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مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای نظمدهی هیجانی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان پرستاری
دختر دارای نشانگان افسردگی ،اضطراب و استرس میباشد.
روش کار :این پژوهش از نوع مطالعه نیمه تجربی است و از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده شدهاست .برای
دستیابی به هدف مذکور با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 3 ،گروه به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه نشانگان افسردگی،
اضطراب و استرس ( )DASS-21بر روی تمامی آنان اجرا گردید .سپس از بین دانشجویان دارای نمره باال در افسردگی ،اضطراب و
استرس ،تعداد  20نفر به طور تصادفی در دو گروه مداخله ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) جایگزین شدند .آموزش تنظیم هیجان برای
گروه مداخله با کسب رضایت از آنها به مدت  0جلسه  64دقیقهای اعمال گردید .ابزار مورد استفاده در این پژوهش نیز پرسشنامه
بهزیستی روانشناختی ریف ( )SPWBو پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASS-21بود.
یافتهها :نتایج تحلیل نشان داد که آموزش مهارتهای نظمدهی هیجانی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری در افزایش
بهزیستی روانشناختی دانشجویان پرستاری دارای نشانگان افسردگی ،اضطراب و استرس مؤثر بوده است (.)P > 4/441
نتیجه گیری :از آنجا که آموزش مهارتهای نظمدهی هیجانی بر افزایش بهزیستی روانشناختی دانشجویان پرستاری دارای نشانگان
افسردگی ،اضطراب و استرس مؤثر بودهاست ،میتواند در ارتقای سالمت روان دانشجویان مورد استفاده واقع گردد.
کلیدواژهها :نظمدهی هیجانی ،بهزیستی روانشناختی ،افسردگی ،اضطراب ،استرس
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
 )1303( alبود که با هدف تأکید بر بهداشت روانی مثبت ارائه گردید (.)1
همچنین با تأکید بر این مفهوم بیان گردید که سالمت مثبت چیزی فراتر
از فقدان بیماری است و به آنچه فرد برای بهتر زیستن به آن نیاز دارد اشاره
شده است ( .)2بهزیستی روانشناختی ،تالش در جهت تحقق تواناییهای

سالمت ،یک مفهوم چند بعدی است و امروزه تمایل به مطالعه جنبههای
بهداشت روانی به موازات قسمتهای منفی آن در حال افزایش است و ارتقا
سطح بهزیستی روانشناختی یکی از اهداف روانشناسی در قرن حاضر
محسوب میشود .بهزیستی روانشناختی ،الگوی ارائه شده توسط Ryff et
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تر است و آنها از مهارتهای نظم دهی هیجانی کمتر استفاده میکنند به
همین دلیل فرسودگی تحصیلی و یا حتی فرسودگی شغلی در آنها زیاد
مشاهده میشود ( .)15-13عیسی زادگان ،اشرف زاده و شیخی
( )2410در تحقیق توصیفی همبستگی روی  344پرستار ( 23مرد و
 222زن) شاغل در بیمارستان های شهر ارومیه نشان دادند که رابطه
معناداری بین زیر مؤلفه های راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و
خوشبینی با اضطراب مرگ وجود دارد .از میان راهبردهای نظم دهی
شناختی هیجان فاجعه سازی ،تمرکز مجدد مثبت ،مالمت دیگران،
نشخوار ،تمرکز مجدد برنامهریزی ،پذیرش و خوشبینی بهترین
پیشبینی کنندههای اضطراب مرگ در پرستاران بودند .متغیرهای
پژوهش  01درصد از واریانس اضطراب مرگ را تبیین نمودند ( .)16با
عنایت به نتایج پژوهشهای بیان شده ،به نظر میرسد دانشجویان
پرستاری دارای سطوح باالیی از اضطراب و استرس و افسردگی هستند
و بهزیستی روانشناختی در آنها تحت آموزش مهارتهای نظم بخشی
هیجان و آگاهی از وجود هیجانهای مثبت و منفی بمنظور ارائه
راهکارهای عملی افزایش بهزیستی روانشناختی و جلوگیری از ابتال به
اختالالت رفتاری در دانشجویان مورد مطالعه قرار نگرفته است بر آن
شدیم تا در این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای
نظمدهی هیجانی بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان پرستاری دختر
دارای نشانگان افسردگی ،اضطراب و استرس بپردازیم .بنابراین این
سئوال اساسی مطرح بود که آموزش مهارتهای نظمدهی هیجانی بر
بهزیستی روانشناختی دانشجویان پرستاری دختر دارای نشانگان
افسردگی ،اضطراب و استرس تأثیر دارد؟

