مقاله پژوهشی
نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین روابط ابژه با تحمل
پریشانی هیجانی در دانشجویان دانشکده پرستاری تهران
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چكيده
مقدمه :تحمل پریشانی هیجانی از مولفههای مؤثر در سالمت روان است و بررسی عوامل مؤثر بر آن از جمله روابط ابژه و تنظیم
شناختی هیجان از اهمیت خاصی برخوردار است .این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین روابط
ابژه با تحمل پریشانی هیجانی در دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
روشها :روش مطالعه همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود .تعداد  280نفر از دانشجویان زن دانشکده پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی تهران در نیمسال اول سال تحصیلی  1398-1399به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل
مقیاس روابط ابژه ،مقیاس تنظیم شناختی هیجان و مقیاس تحمل پریشانی هیجانی بود .دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل مسیر از طریق نرم افزارهای آماری و  AMOS23مورد تحلیل قرار گرفت.
نتايج :نتایج نشان داد که بین روابط ابژه و تحمل پریشانی هیجانی ( )r=-0/36 ،p<0/01و بین راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی
هیجان و تحمل پریشانی هیجانی ( )r=-0/39 ،p<0/01و نیز بین راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی هیجانی
( )r=0/36 ،p<0/01رابطه معناداری وجود دارد .همچنین یافتهها نقش واسطهای تحمل پریشانی هیجانی ( )B=0/60 ،p<0/01در رابطه
بین روابط ابژه و تحمل پریشانی هیجانی را مورد تأیید قرار داد.
نتيجهگيري :با توجـه بـه نقش روابط ابژه و تنظیم شناختی هیجان در پیـش بینـی تحمل پریشانی هیجانی در دانشجویان ،به نظر
میرسد آموزش و تقویت روابط ابژه و تنظیم شناختی هیجان را میتوان به عنوان روش مؤثری برای کاهش پریشانی هیجانی دانشجویان
مورد توجه قرار داد.
واژههای کلیدی :تحمل پریشانی هیجانی ،تنظیم شناختی هیجان ،روابط ابژه،دانشجویان پرستاری
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بحرانی و استرسزا ایجاد میشود( )1تحمل پریشانی به
ظرفیت ادراک شده برای تحمل وضعیتهای هیجانی یا
فیزیولوژیک منفی و به تظاهر رفتاری تحمل حالتهای

تاریخ دریافت مقاله ،99/10/15 :تاریخ اصالحیه ،99/12/16 :تاریخ پذیرش99/12/26 :

