحلیل مسیر نشان داد هویت . انجام شد 18SPSSو   20Amosهاي افزارمسیر و با کمک نرم

 بر افسردگی و اضطراب دانشجویان تاثیرگونه مثبت ه ب اجتنابی -سردرگمهویت  گونه منفی وه باطالعاتی 

- ریزي و هویت سردرگمهویت اطالعاتی به واسطه راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ،همچنین. دارد مستقیم

هویت  ،همچنین. واسطه راهبرد نشخوارگري بر اضطراب و افسردگی تاثیري معنادار دارنداجتنابی به

تنابی بر مالمت خویش اج - مثبت و هویت سردرگم به گونهریزي اطالعاتی بر راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه

ریزي، ارزیابی راهبردهاي هیجانی تمرکز مجدد بر برنامه. دندارمستقیم  منفی تاثیر به گونهو نشخوارگري 

 ،اینبرافزون. دارند مستقیمبر افسردگی و اضطراب تاثیري منفی  به طورمجدد مثبت و تمرکز مجدد مثبت 

راهبرد هیجانی مالمت . گذارندی و اضطراب تاثیر میبر افسردگمثبت  به طورسازي نشخوارگري و فاجعه

نتیجه این مطالعه نشان داد راهبردهاي تنظیم شناختی . رابطه علی مثبت نشان داد ،دیگران نیز با اضطراب

                                                           
١
  E-mail:fpmohseni@yahoo.com                                                                                     دانشگاه پیام نور ،استادیار روانشناسی 
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 .هاي منفی نقش مهمی دارندهاي هویت در بروز آسیب یا سالمت روانی و تجربه هیجانهیجان و سبک

هاي روانی در کار گرفته شود و از بروز آسیبه مشاوره با دانشجویان ب تواند درپژوهش میاین هاي یافته

  .آنان پیشگیري گردد

هاي هویت، سالمت روانی و مدل معادالت جویی شناختی هیجان، سبکراهبردهاي نظم: يکلید واژگان

  ساختاري
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 مقدمه

 ،در این مرحله. باشدجوانان میگذار در زندگی بسیاري از  هاي دورانیکی از مهمترین  ،ورود به دانشگاه

 هاي قابل توجهیتنیدگیهاي تحصیلی با با چالش رویاروییجوان با ترك محیط ایمن و آشناي خانه و 

محیطی را  ،هادانشگاه )2000، 2و کاك 1؛ به نقل از برزونسکی1989( به عقیده اریکسون .دشومی ه روروب

و  نندهاي موجود را بررسی ک، فرصتیهاي بزرگسالند تا فارغ از مسئولیتسازفراهم میبراي جوانان 

اي را که با استعدادها، عالیق و توانند از عهده آنها برآیند، کشف نمایند و بهترین گزینههایی را که مینقش

  .کنندباشد، انتخاب نیازهایشان منطبق می

 3گیري و تحول هویتهاي بسیار مهم شکلیکی از دورهجوانی، نوجوانی و اوایل دوران  ،از سوي دیگر

 متشکل ازکه  پویاو درونی هویت ساختاري اجتماعی اریکسون،  - بر نظریه تحول روانی بنا است که

اجتماعی  -براساس فرآیندهاي شناختی )1980، 4مارسیا( باشدمیها و باورهاي شخصی اهداف، ارزش

به وي  است کهیکی از ابعاد مهم تحول انسان  این نوع هویت، – )1968، 5اریکسون(گیرد شکل می

 سازدرا در جهت مقابله موثر و کارآمد با شرایط زندگی روزمره آماده می اودهد و احساس هدفمندي می

گیري هویت پایدار، خطر بروز که عدم شکل است ها حاکی از آنپژوهش. )2005برزونسکی و کاك، (

، مشکالت تحصیلی و ارتباطی )1995، 6دالینگر(رنجوريروان :و رفتاري همچونمشکالت شخصیتی 

، اختالالت )1997، و همکاران 7نارمی(، بروز افسردگی و عزت نفس ضعیف )2005برزونسکی و کاك، (

هاکسما و -، نالنآلدائو( وابستگی به الکل، مشکالت کاري و )2001، 8ویلر، آدامز و کیتینگ(خوردن 

  .دهدافزایش میدر جوانان را  )2001و همکاران،  10آدامز(اختالل سلوك و بزهکاري  و) 9،2010شویزر

سه سبک هویت اطالعاتی، هنجاري و اجتماعی اریکسون،  -نظریه رشد روانی بر بنا )1989(برزونسکی 

باشند میاجتماعی  -راهبردهاي شناختی ،هاي هویتسبک وي،به عقیده  .اجتنابی را ارائه نمود -سردرگم

                                                           
1- Berzonsky 
2- Kuk 
3- identity developement 
4-Marcia 
5- Erikson 
6- Dollinger 
7- Nurmi 
8- Wheeler, Adames, & Keating, 
9 - Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer 
10- Adams 
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هویت گیري نمایند و اطالعات مربوط به ، تصمیمزندپرداببه حل مساله گیرند تا بکار می معموالً که افراد

   .سازماندهی نمایندرا خود 

هاي به تعارض طوببال پردازش و ارزیابی اطالعات مرآگاهانه به دناطالعاتی،  گیريجهت دارايافراد 

تردید دارند و آن را زیر سوال  شان درباره خود و اعتبار آن دیدگاهنسبت به  ند،ا هویتی و شکل دادن هویت

با اطالعات و  رویاروییدر صورت درباره خود هستند و جدید عالقمند به یادگیري مطالب  برند،می

سیوچ، برزونسکی، سی( ندباشمیخواستار ارزیابی و اصالح ساختار هویتی خود بازخوردهاي ناهماهنگ، 

گیري بسیار در تصمیمو  از پیچیدگی شناختی بیشتري برخوردارنداین افراد  ).2011، 1و سوئنس دوریز

، در اجتنابی -افراد داراي سبک هویتی سردرگم .)1996برزونسکی و فراري، (باشند میو دقیق حساس 

        هاي خود را به تعویقگیريتصمیممردد هستند،  هاي خودهاي شخصی و حل تعارضگیريتصمیم

بوش، ؛ 2003برزونسکی، ( کنندو براساس شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارند، رفتار می می اندازند

براساس هنجارهاي اجتماعی و انتظارات  نیز هنجاري گیريجهت دارايافراد ). 2012، 2سگرین و کوران

جمعی مانند مذهب، خانواده و ملیت گیرند و خود را در قالب اسنادهاي د مهم زندگی خود، تصمیم میافرا