بالقوه واقعی فرد است و یک مفهوم چند مؤلفهای و در برگیرنده پذیرش
خود ،روابط مثبت با دیگران ،خودمختاری ،تسلط بر محیط ،زندگی هدفمند
و رشد فردی است ( .)3در پژوهشی Irina, Szeleifer & Mark
( )2442نشان دادند که افراد دارای بهزیستی روانشناختی باال از زندگی
خانوادگی خود رضایت داشته ،روابط خوبی برقرار و دوستان زیادی دارند
( .)0همچنین  )2444( Diener & Lucasنیز نشان دادند که افراد با
احساس بهزیستی باال هیجانات مثبت را تجربه و از حوادث و وقایع پیرامون
خود ارزیابی مثبت دارند در حالیکه افراد با احساس بهزیستی پایین حوادث
و وقایع زندگیشان را نامطلوب ارزیابی کرده و بیشتر هیجانات منفی نظیر
اضطراب ،افسردگی و خشم را تجربه میکنند ( .)5افراد دارای بهزیستی
روانشناختی باال ،افراد شاد ،خوشبین و مثبتنگر هستند و از ثبات عاطفی
باال برخوردارند و برای حل مسائل خود مستقیماً تالش و از زندگی خود
راضی بوده و احساس خوشبختی میکنند ( .)2اضطراب و افسردگی نیز از
جمله اختالالتی است که در دوران دانشجویی شایع بوده و به خودی خود
مرضی هستند .استرس زیاد نیز باعث خشم ،ترس و ناکامی میشود و
سالمت بدنی و روانی دانشجویان را به خطر میاندازد ( .)6یکی از عوامل
تأثیرگذار بر بهزیستی روانشناختی و سطوح استرس ،اضطراب و افسردگی،
توانایی نظمدهی و متعادل کردن احساس است .اشخاصی که نمیتوانند به
طور موثری واکنشهای هیجانیشان را کنترل و نظارت کنند ،دورههای
طوالنیتر و شدیدتری از اندوه و پریشانی را تجربه میکنند که منجر به

افسردگی و اضطراب آنها میشود ( .)2نظم دهی هیجانی به توانایی
فهم هیجانها و تعدیل تجربه و ابراز هیجانها اشاره دارد (.)0
پژوهش  )2414( Martini & Busseriنشان داد که استفاده کم و

یا نادرست افراد از راهبردهای نظم

روش کار

دهی هیجانی پیشبینی کننده

عاطفی منفی و رضایت پایین بودهاست .اما استفاده درست از راهبردهای
نظمدهی هیجان پیشبینیکننده عاطفه مثبت در آنان بوده است (.)3
همچنین باطنی ،ابوالقاسمی ،علی اکبری ،هرمزی ( )1333در تحقیق
خود بیان کردهاند که در بسیاری از بیماران ،بیش از یک اختالل دارند
که حداقل بخشی از آنها میتواند به واسطه نقصها و ضعفهای کلی
نظمدهنده هیجانها تبیین شود (به طور مثال عدم توانایی در پذیرش
احساسهای یک فرد ممکن است به واکنشهای متعددی همچون
کنارهگیری و اندیشناکی منجر گردد که متعاقباً منجر به اختاللهای
چندگانه مثل پریشانی و اضطراب خواهد شد) .لذا با تمرکز روی
مهارتهای کلی نظمدهنده هیجان به عنوان اقدامهای الحاقی در
اختاللهای خاص و تقویت این مهارتها میتوان میزان تأثیر و
کارآمدی این اقدامها را در تشخیص نشانههای بیمارگونه و درمان آن
نشانهها تقویت کرد ( .)14پژوهش یوسفی ( )1305نیز نشان دادهاست
که راهبردهای شناختی منفی نظمدهی هیجان از جمله مقصر دانستن
دیگران ،پیشبینیکننده افسردگی و اضطراب در دانشجویان است
( .)11از طرفی دیگر  )2440( Grossنیز در پژوهش خود به این نتیجه
رسید که نظمدهی هیجانی به بهبود نشانههای بدنی و اختالل خلق
کمک میکند ( . )12در رابطه با دانشجویان پرستاری ،پژوهشگرانی نظیر
 )2412( Chang, Eddins-Folensbee & Coverdaleو
 )2412( Rudman & Gustavssonو همچنین Watson,
 )2440( Deary, Thompson & Liنشان دادند که بهزیستی
روانشناختی دانشجویان پرستاری در مقایسه با سایر دانشجویان پائین