http://ijme.mui.ac.ir

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /مهر 297 / )28( 21 :1400

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-22

مقدمه

پریشانی هیجانی نوعی وضعیت روانی منفی است که در

نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

محمودرضا تخیری و همکاران

استرسزا فراخوانده شده اشاره میکند( .)2به این ترتیب

پیامدهای زیستی و روانی آنها نقش دارد که بــه

افراد با سطوح کمتر تحمل پریشانی هیجانی در معرض

شــیوهی شــناختی مــدیریت و دســتکاری ورود

پاسخ غیرانطباقی به پریشانی و وضعیتهای برانگیزاننده

اطالعــات فراخواندهی هیجان ،اشاره دارد( .)10نتایج

پریشانی هستند؛ در مقابل افراد با سطح باالتر تحمل

پژوهشهای خسروی و همکاران و جوئنگست ()Juengst

پریشانی بیشتر قادرند به پریشانی یا وضعیتهای

و همکاران رابطهی معنادار تنظیم شناختی هیجان و تحمل

برانگیزانندهی پریشانی پاسخ انطباقی بدهند( .)3تحمل

پریشانی هیجانی را تأیید کرده است(11و .)12در میان

پریشانی ممکن است بر تعدادی از فرایندهای مربوط به

مشاغل پرتنش ،پرستاری به دلیل عواملی چون حجم

خودتنظیمی از جمله ارزیابیهای شناختی وضعیتهای

کاری ،مشکالت و مرگ بیماران ،مسائل مربوط به همراهان

هیجانی یا جسمانی پریشانی آور اثر بگذارد یا تحت تأثیر

بیمار ،محیط شلوغ و کم نشاط ،رابطه با همکاران ،تعادل

آنها قرار بگیرد .با وجود این که یک مدل یکپارچه فراگیر

بین کار و خانواده و عوامل دیگر ،شغلی پراسترس ارزیابی

در تبیین عوامل مؤثر بر تحمل پریشانی وجود ندارد(.)4

میشود( .)13بر اساس مطالعات کمیلی و همکاران،

از سالهای  1940و  ،1950تغییر بزرگی در نظریه و

هراندازه سطح تنش روانی پرستاران باال باشد عالوه بر

رواندرمانی تحلیلی ایجاد شد و تأثیر روابط بین فردی و

آسیب رساندن به خود صدمات جبرانناپذیری نیز بر

الگوهای تفکر و احساسات زیربنای آن بر اختالالت مورد

بیماران وارد میآید( .)14بر اساس مطالعه فالورجانی

توجه قرار گرفت .از جمله رویکردهای حاصل از این تغییر

پرستارانی که از تحمل پریشانی باالیی برخوردار هستند

رویکرد روابط ابژه است( .)5در این رویکرد تصور میشود

تنشهای روانی بیشتری را تحمل میکنند(.)15

که ذهن کودک به واسطهی تجارب اولیه با مراقبان شکل

برای پیشگیری و کاهش آسیب به پرستاران و بیماران

میگیرد و با رشد و تحول پیچیده تر میشود .بنابراین این

الزم است که از دورهی دانشجویی میزان تحمل پریشانی

الگوها در سراسر زندگی نسبتاً ثابت باقی می مانند و

دانشجویان پرستاری مورد ارزیابی قرار گیرد و بر اساس

آسیبشناسی بر اساس این الگوهای روابط ابژهی درونی

عوامل زیستی ،اجتماعی و روانی مؤثر ،برنامهریزی و

شده تبیین میشود( .)6روابط ابژه اولیه با توجه به تأثیری

انجام اقدام الزم برای تقویت تحمل پریشانی در آنها

که در شکلگیری و انسجام ساختار شخصیت و به کار

ضروری است .از طرف دیگر با تأسی از پژوهشهای

بردن ساز و کارهای دفاعی غیرانطباقی در موقعیتهای

صورت گرفته در این زمینه ،به نظر میسد تحمل پریشانی

استرسزا و همچنین اختالل در کارکردهای ایگو دارد ،نقش

هیجانی متأثر از روابط ابژه در دانشجویان پرستاری

مهمی در شکلگیری نشانههای مرضی از جمله پریشانی

بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و به وساطت تأثیری است

هیجانی ایفا میکند( .)5روابط ابژه از بررسی چگونگی رشد

که تنظیم شناختی هیجان میگذارند .بر این اساس ،و با

ساختارهای درون روانی بر مبنای روابط پیشین درونی

توجه به فقدان پژوهش نظاممند در این زمینه در جامعۀ

شدهی فرد با دیگران کل میگیرد( .)7نتایج پژوهش فاچشابر

ایرانی ،پژوهش حاضر این فرایند را در چارچوب یک مدل

( )Fuchshuberو همکاران نشان داد که بین روابط ابژه و

علّی مورد بررسی و مطالعه قرار داد و سؤال اصلی و

تحمل پریشانی رابطه معناداری وجود دارد( .)8همچنین

هدف پژوهش ،این است که آیا روابط ابژه میتواند

کنرادی ( )Conradiو همکاران در مطالعهی خود بین روابط

پیشبینیکنندۀ تحمل پریشانی هیجانی در دانشجویان

ابژه و تحمل پریشانی گزارش کردند(.)9

پرستاری ایرانی باشد؟ اگر تنظیم شناختی هیجان بهعنوان
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درونی پریشانیآور که به وسیله انواع مختلف عوامل

تنظیم هیجان در سازگاری با وقایع استرسزای زندگی و

محمودرضا تخیری و همکاران

نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

مرکز ثقل روابط متغیرهای موجود در نظر گرفته شود،

اندکی مخالف و  =5کامال مخالف) پاسخ داده میشوند.

