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  چكيده

اضطراب افراد بر  مؤثر. با توجه به اينكه شناخت عوامل افراد رابطه دارد با اضطرابخودآگاهي و تنظيم هيجان 

 نقش تعيينبا هدف نيز مطالعه حاضر  روينابرخوردار است، از  اييژهوقشر دانشجويان از اهميت  خصوصبه

 يامطالعه انجام شد. دانشگاه فردوسي مشهددانشجويان كنترل اضطراب در  خودآگاهي و تنظيم هيجان در

تصادفي  يريگنمونهبا روش  1390- 91صيلي در سال تح فردوسي مشهددانشجوي دانشگاه  358بر روي توصيفي 

در رابطه با متغيرهاي دموگرافيك و نيز استاندارد  ياپرسشنامهانجام گرفت. (برحسب دانشكده)  شدهيبندطبقه

از  شدهيآورجمع يهادادهكار گرفته شد. در نهايت ه ب، تنظيم هيجان و كنترل اضطراب دانشجويان يخودآگاه

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. رگرسيون خطيآناليز واريانس و  يهاآزمون و SPSS16 افزارنرمطريق 

خودآگاهي و تنظيم بودند.  مؤنث %5/64كه  بود سال 21/ 63 ±7/1سن دانشجويان و انحراف معيار ميانگين 

با  شوديم بينييشپ كهيطوربه ؛)p >05/0( داشت دارييمعنارتباط با كنترل اضطراب دانشجويان هيجان 

افزايش نمره خودآگاهي و تنظيم هيجان، نمره كنترل اضطراب دانشجويان افزايش يابد. خودآگاهي نقش 

در حيطه اقدامات تخصصي انجام  مطالعه، نتايج گرفتن نظر در باكنندگي بيشتري از خود نشان داد.  بينيشپ

نقش مهمي در  توانديمخودآگاهي  ارتقاء خصوصبهزندگي با تمركز بر تنظيم هيجان و  يهامهارتآموزش 

  افزايش كنترل اضطراب دانشجويان مورد مطالعه داشته باشد.
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  .، مشهددانشجويان خودآگاهي، تنظيم هيجان، كنترل اضطراب، واژگان كليدي:

  مقدمه

با آن دست  شمارييبمشكالت جامعه بشري است كه تعداد  ينترعمدهاضطراب يكي از 

 يهاحالت. اين اختالل يكي از )2009، 2؛ فيرنتينو2010، 1ولز (بنت و به گريبان هستند

است و از پريشاني جزئي در يك فعاليت روزانه تا بيماري ناتوان كننده را در  يشناختروان

جديد  يهاتجربهو با تمام  يابديمو در طول زندگي ادامه  كه از همان بدو تولد آغاز گيرديبرم

در يك موقعيت خاص  يريقرارگوع به كار در يك شغل جديد يا فرد نظير ورود به مدرسه، شر

  .)2005، 3؛ اسملتزر و بر2011پاشا و بزرگيان، دهد (يمرخ 

در زندگي نيروهاي فعال  يژهوبهاضطراب باعث ايجاد تغييراتي در روابط اجتماعي و انساني 

 يجابهسايرين از خود سوئي بر عملكرد فردي و نحوه برقراري ارتباط با  يرتأثو  و جوان شده

. بهداشت رواني دانشجويان به )2005، 4؛ استوارت و ساندين2001اسفندياري، گذارد (يم

شمار ه ب هاآنعنوان يكي از نيروهاي فعال و پوياي جامعه، يكي از مسائل اساسي زندگي 

رط اصلي كه توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثري مستقيم دارد و پرداختن به آن ش آيديم

است. اين قشر از جامعه در دوران تحصيل  كردهيلتحصو  كارآمدبهينه از نيروهاي  يوربهره