طرح این پژوهش از نوع طرحهای مداخلهای به صورت پیش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش را کلیه
دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه آزاد سمنان تشکیل میدادند .به
منظور انتخاب شرکت کنندگان پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی ساده  3گروه به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه
نشانگان افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASS-21روی تمامی آنها
که  30نفر بودند اجرا شد .معیار ورود عبارتند بودند از :نمره باال در
افسردگی (نمره باالی  ،)20اضطراب (نمره باالی  )24و استرس (نمره
باالی  )30که تعداد این افراد  23نفر بود و به عنوان نمونه انتخاب
شدند .بعد از توضیح طرح به دانشجویان مذکور و کسب رضایت از آنها،
تعداد  5نفر از مطالعه خارج شدند و نمونه نهایی به  20نفر رسید که
به طور تصادفی در دو گروه مداخله ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر)
جایگزین شدند .بعد از کسب رضایت از آنها گروه مداخله به مدت 0
جلسه  64دقیقهای در معرض آموزش مهارتهای نظم دهی هیجانی
قرار گرفتند و پیش آزمون و پس آزمون روی آنها اجرا شد .ولی گروه
کنترل هیچ آموزشی را دریافت ننمودند و در لیست انتظار باقی ماندند.
ابزار پژوهش عبارت بودند از:
مقیاس نشانگان افسردگی ،اضطراب و استرس ()DASS-21
این مقیاس شامل  21عبارت مرتبط با عالئم عواطف منفی (افسردگی،
اضطراب و استرس) تشکیل شده است .خرده مقیاس افسردگی شامل
عباراتی است که خلق ناشاد ،فقدان اعتماد به نفس ،ناامیدی ،بی ارزش بودن
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 10سوالی نیز پیشنهاد شده است .در این پژوهش فرم  00سوالی آن
به کار برده شده است .این مقیاس دارای  6خرده مقیاس پذیرش خود،
رابطه مثبت با دیگران ،خودمختاری ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی و
تسلط بر محیط است و شرکت کنندگان نظر خود را طبق یک طیف
لیکرت  6درجهای از کامالً مخالف تا کامالً موافق بیان میکنند .نمره
باالتر بیانگر بهزیستی روان شناختی باالتر است .بیانی ،کوچکی و بیانی
( )1302نیز هنجاریابی این مقیاس را برابر با  %03و پایایی آزمون به
روش آلفای کرونباخ  %02گزارش شد ( .)2مداخله آموزشی طی 0
جلسه به مدت  64دقیقه بر اساس پروتکل نظم دهی هیجانی Gross
( )2444به اجرا در آمد ( .)0شرح جلسات به قرار زیر بود:
جلسه اول :اجرای پیش آزمون ،معرفی و آشنایی با اعضای گروه ،بیان
ضرورت و اهداف تشکیل گروه.
جلسه دوم :آموزش و معرفی هیجان ،اگاهی از هیجانهای مثبت و انواع
آنها (شادی ،عالقه مندی ،عشق) و توجه به هیجانات مثبت و لزوم
استفاده از آنها همراه با مثال به صورت تجسم ذهنی ،تکلیف خانگی
نوشتن هیجانات مثبت عمده در طول یک هفته.
جلسه سوم :مروری بر جلسه قبل ،آموزش تکنیک توجه به هیجانات
منفی (اضطراب ،غمگینی ،خشم و نفرت) و لزوم استفاده از آنها همراه
با مثال به صورت تجسم ذهنی ،تکلیف خانگی نوشتن هیجانات منفی
عمده در طول یک هفته.