میتوان مدلی علّی را بر این اساس تدوین نمود؟

مقیاس دارای یک نمره کلی تحمل پریشانی هیجانی و چهار
خرده مقیاس تحمل (تحمل پریشانی) :گویههای  3 ،1و 5؛

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مـدل

و 15؛ ارزیابی (برآورد ذهنی پریشانی) :گویههای ،9 ،7 ،6

یابی معادالت ساختاری اسـت .جامعـهی آمـاری شـامل تمـام

 11 ،10و 12؛ تنظیم (تنظیم تالشها برای تسکین پریشانی):

دانشجویان زن دانشکده پرستاری دانشگاه تهـران در نیمسـال

گویههای  13 ،8و  14است .برای به دست آوردن نمره

اول  1398 -1399بــه دلیــل در دســترس بــودن بــود .در ایــن

تحمل پریشانی هیجانی باید هر یک از این گزینهها که به

پژوهش برای تعیین حجم نمونه و بـرای سـازگاری بـا الگـوی

ترتیب 4 ،3 ،2 ،1و 5امتیاز دارند ،با هم جمع شوند .عبارت

معادالت ساختاری ،با توجـه بـه تعـداد زیرمقیـاسهـا کـه 13

 6به صورت معکوس نمره گذاری میشود .نمرات باال در

مورد است و تخصیص ضریب  20برای هر زیرمقیـاس( )33و

این مقیاس نشانگر تحمل پریشانی باال است .برای به

با احتساب احتمال وجود پرسشـنامههـای نـاقص و مخـدوش

دست آوردن تحمل پریشانی کلی نمره تمام سؤاالت با هم

 280نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونـهگیـری تصـادفی

جمع میشود و برای به دست آوردن نمره هر یک از ابعاد،

ساده انتخاب شدند .معیار ورود بـه پـژوهش دانشـجویان زن

نمره سؤالهای هر بعد مطابق آنچه که در باال ذکر شد با

شــاغل بــه تحصــیل در نیمســال اول ســال تحصــیلی 1398

هم جمع میشوند .در نسخهی اصلی ،ضرایب آلفا برای این

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشـکی تهـران بـود .معیـار

مقیاس را به ترتیب  0/82 ،0/72و  0/70و برای کل مقیاس

خروج از پـژوهش عـدم تمایـل دانشـجویان بـرای شـرکت در

 0/82را گزارش کرده اند ،همچنین گزارش شده است که

پژوهش و پرسشنامههای مخدوش یا نـاقص بـود .مالحظـات

این پرسشنامه دارای روایی مالکی و همگرای اولیه خوبی

اخالقی این پژوهش شـامل :الـف) کلیـهی شـرکت کننـدگان در

است( .)16مدرس غروی در پژوهش خود نشان داد که کل

پژوهش با اختیـار و تمایـل خـود شـرکت کردنـد .ب) دربـاره

مقیاس داری پایایی همسانی درونی باال ( )α=0/71و خرده

اصول رازداری و محرمانه بودن هویـت شـرکت کننـدگان بـه

مقیاسها دارای پایایی متوسطی (برای تحمل  ،0/54جذب

آنان اطمینان داده شد که کلیه اطالعـات بـه صـورت محرمانـه

 ،0/42ارزیابی  0/56تنظیم  )0/58هستند (.)17

باقی خواهد مانـد .ج)شـرکت کننـدگان در صـورت تمایـل هـر

پرسشــنامه روابــط ابــژه ( Bell Object Relations

زمانی که میخواستند از ادامه مشارکت میتوانستند انصـراف

 :)Testing Inventoryایـن پرسشـنامه توسـط بـل ()Bell

دهنـــــــد .ایـــــــن پـــــــژوهش دارای کـــــــد اخـــــــال

در سال 1995ساخته شده است و شامل  45گویه است کـه

 IR.IAU.SARI.REC.1398.031از کمیته اخال دانشـگاه

به صـورت درسـت /نادرسـت بـرای چهـار خـرده مقیـاس

آزاد اسالمی واحد ساری است.

بیگــانگی ،دلبســتگی نــاایمن ،خودمحــوری و بــیکفــایتی

از پرسشنامههای تحمل پریشانی ،روابط ابژه و تنظیم

اجتماعی به صورت جداگانه میسنجد .نمرات باال در هریک

شناختی هیجان برای جمعآوری دادهها استفاده شد.

از ابعاد ،بیانگر آسیب بیشتر در کیفیـت روابـط ابـژه اسـت.