شود که باورها و موجب مقاومت در برابر تغییر و مقابله با اطالعاتی میهویت این سبک  .کنندتعریف می

  .)2003و نورمی،  3مسکبرزونسکی، ( کشاندهاي فرد را به چالش میارزش

یک بحران تحولی معرفی کرده گیري هویت را به عنوان شکلاریکسون اجتماعی،  -در نظریه رشد روانی

   است که توسط نیاز به رشد خودپنداره منسجم برانگیخته  هیجانی یبیانگر تحول "بحران"کلمه . تاس

به رفتار  و گیري و تداوم هویت داردنقش بسیار مهمی در شکل هیجانکه دهد ها نشان میپژوهش. شودمی

اجتماعی نقش بسزایی دارد و  -هاي شناختیها و ارزیابیدر اسنادنیز  پردازش هیجانی .دهدفرد سازمان می

  ).2005، 5؛ ولیوراس و بوسما2002، 4استرایر(پذیرد گیري هویت صورت میهمسو با شکل

به . ارائه نموده است را نظري ی، تبیینهاي هویت و هیجانبین سبکدر زمینه ارتباط ) 1989(برزونسکی 

 .شناختی جذب و انطباق متمایز نمود -براساس فرآیندهاي اجتماعیتوان هاي هویت را میسبک ،عقیده وي

                                                           
1 - Cieciuch. Duriez. & Soenens 
2- Bosch. Segrin & Curran 
3- Macek 
4- Strayer 
5- Vleioras & Bosma 
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فرد  ،که در انطباقدر حالی، کندفرد اطالعات جدید را در اطالعات قدیمی وارد می ،در فرآیند جذب

  . دهد تا با اطالعات جدید هماهنگ باشداطالعات قدیمی را تغییر می

 ،اطالعات جدید اساسهویت خود را بر و می نماینداطالعات جدید را جذب  ،سبک اطالعاتی دارايافراد 

بیان  به. دیابآنان افزایش میداشت و سازگاري خواهند ادراك درستی از واقعیت  ،ترتیببدین. دهندمیتغییر 

بر رفتار خود  هیجانتاثیر  به وارسی واقعیت با ،گیري اطالعاتیجهت دارايافراد  از دیدگاه شناختی، دیگر،

هاي موجود نسبت به هدف متعهد ، بدون وارسی گزینههنجاري سبک داراي افراد. برندو دیگران پی می

دهی به کلخود جهت شهاي ین افراد از هیجانا. کنندده میعمده از جذب استفا به طورد و بنابراین نگردمی

، 1سیتون و بیمانت( پردازندخود میهاي به تنظیم یا کنترل دفاعی هیجان در مقابلو  کنندهویت استفاده نمی

باشند و در پاسخ به نیازهاي محیطی، فاقد هویتی منسجم و پایدار می نیز سردرگم-افراد اجتنابی. )2011

ین افراد ابه بیان دیگر، . کننداستفاده میعمده از فرآیند انطباق  به طوربدون درنظر گرفتن پیامدهاي رفتار 

هاي عاطفی خموثر مدیریت نمایند یا از تاثیر رفتار خود بر پاس به طورخود را  هايهیجانقادر نیستند 

  ).2008سیتون و بیمانت، (دیگران آگاه نیستند 

از طریق  گیري هویت منسجم نقشی بسزا دارد ودر جریان شکل است که فرآینديتنظیم هیجان  ،بنابراین

آلدائو و همکاران، (کنند میمدیریت  خود را هايمطلوب، هیجانافراد جهت دستیابی به پیامدهاي آن، 

 هاي رفتاري و هیجانی تنیدگیی درك همبستهکانون اصل ،جویی هیجانراهبردهاي نظم ،اینبرافزون). 2010

 هیجان شبیه مقابله است ،جوییهاي نظمدر برخی از جنبه ،به بیان دیگر. و وقایع عاطفی منفی است

ها پژوهش. )2004؛ گارنفسکی و همکاران، 2005؛ گارنفسکی، بان و کرایج، 2006، 2گارنفسکی و کرایج(

و  می بخشدسازگارانه تنظیم هیجان، تعامل با دیگران و عملکرد تحصیلی را بهبود دهد راهبردهاي نشان می

ناسازگارانه تنظیم راهبردهاي  ،؛ در مقابل)2004، و جان  گراس( و سالمت روانی را به دنبال خواهد داشت

ن و فراچ، ؛ منی2008مور و همکاران، ( نقش بسزایی دارندهاي روانی گیري و تداوم آسیبهیجان در شکل

- توانند پاسخبا رویدادهاي روزمره نمی رویاروییپردازان مختلف بر این باورند افرادي که در نظریه). 2007

توان میاز جمله اختالالت هیجانی شدیدي را تجربه خواهند کرد که  ،خود را مدیریت نمایند هاي هیجانی

 و )2008، 3هوکسما، ویسکو و لیبومیرسکی-نالن(، اختالل افسردگی اساسی اختالل شخصیت مرزيبه 

                                                           
1- Seaton & Beaumont 
2- Garnefski & Kraaij 
3- Nolen-Hoeksema., Wisco & Lyubomirsky 
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-میراهبردهاي تنظیم هیجان  ،بنابراین .اشاره نمود )2007و همکاران،  1منین(تعمیم یافته اضطراب اختالل 

هاي مختلفی افراد از روش .عمل کنند هاي روانیعنوان عوامل خطرساز یا محافظ در برابر آسیببه توانند 

دهی استفاده از راهبردهاي نظم ،ترین آنهاکه یکی از متداول کنندبخشی به هیجاناتشان استفاده میجهت نظم

بعد از تجربه یک رویداد  ، فرآیندهاي شناختی هستند که افراداین راهبردها. باشدشناختی هیجان می

از جمله . دنگیرند و بر جنبه شناختی مقابله تاکید دارمیکاربه ات خودهیجان زا براي مدیریتتنیدگی

   ،4، ، مالمت دیگران3، نشخوارگري2به راهبرد مالمت خودتوان راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان می

که هر یک از این  اشاره نمود 8ریزيو تمرکز مجدد بر برنامه 7، پذیرش6و ارزیابی مجدد مثبت 5سازيفاجعه

گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، ( به دنبال خواهد داشت ی را بر سالمت روانی افرادپیامدهای ،این راهبردها

2001(.   