 شونديم روروبهمتعددي مانند ترس، نگراني، كمرويي، خشم و اضطراب  يزاتنشبا عوامل 

دچار  يزودبههنگام فراهم نشود، ه مناسب و ب ييوهشكه اگر بهداشت رواني آنان به 

  ).2011پاشا و بزرگيان، شد (شديد جسماني، رواني و اجتماعي خواهند  هاييناهنجار

تا بتواند شناخت  كنديمزندگي است كه به فرد كمك  يهامهارتخودآگاهي يكي از 

، اهداف، نقاط ضعف، نقاط قوت، هاخواستهبيشتري نسبت به خود، خصوصيات، نيازها، 

                                                 
1 -Bennett & Wells 

2 -Fiorentino 

3 -Smeltzer & Bare 

4 -Stuart & Sundeen 
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نشان داده است كه ضعف در  شدهانجاملعات احساسات، ارزش و هويت خود داشته باشد. مطا

اجتماعي از جمله افسردگي، اضطراب،  - رواني هاييبآسو  هايماريبخودآگاهي با بسياري از 

كسب مهارت  روينااحساس حقارت، اعتماد به نفس پايين و مشكالت ارتباطي همراه است. از 

  .)2012(فتي و همكاران، ست خودآگاهي براي پيشگيري از انواع مشكالت فوق بسيار مهم ا

هيجان خود، آگاهي بيشتري دارند مهارت بيشتري در مديريت مشكالت  يدربارهافرادي كه 

در يك موقعيت استرس برانگيز هيجان  تواننديمهيجاني دارند و در مقايسه با افرادي كه 

و  كننديمهيجاني خود  يهاواكنشرا تشخيص دهند زمان كمتري را صرف توجه به  اييژهو

ديگر را  يهاواكنشامكان بررسي  هاآناين امر به  گيرنديممنابع شناختي كمتري را به كار 

كه افكار خود را متوجه تكاليف ديگر كنند يا راهبردهاي انطباقي  شوديمو باعث  دهديم

، 2مرابروكال و اكستر -؛ فرناندز2006، 1(بروكال و پاچكو سازگارانه بيشتري را به كار ببرند

  ).2002، 3؛ گم و كلور2005

 ياگستردهدر تحول و حفظ اختالالت هيجاني دارد و حيطه  ييابرجستهتنظيم هيجان نقش 

، 4(گراس شوديمشناختي را شامل  يندهايفرآاز هوشيار و ناهوشيار فيزيولوژيكي و رفتاري و 

سالمتي و داشتن  يينتنظيم هيجان عامل مهمي در تع همچنين .)1995، 5؛ گراس و مانوز2001

 صورتبه توانيمعملكرد موفق در تعامالت اجتماعي است، به عبارتي تنظيم هيجان را 

افزايش يا كاهش يا حفظ هيجان خود  منظوربهتعريف كرد كه هر فردي از آن  يندهاييفرآ

به دليل  گيرنديمارزيابي بهره  ييوهش؛ بنابراين افرادي كه از تنظيم هيجان به كنديماستفاده 

اينكه پيش از آغاز روابط ميان فردي توجهشان را به جاي معطوف كردن بر خود به منابع بيروني 

براي كنترل كيفيت رابطه  هاآنتوانايي  سازنديممانند كيفيت رابطه و يا فرد ديگر متمركز 

                                                 
1- Berrocal & Pacheco 

2- Fernandez-Berrocal & Extremera 

3- Gohm & Clore 

4- Gross 

5- Muñoz 
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رشد و تحول از طرفي در فرايند  .روديماز روابط اجتماعي باال  هاآنرضايت  يجهدرنتبيشتر و 

همزمان  طوربهبلكه  يابديمو حاالت خود، آگاهي  هايژگيونسبت به  تنهانهشخصيت، انسان 

، دوجانبهكه ديگران نيز نسبت به او آگاهند و تنيده در اين آگاهي  گردديمقادر به درك آن 

  .)1996، 1و اسميت كارورزباشد (خوشايند يا ناخوشايند  توانديمو عواطفي است كه  هايشهاند

تحت عنوان تنظيم هيجان و اختالالت اضطرابي نيز  2008نتايج پژوهش آمستاتر در سال 

نشان داد كه تنظيم هيجان نقش كليدي در ايجاد و تداوم اختالالت اضطرابي دارد؛ از طرفي 

 باشديمتنظيم هيجان در زمينه درمان اختالالت اضطرابي اميدوار كننده  يهامهارتاجراي 

افسردگي،  بينييشپ. در پژوهشي تحت عنوان نقش تنظيم هيجان شناختي در )2008، 2ادتر(امست