پرسشنامهی تحمل پریشانی :این مقیاس توسط سیمون و

روایی این مقیاس نیـز از طریـق سـنجش همبسـتگی آن بـا

گاهر ( Simonsو  )Gaherدر سال  2005طراحی شده

مقیاسهای مختلف مانند مقیـاس درجـهبنـدی روانپزشـکی

است .که  15گویه دارد و روی یک مقیاس پنج امتیازی (=1

مختصــر ،پرسشــنامهی چنــدمحوری بــالینی میلــون 2-و

کامال موافق =2 ،اندکی موافق =3 ،نه موافق نه مخالف=4 ،

پرسشنامه چندوجهی شخصیت مینـه سـوتا 2-تأییـد شـده
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روشها

جذب (جذب شدن به وسیله هیجانات منفی) :گویههای 4 ،2

نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

محمودرضا تخیری و همکاران

است و همچنین در ارزیابی میزان پایـایی ایـن پرسشـنامه،

ضرایب آلفای کرونبا  0/80تأیید شده است( .)20نسخه

ضرایب پایایی بازآزمایی چهارهفتهای و سـیزده هفتـهایـی

فارسی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در ایران توسط

خرده مقیاسهـای روابـط موضـوعی را بـه ترتیـب -0/90

بشارت اعتباریابی و ویژگیهای روانسنجی این فرم ،شامل

 0/58و  0/65-0/81گــزارش شــده اســت ( .)18در ایــران

روایی محتوایی ،روایی همگرا و تشخیصی افترا مطلوب

بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه توسط جمیل لیلـی و

گزارش شده است و پایایی بازآزمایی مقیاسها از  0/70تا

همکــاران ،بــر روی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی

 0/83و همسانی درونی مقیاسها با ضرایب آلفای کرونبا

صــورت گرفتــه اســت و آلفــای کرونبــا بــرای بــیکفــایتی

 0/78تا  0/93تأیید شده است(.)21

اجتماعی ،خودمحـوری ،دلبسـتگی نـاایمن و بیگـانگی را بـه

روش تحلیل دادهها ضریب همبستگی پیرسون به منظور

ترتیب  0/75 ،0/75 ،0/68و  0/86گزارش کردهاند (.)19

بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش و همچنین براساس

پرسشنامه کوتاه تنظیم شناختی هیجان (Cognitive

مدلیابی معادالت ساختاری به طور خاص معادالت

 :)Emotion Regulation Questionnaireاین پرسشنامه

رگرسیونی شامل تلفیق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی جهت

توسط گرانفسکی و کریج ( Garnefskiو  )Kraaijدر سال

ارزیابی میزان برازش مدل پیشنهادی با استفاده از نرم

 2000طراحی شد .شامل  18گویه است و به صورت لیکرت

افزارهای  )IBM, Armonk, NY, USA( SPSS-18و

پنج گزینهای  9زیرمقیاس شامل راهبـرد شـناختی ،خـود

 AMOS-23انجام شد.

سرزنشگری ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت،
شـماری ،فاجعه نمایی و دیگر سرزنشگری را به طور

در ابتدا با بررسی پیش فرضهای آماری با استفاده از

جداگانه و نه در مجموع میسنجد .حداقل و حداکثر نمره در

آزمونهای ،کشیدگی و چولگی ،جعبهای ،کولموگروف-

هر زیرمقیاس به ترتیب  2و  10است و نمرهی باالتر نشان

اسمیرنوف داده ،نرمالی دادهها تأیید شد و مدل

دهندهی استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب

اندازهگیری سه متغیر پژوهش بررسی شد .نتایج براساس

میشود .این زیرمقیاسها به دو دستهی کلی روشهای

جدول  1نشان داد بین روابط ابژه و تحمل پریشانی

انطباقی و غیر انطباقی تقسیم میشوند .زیرمقیاسهای کم

( )r=-0/36 ، p<0/01و بین راهبردهای سازش نایافته

اهمیت شماری ،تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت،

تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی هیجانی (، p<0/01

پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامهریزی؛ راهبردهای انطباقی

 )r=-0/39رابطهی منفی معناداری وجود دارد .همچنین بین

و زیرمقیاسهای خود سرزنشگری ،دیگر سرزنشگری،

راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان و تحمل

تمرکز بر فکر /نشخوارگری و فاجعه نمایی؛ راهبردهای

پریشانی هیجانی ( )r=0/36 ، p<0/01رابطهی مثبت

غیرانطباقی را تشکیل میدهند .سازندگان مقیاس اعتبار و

معناداری وجود دارد .بنابراین همبستگی معناداری بین

روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کردهاند.

متغیرهای روابط ابژه ،تنظیم شناختی هیجان با تحمل

پایایی بازآزمایی نشان داد که راهبردهای مقابله شناختی از

پریشانی در سطح  0/01وجود دارد.