زندگی ،فقدان عالقه برای درگیری در امور ،عدم لذت بردن از زندگی و
فقدان انرژی و قدرت را میسنجد .خرده مقیاس اضطراب دارای عباراتی
است که میکوشد تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک ،ترسها و اضطراب
موقعیتی را مورد ارزیابی قرار دهند وخرده مقیاس استرس ،عباراتی چون
دشواری در دستیابی به آرامش ،تنش عصبی ،تحریک پذیری و بی قراری
را در بر میگیرد و آزمودنی باید فراوانی عالئم مطرح شده را در طول هفته
گذشته با استفاده از یک مقیاس  0درجهای (بین  4تا  )3دجه بندی کند.
هر یک از سه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس دارای  2پرسش است.
در پژوهش  )2445( Henry & Crawfordبر روی یک جمعیت
غیربالینی انگلیسی ( 1230نفر) ضرایب همسانی درونی (آلفای کرونباخ)
کل مقیاس برابر با  %33و برای سه خرده مقیاس افسردگی ،اضطراب و
استراس به ترتیب  %34 ،%02 ،%00گزارش شده است ( .)15روایی و پایایی
این پرسشنامه در ایران نیز توسط سامانی و جوکار ( )1306مورد بررسی
قرار گرفته است که اعتبار بازآمایی را برای مقیاس افسردگی ،اضطراب و
تنیدگی به ترتیب برابر  %22 ،%26 ،%04و آلفای کرونباخ را برای مقیاس
مذکور به ترتیب برابر با  %20 ،%01و  %20گزارش نمودند (.)12
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف
این مقیاس توسط  )1304( Ryffطراحی شد .فرم اصلی آن دارای
 124پرسش است ولی در بررسیهای بعدی فرمهای کوتاهتر ،50 ،00

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرات مؤلفههای بهزیستی روانشناختی دانشجویان گروه مداخله و گروه کنترل
گروه

مرحله

کنترل

مداخله
میانگین ()M

انحراف معیار )(SD

میانگین ()M

انحراف معیار )(SD

پیش آزمون
پس آزمون

04/31
03/01

14/24
0/22

31
34/40

11/06
0/25

پیش آزمون
پس آزمون

03/40
00/03

3/60
12/04

02/25
00/54

11/55
0/10

پذیرش خود

رابطه مثبت

زندگی هدفمند
پیش آزمون
پس آزمون

04/54
05/03

3/05
14/06

02/16
33/16

14/62
0/00

پیش آزمون
پس آزمون

00/54
00/25

5/22
5/03

03/25
05/33

11/30
14/36

پیش آزمون
پس آزمون

51/25
53/25

11/23
0/21

06/54
02/25

3/35
3/16

پیش آزمون
پس آزمون

30/25
32

5/41
0/02

32/01
32/66

2/02
2/04

رشد شخصی

تسلط برمحیط

خودمختاری

بهزیستی روانشناختی
پیش آزمون
پس آزمون

263/03
222/50

24/61
23/03

02

202/52
203/30

10/11
10/66

محرابی پری و همکاران

جلسه چهارم :پذیرش هیجانات مثبت و دانستن جنبه های منفی
استفاده بیش از حد از این هیجان ها و فهم این موضوع که پذیرش
هیجانات مثبت نسبت به پرهیز از این هیجان ها  ،درد و رنج روانی
کمتری را در افراد بوجود می آورد و نظرخواهی از والدین و دوستان
نزدیک در مورد پایین بودن و یا باال بودن هیجانات مثبت.
جلسه پنجم :آموزش جلسه چهارم اما برای هیجانات منفی به همراه
تکلیف خانگیجلسه ششم :مرور جلس ه قبل ،آموزش بازداری
هیجانی :تعدیل تجربه ها (ذهنی و رفتاری) مرتبط با هیجان مثبت
و منفی به صورت مثبت تعدیل ،بازنگری تجربه های منفی و
احساس های فیزیکی و افکار مرتبط با آن و پی بردن به افکار منفی
و ارزیابی غلط از این هیجان ها و جایگزین کردن افکار مثبت،
هیجانها و رفتارهای مناسب هنگام غلبه هیجان ها.
جلسه هفتم :ذکر مثال های عینی و اقدام به ابراز یا بازداری
هیجان ها به صورت عملی و آموزش ابزار ساده هیجان ها.جلسه
هشتم :جمع بندی جلسات ،نظرخواهی و اجرای پس آزمون.
داده های بدست آمده در بخش استنباطی با استفاده از تحلیل
کوواریانس چند متغیره برای بررسی تأثیر آموزش مهارت های نظم
دهی هیجانی بر بهزیستی روان شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار
می گیرد .همچنین در بخش توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد
استفاده شد .داده ها با استفاده نرم افزار آماری  SPSSنسخه 22
تحلیل شدند.