سو و عدم تنظیم هیجان  از یک) 2005برزونسکی و کاك، (گیري هویت پایدار عدم شکل ،ترتیببدین

روانی نقش بسزایی  هايز آسیبدر برو ،از سوي دیگر) 2009، 10؛ شید و هادجینز2010، 9هوپلی و نیکی(

زاي تنیدگیبا رویدادهاي  رویاروییدر گیري اطالعاتی افراد با جهتدهد ها نشان مینتایج پژوهش. دارند

کمتر دچار  کنند،طراب بهتر مقابله میکنند، با تنیدگی و اضاستفاده می مدارلهئمقابله مسروزمره بیشتر از 

؛ 2008نن و همکاران، کا( نمایندو ارتباط عاطفی بهتري با دیگران برقرار می گردندمی یاضطراباختالالت 

افراد با هویت دهد نیز نشان می) 2011(مطالعه بیمانت و سیتن  .)2012ران، او همک ؛ بوش2004، 11کسیدي

افراد با  ،در مقابل .گیرندبهره میریزي برنامه بی مجدد مثبت وپذیرش، ارزیا هايراهبرد بیشتر ازاطالعاتی 

بیشتر از راهبردهاي هیجانی ناسازگارانه همچون  ،با تنیدگی رویاروییدر  اجتنابی - گیري سردرگمجهت

بیشتر دچار این افراد . ي کمتري برخوردارندگرابرازو از خود می کننداستفاده مالمت خویش  اجتناب و

وار نیز در این هاي افسردهواکنش و شوند، ارتباط عاطفی مناسبی با دیگران ندارندمی یاضطرابالت اختال

؛ 2011بیمانت و سیتن، (مطالعه ). 2012،و همکاران بوش ؛2003برزونسکی، (خورد افراد بیشتر به چشم می

                                                           
1- Mennin 
2 - self-blame 
3 - rumination 
4 - other-blame 
5 - catastrophizing 
6 - positive reappraisal 
7 - acceptance 
8- Refocus on Planning 
9- Hopley & Nicki 
10- Shead & Hodgins 
11- Cassidy 
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نابی با راهبردهاي ناسازگارانه تنظیم اجت -دهد سبک هویتی سردرگمنشان می) 1996برزونسکی و فراري، 

گیري همچون به راهبردهاي ناسازگارانه تصمیم و گیري عاطفی و روانیهمچون انکار، کناره شناختی هیجان

   .تعویق انداختن و سوء مصرف مواد رابطه دارد

 اختالالت روانیبا  اجتنابی - هویتی سردرگم با سالمت روان و سبککه سبک هویت اطالعاتی  الیح در

افراد با سبک  ،سو از یک. دباشآشکار نمی یباشد، رابطه میان سبک هنجاري و سالمت روانهمبسته می

تحمل این افراد  ،از سوي دیگر) 2005برزونسکی و کاك، (از سازگاري روانشناختی برخوردارند هنجاري 

ناب عاطفی و اجت کنند،استفاده میکمتر مدار لهئبله مساز مقا، )2012 و همکاران، بوش( ندارند ناکامی

    استفاده بیشتر هاي دفاعی ناپختهاز مکانیسم وخورد در این افراد بیشتر به چشم میاضطراب توانفرسا 

  ).2011سیتون و بیمانت، (کنندمی

هاي منفی تجربه هیجانبا هاي هویتی و راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان سبکرسد نظر میهر چند به

هاي همچون افسردگی، اضطراب و تنیدگی در ارتباطند، ولی اینکه هر یک چه نقشی را در تجربه هیجان

کند و یا نقش مستقل بازي می به طورشاید هر یک نقش خود را . باشدکنند، نامشخص میمنفی بازي می

اجتنابی موجب کاربرد هر چه بیشتر -سردرگمسبک هویتی ممکن است . باشدها پیچیده و متعامل میآن

هاي منفی بیشتري را تجربه فرد هیجان ،و به دنبال آن ودراهبردهاي ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان ش

هاي و یا سبک هویت اطالعاتی با تاثیر بر راهبردهاي سازگارانه تنظیم شناختی هیجان، بروز هیجان نماید

هاي منفی بینی تجربه هیجانسو پیش هدف پژوهش حاضر، از یک ،روز اینا .منفی را در فرد کاهش دهد

و  استهاي هویت و راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان همچون اضطراب، افسردگی و تنیدگی از روي سبک

 مطالعهدر  بنابراین، .باشدبینی در اثر مستقل و متقابل این دو متغیر میتعیین ماهیت این پیش ،از طرف دیگر

  :گردندهاي زیر بررسی میفرضیهحاضر 

ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز (سازگارانه  راهبردهايطور مستقیم تواند بهمیاطالعاتی هویت  سبک: 1فرضیه 

مالمت خویش، (تنظیم شناختی هیجان  ناسازگارانهو ) ریزي، پذیرش و تمرکز مجدد مثبتمجدد بر برنامه

  .بینی نمایدرا پیش) سازيمالمت دیگران، نشخوارگري و فاجعه

اضطراب، افسردگی و مستقیم  به طورتوانند اجتنابی می -و سبک سردرگمسبک هویت اطالعاتی : 2فرضیه 

  .بینی نمایندرا پیشتنیدگی 
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واسطه راهبردهاي سازگارانه تنظیم شناختی هیجان  طور غیر مستقیم و بهسبک هویت اطالعاتی به: 3فرضیه 

اضطراب،  تواندمی )ریزي، پذیرش و تمرکز مجدد مثبتارزیابی مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه(

  .بینی نمایدرا پیشافسردگی و تنیدگی 

تنظیم واسطه راهبردهاي ناسازگارانه بهمستقیم و طور غیربهاجتنابی  - سبک هویت سردرگم: 4فرضیه 

اضطراب، افسردگی تواند می) سازيمالمت خویش، مالمت دیگران، نشخوارگري و فاجعه(شناختی هیجان 

  .بینی نمایدرا پیشو تنیدگی 

  شناسی پژوهش روش

  گیريو روش نمونهنمونه آماري، جامعه 

همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاري است که یک روش ی همبستگطرح پژوهش حاضر، طرح 

توان تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها را در الگوي فرض شده با این روش می. باشدچندمتغیري می

اثر علی  ،اي از متغیرها را تعییندهد تا روابط میان مجموعهاین الگو به پژوهشگر اجازه می. بررسی کرد

از بین جامعه راستا، در این .یدامتغیرها را بر یکدیگر فرض و برازندگی الگوي مفروض را بررسی نم

 نفر به روش  250تعداد  1390-91در نیمسال اول سال تحصیلی اردبیلی  محقق دانشجویان دانشگاه