ثبات نسبی برخوردارند و همسانی درونی غالب مقیاسها با
جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای روابط ابژه و تنظیم شناختی هیجان با تحمل پریشانی
متغیر
خود محوری
بیگانگی

میانگینو انحرافمعیار

8/34 2±/69
6/07 2±/74

1
1
**.72

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
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تمرکز بر برنامهریزی مجدد ،ارزیابی مجدد مثبت ،کم اهمیت

نتايج

17

نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

محمودرضا تخیری و همکاران
دلبستگی ناایمن
بیکفایتی اجتماعی
روابط ابژه
کماهمیت شماری
تمرکزمجدد مثبت
ارزیابیمجدد مثبت
پذیرش
تمرکز بر برنامهیزی
راهبردهای سازش یافته
فاجعه نمایی
دیگرسرزنشگری
راهبردهای سازش نایافته
تحمل
جذب
تحمل پریشانی

**.57
**.60
**.83
**-.20
**-.18
**-.22
**-.21
**-.18
**-.20
**.26
**.21
**.27
**-.18
**-.24
**-.21

5/96 2±/55
5/42 1±/39
21/33 4±/06
5/30 1±/64
5/67 1±/24
6/87 1±/58
5/05 1±/11
6/11 1±/67
2/68 0±/74
6/88 1±/28
5/21 1±/21
1/78 0±/86
9/11 2±/45
11/78 2±/85
31/96 5±/41

**.59
**.58
**.75
*-.12
**-.13
**-.24
**-.17
**-.23
**-.19
**.24
**.21
**.26
**-.23
**-.18
**-.19

1
**.56
**.70
**-.21
**-.18
**-.21
**-.19
**-.20
**-.22
**.24
**.19
**.18
**-.19
**-.21
**-.24

1
**.66
**-.17
**-.10
**-.32
**-.18
**-.21
**-.24
**.26
**.24
**.30
**-.22
**-.21
**-.24

1
**-.19
**-.20
**-.28
**-.31
**-.19
**-.33
**.27
**.26
**.29
**-.26
**-.28
**-.36

1
**.58
**.62
**.51
**.60
**.70
**.17
**.18
**.19
**.20
**.19
**.21

1
**.53
**.63
**.67
**.68
**.21
**.16
*.11
*.12
*.14
**.31

1
**.51
**.62
**.80
**.23
**.19
**.21
**.18
**.16
**.27

1
**.59
**.68
**.20
**.22
**.20
**.16
*.14
**.28

1
**.74
**.19
**.16
**.27
**.21
**.18
**.32

1
**.25
**.24
**.30
**.28
**.29
**.26

1
**.52
**.48
**-.17
**-.44
**-.53

1
**.42
**-.13
**-.39
**-.31

1
**-.27
**-.34
**-.29

1
**-.29
**-.24

نتایج نشان داد مقدار کای دو به درجه آزادی( )2/743بین

آزادی  χ2/dfباید در دامنه  1تا  3باشد ،کـه در ایـن مـدل

 1و  3اســت و میــزان شــاخص  CFI ،GFIو  NFIنیــز

شاخص مذکور در دامنه  1الی  3قرار گرفته است .ضـمناً

تقریبا برابر و بزرگتر از  0/9است که نشان میدهند مـدل

شاخص ریشه میانگین مربع خطای برآورد ()RESEMA

اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،مناسب است .همچنـین در

بایدکوچکتر از  0/09باشد که در این مـدل 0/03بـه دسـت

مدلهای مناسب ،شاخص نسبت کـای اسـکوئر بـه درجـه

آمد که نشاندهنده اعتبار مطلوب مدل است(جدول.)2

1
**-.34

1

جدول  :2شاخصهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و متغیرها
مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده پس از تصحیح

نام آزمون

>3

2/743

2

آزمون نیکویی برازش مجذور کای اسکوئر

-

507/445

df

درجه ازادی

-

185

ریشه میانگین مربع خطای برآورد

>0/1

0/034

GFI

شاخص برازندگی تعدیل یافته

<0/9

0/997

NFI

شاخص برازش نرم

<0/9

0/990

CFI

شاخص برازش مقایسه ای

<0/9

0/994

χ2/df

RMSEA

توضیحات
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

هیجان اثر مستقیم معناداری بر تحمل پریشانی دارا

جدول  :3برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ()ML
متغیر
روابط ابژه بر تحمل پریشانی

http://ijme.mui.ac.ir

B

Β

R2

t

معناداری

-0/548

-0/221

0/121

2/968

0/000
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یافتهها نشان داد مسیرهای روابط ابژه و تنظیم شناختی