اين اختالالت  بينييشپاضطراب، استرس و پرخاشگري نتايج نشان دادند كه تنظيم هيجان در 

در پژوهش خود  2008. جورج و استوپا در سال )2005، 3(مارتين و داهلندارد  يمؤثرنقش 

ي عمومي و خودآگاهي اختصاصي در اختالل اضطراب اجتماعي به اين تحت عنوان خودآگاه

نتيجه رسيدند كه افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعي داراي خودآگاهي اختصاصي 

  ).2008، 4(جورج و استوپانسبت به خودآگاهي عمومي هستند  ترييينپا

كي از عوامل مهم بهداشت پژوهشي و اهميت كنترل اضطراب به عنوان ي ييشينهپبا توجه به 

رواني دانشجويان و ارتباط آن با خودآگاهي و تنظيم هيجان، اين پژوهش با هدف تعيين نقش 

  .دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفتخودآگاهي و تنظيم هيجان در اضطراب دانشجويان 

  هاروشمواد و 

شجويان در حال نفر از دان 358جامعه پژوهش شامل و است توصيفي از نوع حاضر مطالعه 

به شكل  يريگنمونه. باشدمي 1390-91تحصيل از دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 

                                                 
1 -Carruthers & Smith 

2 -Amstadter 

3 -Martin & Dahlen 

4 -George & Stopa 
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كه در ابتدا با  ياگونهبهبرحسب دانشكده) و به صورت تصادفي اجرا شد ( شدهيبندطبقه

و  مشخص گرديددانشكده موجود  12مراجعه به واحد آموزش كل دانشگاه، تعداد دانشجويان 

  نفر بدست آمد. 358وجه به جدول مورگان، تعداد نمونه مورد نياز با ت

استاندارد معنويت، هوش هيجاني و سالمت روان  يهاپرسشنامهاز  هاداده يآورجمعجهت 

شامل سن، بود: بخش اول سؤاالت دموگرافيك  شدهيلتشكپرسشنامه از دو بخش  .استفاده شد

خودآگاهي، تنظيم هيجان و درباره  يتسؤاالو بخش دوم شامل  تأهلجنس و وضعيت 

 29مشتمل بر  معنويت. پرسشنامه گرديد بود كه همگي به صورت مقياس ليكرت طرح اضطراب

مورد  )عبارت 10( 1يخودآگاه بعد كه با توجه به هدف مطالعه حاضرمقياس بود  زير 4و  سؤال

آن با پايايي و  صينپرسشنامه توسط متخصاين قسمت از روايي محتوايي  بررسي قرار گرفت؛

پرسشنامه هوش  ).2009، 2(پارسيان قرار گرفت ييدتأمورد  91/0ضريب آلفاي كلي آزمون 

تنظيم  بعد كه با توجه به هدف مطالعه حاضر سه خرده مقياس بودو  سؤال 33بر هيجاني مشتمل 

و  روايي محتوايي پرسشنامه توسط متخصصينمورد بررسي قرار گرفت؛  و مديريت هيجان

قرار گرفت  ييدتأمورد  66/0ضريب آلفاي با و همكاران  3؛ در مطالعه سياروچيآنپايايي 

زير مقياس بود  4و  سؤال 28پرسشنامه سالمت روان مشتمل بر  ).2001(سياروچي و همكاران، 

روايي ) مورد بررسي قرار گرفت؛ عبارت 7(اضطراب  بعد كه با توجه به هدف مطالعه حاضر

ضريب با مطالعه بهمني و عسكري آن در پايايي و  توسط متخصصيننيز  اين بخشمحتوايي 

 يازدهيامتنحوه  ).2006بهمني و عسكري، ( قرار گرفت ييدتأمورد  ،78/0آلفاي كلي آزمون 

الذكر نمره به ترتيب مقياس ليكرت فوقبه هر يك از سؤاالت  پرسشنامه به اين ترتيب بود كه

خودآگاهي، تنظيم هيجان سؤاالت با هم جمع شده تا نمره كل نمره در نهايت  گرفت وتعلق مي