) هر دانشکده یک خوشه(دانشکده  5ابتدا دانشگاه به  منظور،بدین. اي انتخاب شدنداي چند مرحلهخوشه

از هر  سپس،. تصادفی انتخاب شدند به طورمهندسی  -فنیتقسیم و سه دانشکده علوم انسانی، علوم پایه و 

هاي آموزشی علوم گروه(تصادفی برگزیده شدند  به طوریک از سه دانشکده منتخب، دو گروه آموزشی 

 شناسی و شیمی از دانشکده علوم پایه و هاي زیستتربیتی و مدیریت از دانشکده علوم انسانی؛ گروه

از هر گروه  ،ایتدر نه). مهندسی-و مهندسی عمران از دانشکده فنیهاي آموزشی مهندسی برق گروه

پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت  دفی انتخاب شد وکالس به شیوه تصاآموزشی منتخب، دو 

  . رفتندنفر مورد مطالعه قرار گ 250ها، تعداد آزمودنی

  پژوهشابزار 

  :آوري شد که عبارت بودند ازاطالعات مورد نیاز از طریق چند پرسشنامه جمع

طراحی شد و یک ) 1998(و همکارانش  1این مقیاس توسط وایت: هویت برزونسکی هايپرسشنامه سبک

 و هنجاري سبک اطالعاتی، سههاي هویت برزونسکی را در سبکدهی است که گزارش - یک مقیاس خود

                                                           
1- White 
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 1اي لیکرت از درجه 5روي یک مقیاس گذاري این پرسشنامه بر نمره .نمایدمیارزیابی اجتنابی  -سردرگم

آلفاي کرونباخ را ضریب ) 1998(وایت و همکاران  .باشدمی) براي کامالً موافقم( 5تا ) مالً مخالفمابراي ک(

در . دست آوردندبه 64/0و  78/0، 59/0اجتنابی و هنجاري به ترتیب -هاي اطالعاتی، سردرگمبراي سبک

ي پایایی آن را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ برا) 1389(آشتیانی سلطانی، فوالدوند و فتحی ایران 

براي کل  و 80/0و76/0، 86/0تیب سردرگم به تر -هاي هویت اطالعاتی، هنجاري و اجتنابیسبک

  .اندگزارش کرده93/0پرسشنامه 

الویبوند و الویبوند، ( تنیدگیمقیاس افسردگی، اضطراب، ): DASS( تنیدگیمقیاس افسردگی، اضطراب و 

دهی براي گزارش -اي از سه مقیاس خودمجموعه) 1388؛ به نقل از فتحی آشتیانی و داستانی، 1995

است و فرد باید وضعیت یک نشانه را در  تنیدگیارزیابی حاالت عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و 

که داراي باشد که فرم کوتاه آن وتاه میدو فرم بلند و کاین مقیاس داراي . طول هفته گذشته مشخص کند

سوال متفاوت مورد  7هاي روانی تنیدگی، اضطراب و افسردگی را توسط ماده است و هریک از سازه 21

اصالً در (اي از صفر درجه 4مقیاس لیکرت  گذاري درنمره. مورد استفاده قرار گرفت ،دهدارزیابی قرار می

سنجی این هاي روانویژگی. باشدمی) کند در مورد من صدق میکامالً( 3تا ) کندمورد من صدق نمی

که با استفاده از یک نمونه ) 2005( 1مطالعه هنري و کرافورد. مقیاس در چند مطالعه بررسی شده است

دهد که پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفا کرونباخ براي کل مقیاس و انگلیسی انجام شده نشان می

روایی و  .باشدمی 90/0و  82/0، 88/0، 93/0به ترتیب  تنیدگیده مقیاس افسردگی، اضطراب و نیز سه خر

مورد بررسی قرار گرفته است که اعتبار )  1386(اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار 

و روایی این  77/0، 76/0، 80/0به ترتیب برابر با  تنیدگیبازآزمایی براي مقیاس افسردگی، اضطراب و 

رسی در پژوهش حاضر جهت بر .به دست آمده است 90/0مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدي 

هر چه میزان تجربه . استفاده شده است سالمت روانی دانشجویان از مقیاس اضطراب، افسردگی و تنیدگی

در دانشجویان کمتر باشد، سالمت روانی بیشتري را افسردگی و تنیدگی  همچون اضطراب،هاي منفی هیجان

  .تجربه خواهند کرد

جهت ) 2001(این پرسشنامه توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون  :جویی شناختی هیجانمقیاس نظم

زا مورد با یک تجربه منفی یا وقایع آسیب رویاروییاي شناختی افراد پس از شناسایی راهبردهاي مقابله

      خرده مقیاس 9ماده و  36این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و داراي . گیرداستفاده قرار می

                                                           
1 -Henry & Kraford 
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     پذیري، نشخوارگري، دیدگاهراهبرد شناختی مالمت خویش،  9هاي مذکور خرده مقیاس. باشدمی

ریزي، ارزیابی مجدد مثبت، امهپذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنمالمت دیگران  ،سازيفاجعه

. شودگذاري مینمره) تقریباً همیشه( 5تا ) تقریباً هرگز( 1نماید و بر روي مقیاس لیکرت از را ارزیابی می

نمرات باال در . خواهد بود 20تا  4ماده است و دامنه نمرات هر خرده مقیاس بین  4مقیاس داراي هر خرده

زا و منفی تنیدگیبا وقایع  رویاروییفاده بیشتر راهبرد مذکور در مقابله و هر خرده مقیاس بیانگر میزان است

 76/0هاي این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفا کرونباخ بین مقیاسپایایی خرده) 1389(حسنی  .باشدمی

 اینروایی  ،همچنین .باشدها میگزارش کرده است که بیانگر همسانی درونی خوب خرده مقیاس 92/0تا 

 مورد آزمون قرار گرفته و استفاده از روش تحلیل عاملی و همبستگی با سیاهه افسردگی بکمقیاس با 

  .باشدبیانگر روایی خوب این مقیاس می

 ،ها از ضریب همبستگی پیرسون براي محاسبه ضرایب همبستگی میان متغیرهاي پژوهشتحلیل داده جهت

آوري شده و تحلیل هاي جمعزي نظري و پیشنهادي پژوهش با دادهجهت آزمون برازش و تناسب الگوسا و

براي انجام این . استفاده گردید 20افزار ایموس نسخه با استفاده از نرم 1الگوسازي معادله ساختاري از مسیر

آزمون ضریب همبستگی پیرسون، از شاخص مجذور کاي،  SPSSافزار استفاده از نرم تحلیل عالوه بر