هستند(جدول.)3

نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

محمودرضا تخیری و همکاران

تنظیم شناختی هیجان سازش یافته بر تحمل پریشانی

0/387

0/277

0/107

3/218

0/000

تنظیم شناختی هیجان سازش یافته بر تحمل پریشانی

-0/393

-0/281

0/110

3/452

0/000

با توجه به مقادیر استاندارد شده ،به دست آمده ،مسیر

تحمل پریشانی هیجانی را پیشبینی نمودند که در مدل بر

غیر مستقیم روابط ابژه بر تحمل پریشانی هیجانی با نقش

روی متغیر تحمل پریشانی هیجانی قید شده است.

واسطهای تنظیم شناختی هیجان با توجه به روش برآورد

مدل نهایی مسیرهای آزمون شده به همراه آمارههای

بوت استرپ تأیید گردید و با مقدار اثر  0/603در سطح

پیش بینی استاندارد شده در نمودار  1نشان داده شده

 0/01معنادار است .در نتیجه بهطور کلی در مجموع

است.

مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم  60درصد از متغیر

نمودار  :1مدل نهایی مسیرهای آزمون شده به همراه آمارههای پیش بینی استاندارد شده

هدف از این پژوهش ،تعیین نقش واسطهای تنظیم شناختی

( )Fuchshuberو همکاران نشان داد که بین روابط ابژه

هیجان در رابطه بین روابط ابژه و تحمل پریشانی در

و تحمل پریشانی رابطه معناداری وجود دارد( .)8همچنین

دانشجویان زن دانشکده پرستاری دانشگاه تهران بود .به

کنرادی ( )Conradiو همکاران در مطالعهی خود بین

طور کلی مدل تأیید شده و دارای برازش مناسب است و

روابط ابژه و تحمل پریشانی گزارش کردند(.)9

حاکی از نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه

در تبیین این یافته میتوان گفت تجربیات استرسزایی که

بین روابط ابژه و تحمل پریشانی است .نتایج این پژوهش

فرد در کودکی تجربه میکند ،سبب افزایش حساسیت فرد
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بحث

با یافته سایر پژوهشگران همسو بود .پژوهش فاچشابر

محمودرضا تخیری و همکاران

نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

مراقبهای بد داشتهاند ،نه تنها نمیتوانند تعارضهایشان

استرسهای مزمن ،هیجانات منفی و راهبردهای ناسازگار

را هنگام پریشانی حل و فصل کنند ،بلکه توان و منابع

تنظیم هیجانات ،موجب کاهش منابع خودکنترلی و ایجاد

مقابلهای کافی هم ندارند ،درنتیجه افراد دارای الگوهای

اختالل در فرایندهای خودتنظیمی شده و میتوانند

روابط ابژهی معیوب ،به سبب تجربه مراقبان و

زمینهساز رفتارهای غیرانطباقی شوند که به این ترتیب

مراقبتهای بد ،هم حساسیت بیشتری به وقایع استرسزا

رابطهی معکوس راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان را

دارند و هم منابع و توان مقابلهای کافی ندارند که این

با تحمل پریشانی تبیین میکند(.)27

منجر به کاهش تحمل پریشانی در آنها میشود(.)22

یافته دیگر این پژوهش نقش واسطهای تنظیم شناختی

روابط ابژه در شکلگیری و کیفیت ساختارهای شخصیت،

هیجان در رابطه بین روابط ابژه و تحمل پریشانی

بخصوص «من» تأثیر دارد .ارتباط با نخستین ابژه در

هیجانی را تأیید میکند .این یافته را میتوان چنین تبیین

پیدایش ایگو نقش مهمی ایفا میکند .ابژهی خوب به

کرد که با توجه به اینکه سیستم فعالسازی و پاداش ،به

کانونی بدل میشود که ایگو حول آن رشد مییابد.