  تعيين شود. و اضطراب

                                                 
1 -Self-Awareness 

2 -Parsian 

3 -Ciarrochi 
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 و خود از معرفي و پس مراجعه بررسي مورد افراد به حضوري صورت به پژوهشگران

 خواهد ماند و نتايج محرمانه افراد اطالعات از اينكه اطمينان و پژوهش انجام از هدف بيان

 پرسشنامه قرار خواهد گرفت، استفاده مورد تحقيقاتي طرح در يك كلي صورت به پژوهش

با  سطح كنترل اضطرابجهت سنجش رابطه بين  دادند. تحويل تكميل جهت افراد به

متغيرهاي خودآگاهي و تنظيم هيجان آزمون آناليز واريانس مورد استفاده قرار گرفت. در 

كمي خودآگاهي و ه از متغيرهاي با استفاددانشجويان  اضطراببيني نمره پيش نهايت، به منظور

 از رگرسيون خطي استفاده شد.متغير در رابطه با اضطراب،  ينمؤثرترتنظيم هيجان و نيز تعيين 

 هادادهجهت تحليل  .در نظر گرفته شد داريمعنبه عنوان سطح  05/0كمتر از  P-valueمقدار 

  .استفاده گرديد ver16( SPSS( افزاراز نرم

  هايافته

 بودند. مؤنث %5/64بود كه  سال 63/21 ±7/1سن دانشجويان و انحراف معيار  ميانگين

بود كه سطح آن در  75/21 ±84/3همچنين ميانگين و انحراف معيار نمره اضطراب دانشجويان 

  متوسط و بقيه ضعيف به دست آمد. %8/45از دانشجويان خوب،  9/46%

از خود  يداريمعناضطراب آنان رابطه خودآگاهي و تنظيم هيجان دانشجويان با سطح كنترل 

نشان داد به طوري كه با افزايش نمره خودآگاهي و تنظيم هيجان، سطح كنترل اضطراب 

  ).1(جدول ) p > 01/0در شرايط بهتري قرار گرفت ( يداريمعندانشجويان نيز به طور 
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  جان دانشجويان مورد مطالعهنمره خودآگاهي و تنظيم هيو  اضطراب مديريتسطح ارتباط بين  1جدول 

  * آناليز واريانس 

وارد  نشان داد زماني كه در مدل اول رگرسيوني، متغير خودآگاهياين پژوهش نتايج 

ن درصد از واريانس مربوط به اضطراب را تبيين نمود. در گام نهايي با اضافه شد 6تحليل شد، 

درصد از واريانس متغير اضطراب توسط متغيرهاي  8مجموعا متغير تنظيم هيجان به مدل، 

  ).2جدول شماره (تبيين شد خودآگاهي و تنظيم هيجان 

  در دانشجويان مورد مطالعه تحليل واريانس يهاآمارهمدل رگرسيون و مشخصات  2جدول 

 منابع يرهامتغ مدل
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادي

 ميانگين

 مجذورات
F R 

 Rمجذور 

 تطابق يافته

 خودآگاهي 1

 06/0 25/0 14/24 3/338 1  3/338 رگرسيون

    14 350 1/4904 خطا

     351 42/5242 كل

2 

  خودآگاهي

  و

 تنظيم هيجان

 08/0 3/0 6/17 2/240 2 4/480 رگرسيون

    6/13 349 9/4761 خطا

     351 4/542 كل

  p>0001/0ح در سط دارييمعن*  

  نمره تنظيم و مديريت هيجان    نمره خودآگاهي    

انحراف   ميانگين  تعداد  
  معيار

P-value انحراف   ميانگين  تعداد
  معيار

P-value 

سطح مديريت 
  اضطراب

                

    3/4  96/37  165    95/4  78/30  168  خوب 

  * > 0001/0  08/5  83/35  161  * > 01/0  66/4  23/29  164  متوسط 

    62/5  77/35  26    7  69/27  26  ضعيف 

    88/4  82/36  352    07/5  84/29  358  جمع 
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خام ، نمره تنظيم هيجانو  خودآگاهينشان داد كه با افزايش نمره نيز رگرسيون خطي 