یافته ها
جدول  1نشان میدهد که میانگین نمره کل بهزیستی روان
شناختی در مرحله پس آزمون گروه مداخله ()222/50 ± 23/03
در مقایسه با گروه کنترل ( ) 263/03 ± 23/03افزایش یافته است
و میانگین نمرات در همه خرده مقیاس ها (به جز خودمختاری) در
گروه مداخل ه مرحله پس آزمون بیشتر بوده است (.)P > 4/441به
منظور تأثیر آموزش مهارت ها ی نظم دهی هیجانی بر بهزیستی روان
شناختی از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شده است
تا اثر پیش آزمون نیز کنترل شوند که نتایج آن در جدول  2بیان
شده است.
با توجه به جدول  ، 2شرایط اثر معناداری را بر نمرات پس آزمون
مؤلفه های پذیرش خود ،رابطه مثبت با دیگران ،زندگی هدفمند،
رشد شخصی ،تسلط بر محیط داشته است ( ،)P > 4/441که با در
نظر گرفتن مجذور اتا ،می توان گفت  01درصد این تغییرات ناشی
از تأثیر آموزش مهارت های در نظم هیجانی بر بهزیستی روان
شناختی دانشجویان پرستاری در شرایط مداخله است .همچنین با
در نظرگرفتن مجذورات مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ،پذیرش
خود  03درصد ،رابطه مثبت با دیگران  02درصد ،زندگی هدفمند
 26درصد ،رشد شخصی 20 ،درصد و تسلط بر مح یط  10درصد
ناشی از تأثیر آموزش مهارت های نظم دهی هیجانی دانشجویان
پرستاری در شرایط مداخله است.

جدول  :2تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون آموزش مهارتهای نظم دهی هیجانی بر مؤلفههای بهزیستی روانشناختی دانشجویان
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

مقدار P

مجذور اتا

پیش آزمون
شرایط

1232/01
246/32

1
1

1232/01
246/32

123/64
24/25

4/44
4/44

4/06
4/03

پیش آزمون
شرایط

233/25
1312/55

1
1

233/25
1312/55

3/52
15/00

4/44
4/44

4/31
4/03

منبع اثر
پذیرش خود

رابطه مثبت

زندگی هدفمند
پیش آزمون
شرایط

233/33
1410/04

1
1

233/33
1410/04

3/02
12/43

4/42
4/44

4/10
4/36

پیش آزمون
شرایط

1000/52
2/05

1
1

1000/52
2/05

120/22
6/26

4/44
4/41

4/30
4/20

پیش آزمون
شرایط

1653/54
20/65

1
1

1653/54
20/65

320/52
0/00

4/44
4/43

4/33
4/10

پیش آزمون
شرایط

155/13
13/24

1
1

155/13
13/24

12/32
1/53

4/44
4/22

4/05
4/46

رشد شخصی

تسلط برمحیط

خودمختاری

بهزیستی روانشناختی
پیش آزمون
شرایط

2110/60
3333/25

2110/60
3333/25

1
1

03

26/34
10/02

4/44
4/44

4/56
4/01

نشریه آموزش پرستاری ،دوره  ،1شماره  ،5آذر و دی 6931

است ( .)22یافتههای مطالعه  )2414( Arch & Craskeنشان دادند
که برنامههای درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،منجر به کاهش اضطراب
کار شاغلین در بخشهای کلینیکی میشود ( .)23به نظر میرسد
مهارتهای نظمدهی احساسها و هیجانات ،عالیم ذهنی اضطراب را
تعدیل میکند و با تأثیر بر واکنشهای عاطفی فرد نسبت به هیجانهای
تلقینکننده و ترکیبکننده احساسها و هیجانها به بهبود نشانههای
بدنی و هراس اضطراب مجهز میشود ( .)14آموزش مهارتهای
نظمدهی هیجانی به عنوان یک روش غیر دارویی و البته مؤثر باعث
میشود فرد رابطه بین رویدادهای استرسزا ،افکار خودآیند و
واکنشهای رفتاری و عاطفی خود را دریابد و بتواند با تغییر شناخت
خود از رویدادهای استرسزا ،واکنشهای خود را نسبت به آن رویداد
تغییر دهد.