محرکهای شرطی پاداش و فقدان تنبیه پاسخ میدهد،

افرادی که از کیفیت بهتر روابط ابژه برخوردارند

میتواند در شکلگیری روابط اولیه نوزاد با مادر به

میتوانند در رویارویی با موقعیتهای استرسزای

عنوان اولین ابژهی زندگی نقش مؤثری ایفا کند .به این

زندگی ،عملکرد انطباقی و تعادل و ثبات روانشناختی

ترتیب که وقتی مادر امن ،حمایتگر و باکیفیتی به عنوان

باالتر و در نتیجه تحمل پریشانی باالتری داشته

ابژه اولیه در دسترس نوزاد قرار دارد ،سیستم فعال-

باشند(.)23

سازی رفتاری و پاداش ،نوزاد را به برقراری رابطه با این

یافته دیگر ایـن پـژوهش رابطـه مسـتقیم تنظـیم شـناختی

ابژه برمیانگیزد و الگوهای روابط ابژه به عنوان تجارب

هیجان و تحمل پریشانی را تائید میکند که این یافتـههـای

اولیه با مراقبان شکل میگیرد و با رشد و تحول ،پیچیده-

پژوهشگران که نشان دادند بین تنظـیم شـناختی و تحمـل

تر و در سراسر زندگی تکرار میشود( .)7حساسیت

پریشانی ارتباط وجود دارد ،همخـوان بـود( .)24همچنـین

باالی سیستم بازداری با افزایش دشواری در تنظیم

پژوهشگران نشان دادند که بین تنظیم شـناختی هیجـان و

هیجانات میتواند در روند شکلگیری و تحوالت روابط

تحمل پریشانی هیجانی ارتباط معناداری وجود دارد( 25و

ابژه در کودک تأثیر منفی بگذارد .از سوی دیگر با توجه

 ،) 26که با پژوهش حاضر همسو میباشد.

به تأثیر قدرت ایگوی باال در فرایندهای انطباقی و مقابله-

در تبیین این یافته میتوان گفت که هیجانات منفی با

ای کارآمد و واکنشهای دفاعی انطباقی میتوان تأثیر

صرف منابع خودتنظیمی که برای تنظیم هیجانات به کار

سیستم بازداری رفتاری را که با راهبردهای منفی تنظیم

میبـرنـد ،باعث کاهش ظرفیت خودتنظیمی ،اختالل در

شناختی هیجان رابطه دارد ،بر قدرت ایگو تبیین کرد؛ به-

پیگیری اهـداف بلند مدت و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت

طوریکه سیستم بازداری رفتاری با تأثیر بر قدرت ایگو،

میشوند و از این طریـق بر تحمل پریشانی به عنـوان

تحمل پریشانی هیجانی را نیز تضعیف میکند(.)23

قابلیت پاسخ ندادن به فرصت تقویت منفـی فـوری در

پیدایش و کیفیت ایگو تحت تأثیر روابط ابژه است و به

شـرایـط استرسزا اثر میگذارند( .)11اعمال خودکنترلی

این ترتیب راهبردهای منفی تنظیم هیجان بر کیفیت شکل-

به منابع محدودی وابسته هستند و استفاده از آنها برای

گیری روابط ابژه تأثیر میگذارد .سیستم فعال سازی و

اعمال خودکنترلی ،میتواند منابع موجود برای تکالیف

پاداش با تأثیر بر قدرت ایگو ،تحمل پریشانی هیجانی را
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به استرسهای بعدی میشود؛ از طرفی افرادی که

خودکنترلی بعدی را کاهش دهد .بنابراین تجربهی

نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

محمودرضا تخیری و همکاران

تقویت میکند و با توجه به تأثیر روابط ابژه در شکل-

ابزارها اثر گذار باشد .یکی از محدودیتهای این پژوهش

گیری و تقویت قدرت ایگو میتوان تأثیر روابط ابژه بر

اتکای آن به گزارشهای ذهنی آزمودنیها است که ممکن

تحمل پریشانی را با نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان

است در گزارشهای خود سوگیری داشته باشند .با توجه

و مکانیزمهای عملکرد آن تبیین کرد( .)18بنابر فرضیه

به شرایط و دشواریهای شغل پرستاری که میتواند

ظرفیت محدود ،هیجانات منفی با صرف منابع

زمینه ساز پریشانی هیجانی پرستاران باشد و با توجه به

خودتنظیمی ،باعث کاهش ظرفیت خودتنظیمی ،اختالل در

تأثیر روابط ابژه و تنظیم شناختی هیجان بر تقویت تحمل

پیگیری اهـداف بلند مدت و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت

پریشانی هیجانی ،میتوان پیشنهاد داد که پرستاران در

میشوند و از این طریـق بر تحمل پریشانی اثر میگذارند.