اي، شاخص برازندگی افزایشی و شاخص ریشه خطاي مجذور کاي نسبی، شاخص برازندگی مقایسه

  . میانگین مجذورات تقریب استفاده شد

  ي پژوهشهایافته

 .بودند) درصد 4/44(نفر پسر  111و ) درصد 6/55(نفر دختر  139دانشجوي پاسخگو، نفر  250 از میان

 33/4و انحراف معیار برابر با  22/20سال، میانگین سنی برابر با  25-18دامنه سنی افراد مورد مطالعه بین 

رد موماتریس همبستگی متغیرهاي . هاي علی، ماتریس همبستگی استمبناي تجزیه و تحلیل مدل. بود

  .آمده است 1در جدول  نیز مطالعه

  

  

  

  

                                                           
1 - Structure Equation Modeling (SEM) 



11 
 

جویی شناختی هیجان و اضطراب، افسردگی و هاي هویت، راهبردهاي نظمهمبستگی سبکضرایب : 1جدول

  تنیدگی

  خرده مقیاس

  ضرایب همبستگی

  سردرگمی  هنجاري  اطالعاتی  اضطراب  افسردگی  تنیدگی

  09/0  11/0  -10/0  43/0***  39/0***  30/0***  مالمت خویش

  03/0  03/0  -08/0  36/0***  29/0***  24/0***  مالمت دیگران

  16/0*  03/0  -17/0**  40/0***  44/0***  32/0***  نشخوارگري

25/0***  سازيفاجعه  ***35/0  ***38/0  *15/0-  10/0  *15/0  

  -10/0  05/0  -02/0  25/0***  21/0***  20/0***  گیريدیدگاه

  03/0  06/0  09/0  - 31/0***  - 27/0***  - 20/0***  پذیرش

تمرکز مجدد 

  مثبت

***22/ -0  ***17/0 -  ***25/0 -  *17/0  06/0  10/0-  

تمرکز مجدد 

  ریزيبر برنامه

***28/0 -  ***33/0 -  ***37/0 -  *15/0  04/0  *13/0-  

ارزیابی مجدد 

  مثبت

***25/0 -  ***25/ -0  ***26/0 -  *18/0  03/0  **18/0-  

  -  -  -  -15/0*  - 23/0***  -15/0*  اطالعاتی

  -  -  -  014/0  08/0  -05/0  هنجاري

-سردرگم

  اجتنابی

***24/0  ***19/0  ***20/0  -  -  -  

*** P< 0001/0 , **P< 001/0 , *P< .05/0  
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دهد بین راهبردهاي مالمت خویش، نشان می 1هاي همبستگی دو متغیره موجود در جدول نتایج تحلیل

هاي اضطراب، افسردگی و تنیدگی رابطه گیري با مولفهسازي و دیدگاهمالمت دیگران، نشخوارگري، فاجعه

که این رابطه براي راهبردهاي پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد  دارد؛ در حالیمثبت معنادار وجود 

  . باشدریزي و ارزیابی مجدد مثبت منفی میبر برنامه

دهد سبک هویت اطالعاتی با راهبردهاي نشخوارگري و نشان می 1هاي موجود در جدول این، یافتهبرافزون

ریزي و و با راهبردهاي تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامهمنفی و معنادار  به گونهسازي فاجعه

اجتنابی با راهبردهاي  -سبک هویتی سردرگم. باشدمثبت و معنادار همبسته می به طورارزیابی مجدد مثبت 

سازي و نشخوارگري رابطه ریزي و ارزیابی مجدد مثبت رابطه منفی معنادار و با فاجعهتمرکز مجدد بر برنامه

  . بت و معنادار داردمث

هاي هویت و عواطف منفی نیز حاکی از آن است که سبک هویت اطالعاتی با بررسی ارتباط میان سبک

ها رابطه مثبت اجتنابی با این مولفه -تنیدگی، اضطراب و افسردگی رابطه منفی معنادار و سبک سردرگم

  .معنادار دارند

هاي هویت و راهبردهاي وشنی از چگونگی تاثیر سبکدر زمینه دستیابی به فهم ر :آزمون مدل فرضی

منظور طراحی شده است، شناختی تنظیم هیجان بر اضطراب، افسردگی و تنیدگی، آزمون مدلی که به این

مونه مورد ندست آمده از هاي بهبرازش مدل با داده -ترین فرضیه این پژوهشنشان خواهد داد که آیا اصلی

اگرچه روابط همبستگی ساده بررسی شده بین متغیرها، برخی نکات را آشکار  تایید خواهد شد؟ -مطالعه

            .تواند از طریق یک مدل ساختاري آشکار شودساخت، اما روابط پیچیده و چندگانه بین متغیرها می

از تحلیل با استفاده پژوهش  4و  3هاي و آزمون فرضیه روابط علی میان متغیرهاي مورد مطالعه ،ترتیببدین

. دهدپژوهش را نشان می نهایی هاي برازندگی الگوي پیشنهادي، شاخص2جدول . مسیر بررسی گردید

ها از چند ، براي تعیین کفایت برازندگی الگوي پیشنهادي با داده2هاي موجود در جدول مطابق با یافته

  .شاخص برازندگی استفاده شد
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  نهایی اصالح شده پژوهششاخص نیکویی برازش براي الگوي : 2جدول

   DF  df  NFI  CFI GFI  RMSEA  شاخص

  079/0  96/0  97/0  96/0  96/1  89  44/174  مدل

لذا از اصالحات پیشنهاد شده در الگو  .دست آمدبه 5 ،در مدل پیشنهادي اولیه مقدار مجذور کاي نسبی

هاي موجود در جدول یافته. سپس برازش مدل جدید مورد تحلیل قرار گرفت .استفاده و مدل بازسازي شد

دهد که حاکی از برازش باشد، نشان میمی 96/1مقدار مجذور کاي نسبی مدل اصالح شده را برابر با  2

شاخص  ،)GFI( 1نیکویی برازش شاخص ند کها حاکی از آنهاي برازش شاخصدیگر . باشدعالی مدل می

ریشه  شاخص باشند ومیو بیشتر  NFI( 96/0( 3و شاخص هنجار شده برازندگی) CFI( 2برازندگی تطبیقی

    ها که بیانگر برازش عالی مدل با داده است 08/0کمتر از )RMSEA( 4میانگین مجذور خطاي تقریب

   .باشدمی

 95داري اثرات غیرمستقیم متغیرهاي میانجی از روش بوت استروپ با فاصله اطمینان براي تعیین معنی

  ) 1شکل (ریزي و نشخوارگري دو راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ،در این مدل. درصدي استفاده شد