بحث
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مهارتهای نظم دهی هیجانی بر
بهزیستی روان شناختی دانشجویان پرستاری بود .نتایج پژوهش حاضر
نشان میدهد که مداخله آموزش مهارتهای نظم دهی هیجانی میتواند
باعث افزایش بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر پرستاری دارای
نشانگان استرس ،اضطراب و افسردگی شود .این نتیجه با یافتههای
مطالعات یوسفی ( ،)11باطنی و همکاران ( ،)14نریمانی ،عباسی،
ابوالقاسمی و احدی (Rudman ،)13( )2412( Chang et al ،)6
 )2440( Watson et al ،)2412( & Gustavssonو همچنین
عیسی زادگان و همکاران ( )16مبنی بر این که نظم هیجانی به بهبود
نشانههای بدنی اضطراب و اختالل خلق کمک میکند همسو است .سایر
مطالعههای همسو شواهد مطالعه سعیدپناه ،صالحی و مقدم ()2416
روی  56پرستار در چهار مرکز پرستاری حرفهای در ایاالت متحده نشان
میدهد که وجود راه کارهای مقابلهای خاص بر سطح فرسودگی
پرستاران تأثیر میگذارد .میزان موفقیت در مقابله (به عنوان مثال،
تمرکز مبتنی بر مسئله ،تمرکز احساسی و مقابله ناکارآمد) و راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان (به عنوان مثال ،بازنگری مثبت) پیش بینی
کننده فرسودگی شغلی است .مقابله ناکارآمد با خستگی عاطفی و
شخصی سازی ارتباط معناداری داشت .در میان راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان ،بازنگری مثبت به طور معناداری با شخصی سازی
مرتبط بود ( .)10از طرفی  )2442( Bamonti et alنشان دادند که
تنظیم شناختی هیجانها منجر به سازگاری بیشتر و کاهش فرسودگی
شغلی پرسنل پرستاری در بیمارستان میشود ( .)13در پژوهش انجام
شده توسط  )2443( Agee, Danoff-Burg & Grantیافتهها
نشان داد که وقوع هیجانهای مثبت روزانه شدت استرس را تعدیل
نموده و سطوح باالی تاب آوری ارتباط بین هیجانهای مثبت و منفی
را پیش بینی میکند ( .)24همچنین )2410( Adams & Iseler
نشان دادند که هرچه هوش عاطفی و مهارتهای کنترل هیجانی
پرستاران باالتر باشد ،کیفیت مراقبت از بیماران افزایش پیدا میکند
( .)21بنابراین  )2441( Young et alنشان داد که برای ارتقای
سالمت پرستاران ،برنامه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بسیار مفید

نتیجهگیری
با عنایت به نتایج به دست آمده میتوان گفت آموزش نظمدهی هیجانی
باعث کاهش و کنترل هیجانهای منفی شده و نحوه استفاده مثبت از
هیجانهای منفی شده و نحوه استفاده مثبت از هیجانها و تعدیل
حالتهای هیجانی به مدیریت هرچه بیشتر خلق افراد کمک میکند و
میتواند تأثیر مثبتی بر بهزیستی روانشناختی این افراد داشته باشد .با
افزایش بهزیستی روانشناختی سالمت عمومی نیز تحت تأثیر قرار
گرفته و افزایش مییابد .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به
استفاده از نمونه در دسترس و استفاده صرف از نمونه دختران در یک
دوره کوتاه مدت اشاره کرد .لذا پیشنهاد میگردد اثربخشی این مداخله
در سایر رشتهها نیز انجام گیرد تا کارآمدی این روش بر روی جمعیت
ایرانی نیز افزایش یابد.

سپاسگزاری
مقاله حاضر بدون حمایت مالی ارگان خاص و با کد ثبت شده کارآزمایی
بالینی  IRCT201412052534N1میباشد .از کلیه دانشجویان
شرکت کننده در پژوهش و همچنین دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد
سمنان و همکاری ارزندهشان تقدیر و تشکر میگردد.
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Abstract
Introduction: This study examined the effectiveness of emotion regulation skills training on
psychological well-being of female nursing students with symptoms of depression, anxiety, and
stress.
Methods: This was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group design. The
sample was selected randomly and the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) was
completed by all participants. The students with high scores in depression, anxiety, and stress, were
randomly divided to two experimental (12 students) and control groups (12 students). Emotion
regulation training was applied during 8 sessions of 60 minutes for the experimental group. The data
collection instrument was Psychological Well-Being Questionnaire (SPWB) and Depression,
Anxiety And Stress Scale (DASS-21).
Results: The results showed that emotion regulation skills training was significantly on the
experimental group compared with the control group and increased psychological well-being of
nursing students with symptoms of depression, anxiety, and stress (P < 0.001).
Conclusions: Because emotion regulation skills have been more effective to enhance the
psychological well-being of nursing students with symptoms of depression, anxiety and stress, this
intervention can be used to enhance students' mental health.
Keywords: Emotion Regulation, Psychological Well-Being, Depression, Anxiety, Stress
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