كه فرمول خطي آن بدين شكل  يابدميافزايش  دارييمعنبه طور دانشجويان  كنترل اضطراب

  بدست آمد:

  )3= اضطراب (جدول  12+  15/0+ خودآگاهي  13/0تنظيم هيجان 

مستقل در  متغيرهاي طريق از اضطراب كنترل بينييشپ براي رگرسيون نهايي مدل ضرايب 3جدول 

  موردمطالعهدانشجويان 

 B Beta ** t خطاي * B متغيرها
ᴪ هايهمبستگ  

1مرتبه صفر
2تفكيكي 

3نيمه تفكيكي 
 

 69/1 12 ثابت

 

06/7 

   

 20/0 20/0 25/0 95/3 20/0 04/0  15/0 خودآگاهي

 16/0 17/0 22/0 22/3 17/0 04/0 13/0 تنظيم هيجان

  p>0001/0در سطح  دارييمعن ᴪ يراستانداردغ*  ** استاندارد 

  

در رابطه با  خودآگاهي و تنظيم هيجانبين دو متغير  يكنندگمخدوشپس از حذف اثر 

كننده بيشتري در رابطه با كنترل  بينييشپاضطراب، مشخص شد كه خودآگاهي نقش 

  دارد. اضطراب دانشجويان مورد مطالعه

  بحث

نتايج اين مطالعه نشان داد كه نزديك به نيمي از دانشجويان مورد مطالعه از نظر كنترل 

، 4آيدين هاييافتهنتايج حاصل از اين فرضيه با  ؛ كهاضطراب در وضعيت خوب قرار دارند

پژوهش حاضر نشان داد . )2008(آيدين و همكاران،  همخواني دارد همكاران و 5اسكاتز
                                                 
1 -Zero-order 

2 -Partial 

3 -Part 

4 -Aydin 

5 -Schutz 
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دارد، به  يداريمعنو تنظيم هيجان دانشجويان با سطح كنترل اضطراب آنان رابطه  خودآگاهي

طوري كه با افزايش نمره خودآگاهي و تنظيم هيجان، سطح كنترل اضطراب دانشجويان نيز به 

گفت: افراد  توانيمدر تبيين كلي اين فرضيه  در شرايط بهتري قرار گرفت. يداريمعنطور 

 ياندازراهرا  كنندهيلتسهمثبت و  هاييجانهخود،  هاييجانهو مديريت  با تنظيم تواننديم

تحت  گيرييمتصمدر توجه و  يريپذانعطافو  مؤثرارتباط اجتماعي  هايياستراتژكنند و 

هيجاني از  يختگيبرانگمطلوبي به كنترل خود درآورند. از سويي  ييوهشرا به  زااسترسشرايط 

 يرتأثاز جمله دانشگاه  هايييتموقعيادي بر عملكرد افراد در عواملي است كه به طور ز

منفي بااليي داشته باشد و  يابيخودارزبرانگيختگي هيجاني  عبارتي اگر دانشجوييه ب ،گذارديم

اضطراب بيشتري را تجربه خواهد كرد كه اگر افراد بتوانند بر  آن را بازدارنده و مخرب بداند،

ارزيابي كنند اضطراب كمتري  ترمثبتشته باشند و جهت آن را اين هيجانات خود نظارت دا

  ).2011(حالجاني،  خواهند داشت

استنباط كرد كه از  توانيمتنظيم هيجان شناختي بر اضطراب چنين  يهاسبك يرتأثدر تبيين 

تنظيم هيجان با كنترل ، هستند يكديگردر تعامل با  كامالًآن جايي كه شناخت، عاطفه و رفتار 

 توجه، شناختي از قبيل حافظه، هاييستمسجه و عواقب شناختي هيجان موجب تغيير عملكرد تو

هيجان با هماهنگ كردن  .)2010، (عبدي و همكاران شوديمهوشياري و سپس تنظيم هيجان 

 وضعيت فرد در ارتباط با محيط تثبيت شود شوديمذهني، زيستي و انگيزشي موجب  يندهايفرا

و در  كنديمويژه و كارآمد مناسب با مسائل مجهز  يهاپاسخو فرد را با  )1999، 1(لونسون