، 3در جدول شماره . اي ایفا کنندنقش واسطه و اضطراب هاي هویت و افسردگیاند بین سبکتوانسته

روابط فرضی بین در ادامه، به بحث پیرامون . اثرهاي مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل آورده شده است

 :خواهیم پرداختمتغیرها 

بین بر راهبردهاي شناختی تنظیم هیجان و افسردگی اثرهاي مستقیم، غیرمستقیم و کل استاندارد متغیرهاي پیش :3جدول

  و اضطراب

                                                           
1 - Goodness of Fit Index 
2 - Comparative Fit Index 
3- Norm Fit Index 
4 - Root Mean Square Error of Approximation 

اثر کلاثر غیر مستقیم  مستقیماثر   مسیرهاي الگوي نهایی

 -  -  25/0**  ریزيتمرکز مجدد بر برنامههویت اطالعاتی

 - 57/0**  - 27/0**  - 30/0**  افسردگیریزيتمرکز مجدد بر برنامه  هویت اطالعاتی
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***                                  P< 0001/0 , **P< 001/0 , **P< 01/0  

 و)  β =-30/0(به افسردگی هویت اطالعاتی بیانگر آن است که اثر مستقیم  3نتایج موجود در جدول 

واسطه تمرکز مجدد بر بههویت اطالعاتی غیر مستقیم  تاثیر .باشدمنفی و معنادار می)  β =-28/0(اضطراب 

  . منفی و معنادار است)  β =-24/0(و اضطراب )  β =-27/0(به افسردگی ریزي برنامه

مثبت و )  β =22/0(اضطراب و )  β =35/0(اجتنابی به افسردگی  -اثر مستقیم هویت سردرگم ،همچنین

و )  β =13/0(افسردگی به  واسطه راهبرد نشخوارگريبه یهویتسبک مسیر غیرمستقیم این  .باشدمعنادار می

  - 52/0**  - 24/0**  - 28/0**  اضطرابریزيتمرکز مجدد بر برنامه هویت اطالعاتی

  -  -  34/0**  نشخوارگرياجتنابی- سردرگمهویت

  48/0**  13/0*  35/0**  افسردگینشخوارگري اجتنابی- سردرگمهویت

  37/0**  15/0*  22/0*  اضطراب نشخوارگري  اجتنابی- سردرگمهویت

  -  -  35/0**  مالمت خویشاجتنابی- سردرگمهویت

  -  -  - 25/0**  افسردگیمثبتمجدد ارزیابی 

  -  -  -42/0***  افسردگیریزيتمرکز مجدد بر برنامه

  -  -  -58/0***  افسردگیتمرکز مجدد مثبت

  -  -  54/0***  افسردگینشخوار فکري

  -  -  34/0**  افسردگیفاجعه

  -  -  -51/0***  اضطرابارزیابی مثبت

  -  -  -35/0***  اضطراب ریزيتمرکز مجدد بر برنامه

  -  -  48/0***  اضطرابنشخوارگري

  -  -  26/0**  اضطراب مالمت دیگران 

  -  -  26/0**  اضطرابفاجعه
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طور دو سبک هویتی به توان گفتمیبندي، در یک جمع .مثبت و معنادار است)  β =15/0(اضطراب 

   .توانند واریانس افسردگی و اضطراب را تبیین نمایندمستقیم و غیرمستقیم می

اثر مستقیم هویت اطالعاتی . در این مدل مسیرهاي دیگري نیز وجود داشت که الزم است توضیح داده شود

و )  β =35/0(اجتنابی به مالمت خویش  -، هویت سردرگم)β =25/0(ریزي به تمرکز مجدد بر برنامه

و تمرکز  مجدد مثبتارزیابی ریزي، تمرکز مجدد بر برنامهراهبردهاي هیجانی ، )β =34/0(نشخوارگري 

 =-β ،51/0 =- 35/0(به ترتیب اضطراب  و)  β ،25/0-= β ،58/0 -= β =-42/0(افسردگی  اب مجدد مثبت

β (  نشخوارگري  د؛ندارمعنادار  و منفیرابطه)54/0= β (سازي و فاجعه)34/0= β ( نیز با افسردگی و

با اضطراب نیز  مالمت دیگران .دارندي معنادارو  ستقیمرابطه علی م) β ،26/0= β =48/0(اضطراب 

)26/0=β ( مثبت معنادار نشان دادرابطه علی.  

اي راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان و سالمت هاي هویت، متغیر واسطهآزمون مدل فرضی رابطه میان سبک: 1نمودار

  روان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30/0 -  

مثبت تمرکز مجدد  

سازيفاجعه  

 مالمت دیگران

 اضطراب

 هویت اطالعاتی

 تمرکز مجدد بر برنامه

 ارزیابی مجدد مثبت

 مالمت خویش

يگرنشخوار  

25/0  

42/0 -  

35/0 -  

25/0-0-  

51/0 -  

34/0  

26/0  

26/0  

35/0  

34/0  

22/0  

54/0  

48/0  

اجتنابی           بیسلیلبببشیهویت - هویت سردرگم

  شل

 افسردگی
35/0  
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  و نتیجه گیري ثبح

گري راهبردهاي با میانجی سالمت روانیهاي هویت و سبک ماهیت رابطهبا هدف بررسی حاضر ش پژوه

مالمت  ناسازگارانه ن راهبردهايبینتایج نشان داد که  .انشجویان صورت گرفتدر د شناختی تنظیم هیجان

سازي با اضطراب، افسردگی و تنیدگی رابطه گیري و فاجعهخود، مالمت دیگران، نشخوارگري، دیدگاه

ریزي، پذیرش و ارزیابی مجدد و بین راهبردهاي تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه مثبت معنادار

سازگارانه و  هیجانی ارتباط میان راهبردهاي. رابطه منفی معناداري وجود دارد هاي منفیبا این هیجان مثبت

گارنفسکی، بون (باشد هاي متعددي همسو میبا نتایج پژوهش اضطراب، افسردگی و تنیدگیناسازگارانه با 

آلدائو و مطالعه  ،در این راستا. )2007گارنفسکی و کرایج،  ؛2003؛ کرایج و همکاران، 2003و کرایج، 

دهد راهبردهاي سازگارانه تنظیم هیجان با اختالالت روانی کمتر و راهبردهاي نشان می) 2010(همکاران 

نوع اختالل روانی به نوع  ،اینبرافزون .ناسازگارانه تنظیم هیجان با بروز اختالالت روانی بیشتر رابطه دارد