طول تحصیل و در هنگام اشتغال ،تحت آموزش با هدف

بنابراین تجربهی استرسهای مزمن ،هیجانات منفی و

بهبود کیفیت روابط ابژه و مهارتهای سازش یافته تنظیم

راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجانات ،موجب کاهش و

شناختی هیجان قرار گیرند.

فرسایش منابع خودکنترلی و ایجاد اختالل در فرایندهای
خودتنظیمی میشوند بهطوریکه با کاهش ظرفیت

نتيجهگيري

خودتنظیمی در نوزاد و کودک ،امکان تجربه و ادراک

با توجه به نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در

رابطه امن ،باثبات و باکیفیت با ابژه اولیه از سوی او

رابطه بین روابط ابژه و تحمل پریشانی هیجانی ،به نظر

کاهش مییابد( .)8به این ترتیب با این رویکرد نیز میتوان

میرسد آموزش و تقویت روابط ابژه و تنظیم شناختی

نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان را در رابطه

هیجان را میتوان روش مؤثری برای کاهش پریشانی

روابط ابژه و تحمل پریشانی هیجانی تبیین کرد

هیجانی دانشجویان مورد توجه قرار داد.

از محدودیتهای این مطالعه میتوان اشاره کرد به اینکه،
نمونهی پژوهش حاضر محدود به دانشجویان زن

قدرداني

دانشکده پرستاری دانشگاه تهران بود .که تعمیم نتایج به

از کلیهی دانشجویان دانشـکده پرسـتاری دانشـگاه علـوم

مردان را با مشکل مواجه میکند .همینطور در این

پزشــکی تهــران کــه مــا را در انجــام ایــن پــژوهش یــاری

پژوهش به دلیل محدودیت جامعه امکان تفکیک از نظر

رساندند ،تقدیر و تشکر میشود.

سن و مقطع تحصیلی وجود نداشت .به این ترتیب

ایــن مقالــه برگرفتــه شــده از رســاله دکتــرای رشــته

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با جامعهی آماری

روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سـاری و

گسترده تر جنسیت ،شـغل و مقطـع تحصـیلی نیـز مد

دارای کــد اخـــال  IR.IAU.SARI.REC.1398.031از

نظر قرار گیرد .از محدودیتهای روش پژوهش ،مقطعی

کمیته اخال دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری میباشد.
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The mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship
between object relationships and emotional distress tolerance in
nursing students of Tehran University
Mahmoud Reza Takhayori1, Mohammad Kazem Fakhri2, Ramezan Hasanzadeh3
Abstract
Introduction: Tolerance of emotional distress is one of the effective components in mental health and the
study of factors affecting it, including object relationships and cognitive regulation of emotion is of
particular importance. The aim of this study was to investigate the mediating role of cognitive emotion
regulation in the relationship between object relationships and tolerance of emotional distress in nursing
students of the University of Tehran.
Methods: The method of this research is correlational research based on structural equation modeling. The
statistical population of this study consisted of all students of the first semester of the academic Faculty of
Nursing, University of Tehran in year of 2019. In this study, 280 people were randomly selected to determine
the sample according to the number of observed variables and assigning a coefficient of 20 to each variable
and taking into account the possibility of incomplete questionnaires. Data collection tools included Object
Relationships Scale, Cognitive Emotion Regulation Scale, and Emotional Distress Tolerance Scale. Data
analysis tools were SPSS18 and AMOS-23.
Results: The results showed that between the relationship between object and emotional distress

tolerance (p <0.01, r =-0.36) and between maladaptive strategies of cognitive emotion regulation
and emotional distress tolerance (p <0.01, r -0.39) There is also a significant relationship between
adaptive strategies of cognitive emotion regulation and tolerance of emotional distress (p<0.01,
r=0.36). The findings also confirmed the mediating role of emotional distress tolerance (p<0.01,
B=0.60) in the relationship between object relationships and emotional distress tolerance.
Conclusion: The results of the present study confirmed the need to pay attention to object relationships and
cognitive emotion regulation in predicting emotional distress tolerance in students. Therefore, teaching and
strengthening object relationships and cognitive emotion regulation can be considered as an effective way to
reduce students' emotional distress.
Keywords: Emotional distress tolerance, object relationships, cognitive emotion regulation, nursing
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