ضمن آنکه بکارگیري راهبردهاي هیجانی  ،گی داردگیرد، بستراهبرد هیجانی ناسازگارانه که فرد بکار می

ن وارتباط نیرومندتري با بروز اختالالت روانی همچ ناسازگارانه در مقایسه با راهبردهاي هیجانی سازگارانه

   ریزي براي عمل که یک مهارت حل مساله راهبرد برنامهفقدان  ،براي مثال. اضطراب و افسردگی دارد

گیري راهبردهاي هیجانی منفی همچون شکل موجبو  می گذاردبر سالمت روانی تاثیري منفی  ،باشدمی

مطالعه آلدائو و  همچنین، .)2008هاکسما و همکاران، -نالن( گرددمینشخوارگري، سرکوب و اجتناب 

در مقایسه با اختالالت  اضطراب و افسردگیسازي همچون اختالالت درونیدهد نشان می) 2010(همکاران 

   .ارتباط تنگاتنگی با راهبردهاي ناسازگارانه تنظیم هیجان دارند ،سازيبرونی

ارزیابی مجدد و تمرکز مجدد مثبت با کاهش  راهبردهاي هیجانی سازگارانه جهت تبیین این یافته که

ل تعبیر و تفسیر مثبت و توان گفت این راهبردها شاماضطراب و افسردگی رابطه منفی و معکوس دارند، می

مثبت ارزیابی  به گونه زا رافرد موقعیت تنیدگی ،در چنین شرایطی. باشدزا میبینانه موقعیت تنیدگیخوش

  .کنداضطراب و افسردگی کمتري را تجربه می تنش،ترتیب بدین و نمایدمی

با سطوح پایین افسردگی، اضطراب و تنیدگی اي است که دیگر راهبرد هیجانی سازگارانه ،راهبرد پذیرش

 رویاروییسازي و اي در مفهومنقش برجسته این راهبرد،) 2010( 1هاي زلومک و هانبر یافته بنا. رابطه دارد

                                                           
1- Zlomke & Hahn 
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پذیرش این موضوع که در هر صورت رویداد منفی  ،به بیان دیگر. دکنزا بازي میبا رویدادهاي تنیدگی

بینی و عزت رابطه مثبتی با خوش ،اتفاق خواهد افتاد و وقوع آن موجب رشد و تعالی شخصی خواهد شد

از سوي ). 1989و همکاران،  1رورکا(گردد نفس داشته و موجب کاهش اضطراب و افسردگی شخص می

هیجانی منفی، فراوانی و شدت اینگونه تجارب را افزایش  و یا اجتناب از تجارب کنترل، سرکوب ،دیگر

شان ن) 2005(و همکاران  3مطالعه روئمر ،مثال به طور). 2008، 2کاشدان، زولنسکی و ملیش(خواهد داد 

  . مستقیم با نگرانی مزمن ارتباط دارد به طورهاي منفی دهد تالش جهت کنترل و یا اجتناب از هیجانمی

 به طورسبک هویت اطالعاتی دهد تحلیل مسیر روابط میان متغیرهاي مورد مطالعه نشان مینتایج حاصل از 

هویت  ،همچنین .ودبینی نمافسردگی و اضطراب را پیشمعناداري منفی و  به گونه و مستقیم و غیر مستقیم

هاي با نتایج پژوهشها این یافته. ادرابطه علی معناداري نشان د ،ریزياطالعاتی با تمرکز مجدد بر برنامه

؛ 2009؛بیمانت، 2008؛ کانن و همکاران، 2005؛ ولیراس و بوسما، 2003برزونسکی، (باشد پیشین همسو می

ها حاکی از آن است سبک هویت اطالعاتی با پژوهش). 2012؛ بوش و همکاران، 2011بیمانت و سیتن، 

، خودشکوفایی )2005راس و بوسما، ولیو(، رشد شخصی )2003برزونسکی، (آوري سازگاري مثبت و تاب

این  ،همچنین. رابطه مثبت دارد) 2011بیمانت، (و رفتار معقول و ارزیابی مجدد مثبت ) 2009بیمانت، (

     مستقیم همبسته به گونهریزي و جستجوي حمایت اجتماعی مدار، برنامهلهئسبک هویتی با مقابله مس

مشخصه کسانی است که درصدد دستیابی  ،دیگر، هویت اطالعاتیبه بیان ). 2011بیمانت و سیتن، (باشد می

باشند، همواره در افرادي که به دنبال رشد شخصی می) 1989( 4به عقیده ریف. باشندبه رشد فردي می

با عزت نفس باال، منبع کنترل درونی،  نیز ند تا رشد و تحولی پویا و مستمر داشته باشند؛ رشد مستمرا تالش

افرادي که داراي سبک هویتی اطالعاتی  ،بنابراین . دي در زندگی رابطه داردتعامل مثبت با دیگران و هدفمن

اضطراب و  ،به رشد شخصی دست یابند و به همین دلیل گزینند تارمیاي را بهاي مقابلهباشند، سبکمی

  . یندنماافسردگی کمتري را تجربه می

 به گونهمستقیم و غیر مستقیم و  به طوراجتنابی  -نتایج پژوهش نشان داد هویت سردرگم ،همچنین

این سبک هویتی با مالمت خویش و . بینی نمایدمعناداري توانست اضطراب و افسردگی را پیش

باشد همسو میهاي پیشین ها با نتایج پژوهشاین یافته. رابطه علی معناداري نشان دادنیز نشخوارگري 

                                                           
1- Carver 
2- Kashdan., Zvolensky & McLeish 
3- Roemer 
4- Ryff 
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؛ 2005؛ برزونسکی و کاك، 2008؛ سیتن و بیمانت، 2011؛ سیتن و بیمانت، 2011بیمانت و سیتن، (

دهد سبک نشان می) 2011(همسو با یافته پژوهش، مطالعه بیمانت و ستین ). 1996برزونسکی و فراري، 

گیري عاطفی و روانی، رهانکار، کنا :اجتنابی با اشکال مقابله ناسازگارانه همچون -هویتی سردرگم

در تبیین این . گیري همچون به تعویق انداختن و سوء مصرف مواد رابطه داردراهبردهاي ناسازگارانه تصمیم

توانند با بررسی باشند، نمیتوان گفت این افراد به دلیل آنکه فاقد هویتی منسجم و پایدار مییافته می

با  رویاروییآنان به هنگام . ریزي نمایندشند و براي آن برنامهشرایط، ارزیابی درستی از موقعیت داشته با

کنند با اجتناب از تنیدگی با توانند هیجانات خود را مدیریت نمایند و سعی میزا، نمیهاي تنیدگیموقعیت

سو و عدم برخورداري از راهبردهاي سازگارانه تنظیم  از یک ،فقدان هویتی منسجم. آن مواجه نگردند

زا تداوم یافته و فرد با تنیدگی بیشتر و به دنبال موقعیت تنیدگی گردد کهز سوي دیگر، موجب میهیجان ا

نشان ) 2008( 1مطالعه برزونسکی و لیکس ،در همین راستا. آن افسردگی و اضطراب بیشتري مواجه گردد

عنصر زیربنایی  ،خودآگاهی ؛باشدمنفی همبسته می به طوراجتنابی با خودآگاهی  -دهد سبک سردرگممی

 .و برقراري تعامالت اجتماعی داردنقش کلیدي در تنظیم هیجان  ،باشد و خودابرازگريخودابرازگري می

اجتنابی از خودابرازگري و تنظیم هیجانی کمتري برخوردارند و  -گیري سردرگمافراد با جهت ،ترتیببدین

  .گیرندگیري عاطفی بهره میبه جاي آن بیشتر از کناره

دهد راهبردهاي تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز نتایج پژوهش حاضر نشان می ،همچنین

این یافته با  .بینی نمایندرا پیشو اضطراب منفی و معناداري افسردگی  به طورریزي توانستند مجدد بر برنامه

دهد تمرکز مجدد بر شان میمطالعه ن). 2010زلومک و هان، (باشد هاي پیشین همسو مینتایج پژوهش

ریزي و تفکر در زمینه نحوه مدیریت رویدادهاي منفی، اضطراب، تنیدگی و نگرانی کمتري را به دنبال برنامه

وقتی . مدار یعنی حل مساله اشاره داردلهئاین راهبردها، به بخش شناختی راهبرد مقابله مس. خواهد داشت

هاي حل مساله و اعتماد به نفس کافی جهت رار گیرد و از مهارتزا قبا رویداد تنیدگی رویاروییفرد در 

ق ئو بر شرایط فا ندتواند هیجان خود را مدیریت کزا برخوردار باشد، بهتر میبا شرایط تنیدگی رویارویی

هاي حل مساله به عنوان فاکتور محافظ در برابر تنیدگی، اضطراب و نگرانی عمل مهارت ،بیان دیگر به. آید

با  رویاروییتواند در هایی که میاین راهبرد با هدایت توجه فرد نسبت به اعمال و فعالیت. خواهد کرد

                                                           
1- Luyckx 
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آلدائو و همکاران، (ها، افسردگی و اضطراب نقش مهمی دارد تنیدگی انجام دهد، در کاهش یا حذف تنیدگی

2010.(  

با  همگی و اضطراب و مالمت دیگران با افسردنیز سازي هاي پژوهش، نشخوارگري و فاجعهیافته میاندر 

 دنباشهاي پیشین میبا نتایج پژوهش همراستا ،هااین یافته. رابطه علی مستقیم نشان دادند ،اضطراب

، 1؛ مارتین و داهلن2004؛ گارنفسکی و همکاران، 2003؛ کرایج و همکاران، 2001گارنفسکی و همکاران، (

 این راهبردهاتوان براي این یافته ارائه کرد، این است که که می تبیینی). 2010؛ آلدائو و همکاران، 2005

رآیند حل ها در فاین پاسخ زیرا ،دنباشهاي شدید و طوالنی تنیدگی میخطرساز در تجربه دوره یملواع

و مانع بروز رفتارهاي مثبت  می دهدهاي منفی را افزایش دسترسی به شناخت ،می کندله اختالل ایجاد ئمس

را نخواهد داشت  رویاروییتوانمندي الزم جهت  ،زاموقعیت تنیدگیبا  رویاروییفرد در  ،بنابراین. گرددمی

  .و اضطراب و افسردگی بیشتري را تجربه خواهد کرد

ی منسجم هویتجوانان به  اتخاذ گردد تادابیري ت ،ايضروري است که در مداخالت مشاوره بدین ترتیب،

، پیشرفت بهزیستی روانی زمینه،آموزش راهبردهاي سازگارانه تنظیم هیجانبا همچنین، . بنددست یا

اضطراب،  :از بروز اختالالت روانی همچون شود وحاصل براي جوانان سالم تحصیلی و روابط اجتماعی 

باشد، پیشگیري به عمل میجوانان کنونی مشکالت  در زمره بزرگترینافسردگی و سوء مصرف مواد که 

   .آید

  سوگیري  هاي خودسنجی در این پژوهش، ممکن است زمینهاستفاده از پرسشنامهشایان ذکر است که 

در  است کهنمونه مورد بررسی در این پژوهش یک نمونه دانشجویی  ،همچنین .آوردوجود را بهها پاسخ 

  .ها باید احتیاط شودبه سایر جمعیت ي آنهاتعمیم یافته

  

  

  

  

                                                           
1 Martin & Dahlen 
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This research is to examine the role of identity styles and emotion regulation on 

mental health in university students. So, structural equation modeling 

techniques were used in this study. This research was a correlation descriptive 

study that performed on  250 subjects selected among Mohaghegh Ardebili 

University’ students based on multi-stage cluster sampling. Participants 

answered the identity styles questionnaire, cognitive emotion regulation 

strategies scale and Anxiety, Depression and Stress Scale (DASS). Data was 

analyzed with Pearson correlation and path analysis by SPSS 18 and Amos 20. 

Results of path analysis indicated that informational identity and diffuse-

avoidant style directly affected on depression and anxiety. Also, informational 

identity through Refocus on Planning, and diffuse-avoidant style through 

rumination had significant effect on depression and anxiety. Informational style 

had positively and directly effect on Refocus on Planning, and diffuse-avoidant 

style had negatively and directly effect on rumination and self-blame. Refocus 

on Planning, positive reappraisal and positive refocusing negatively and directly 

affect depression and anxiety. In addition, rumination and catastrophizing 

Informational style was an inverse significant predictor of depression, and 

diffuse-avoidant style was a significant predictor of anxiety. Also, rumination 

and catastrophizing positively and directly predicted depression and anxiety and 

other-blame indicated causal relationships with anxiety. Cognitive emotion 
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regulation strategies and identity styles had important role on psychopathology 

or well-being and experience of negative emotions. Findings can be used in 

counseling with students and prevention of mental disorder.  

Key words: Cognitive Emotion Regulation Strategies, Identity Styles, Mental 

Health and Structural Equation Modeling 

 