  ).1999گراس، شود (يمنهايت موجب بقاي جسماني و اجتماعي وي 

استنباط  توانيمآموزش خودآگاهي بر اضطراب دانشجويان چنين  يرتأثهمچنين در تبيين 

وصيات منفي و نقاط ضعف بيشتري داشتند نسبت به خص يخودآگاهكرد كه دانشجوياني كه 

از طرفي اين افراد  ،كننديم هاآنخود شناخت بيشتري دارند و تالش بيشتري در جهت اصالح 

 يشانهاشكستافتخار و از  هايشانيتموفقو به  شناسنديمخود را  يهاشكستو  هايتموفق
                                                 
1-Levenson 
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 پذيرنديما و براي رسيدن اهداف خود تالش و مسئوليت اعمال و رفتار خود ر گيرنديمدرس 

 ).2012فتي و همكاران، كرد (مختلف تجربه خواهند  هاييتموقعو اضطراب كمتري را در 

خودآگاهي بر اختالالت روابط بين فردي  يرتأثدر پژوهشي كه تحت عنوان بررسي 

است و عناصر  ياجنبهچند  ياسازهدانشجويان انجام شد؛ نتايج نشان داد كه خودآگاهي 

، همچنين كنديممتفاوتي ايفا  يهانقشاختالالت شخصيتي  بينييشپمختلف آن در 

(لطيفيان و  اندخواندهاختالالت شخصيتي  زمينهيشپمزمن در روابط بين فردي را  هاييكاست

با  ينيبخوش. در پژوهشي ديگر تحت عنوان رابطه تنظيم هيجان، فراشناخت و )2007سيف، 

ان داد كه بين تنظيم هيجاني و اضطراب امتحان رابطه اضطراب امتحان دانشجويان نيز نتايج نش

 باشديمكننده اضطراب امتحان  بينييشپمثبت معناداري وجود دارد و تنظيم هيجان بهترين 

تنظيم هيجان  يهاسبكنتايج پژوهش عبدي و همكاران با عنوان رابطه ). 2011(حالجاني، 

تنظيم هيجان شناختي  يهاسبككه شناختي و سالمت عمومي دانشجويان حاكي بر آن بود 

سياروچي و  هاييافته .)2010(عبدي و همكاران، هدف مفيدي براي مداخالت رفتاري است 

به  زااسترسهيجاني و اجتماعي و عوامل  هاييتوانمندهمكاران نيز كه مجموعه وسيعي از 

يانگر آن بود كه كننده سالمت اجتماعي و رواني مورد بررسي قرار دادند، ب بينييشپعنوان 

 باشنديمافرادي كه از آگاهي هيجاني برخوردارند از سالمت رواني بيشتري نيز برخوردار 

  ).2001، 1(سياروچي، فورگاس و ماير

وجود سالمت روان نقش مهمي در بهبود كيفيت گفت  توانيمكلي  يبندجمعدر يك 

 هاييژگيوناخت و اصالح زندگي افراد و كاهش بار رواني مشكالت روزمره دارد كه با ش

سطح سالمت افراد جامعه را ارتقاء داده و باعث القاي طراوت و  توانيمشخصيتي مرتبط با آن، 

شادابي و شكوفايي استعدادها در جامعه گردد. يكي از اهداف پيش روي پژوهش حاضر، 

واني سالمت ر هايينهزمو افزايش دانش موجود در رابطه با خودآگاهي و تنظيم هيجان 

                                                 
1 -Forgas & Mayer 
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نتايج حاصل از آن را  توانيم و تخصصي، محورجامعه هاييبررسدانشجويان بود كه از طريق 

 مشاوره روان به خوبي به كار برد. يهابرنامهدر تمام ابعاد زندگي و نيز در 

 منابع

Abdi, S., Babapour, KAJ., & Fathi, H. (2010). The Relation of Styles of 

cognitive emotion regulation and public health in students. Military Medical 

Journal of the Islamic Republic of Iran, 4, 258-264 . 

Amstadter, Ananda. (2008). Emotion regulation and anxiety disorders. Journal 

of anxiety disorders, 22(2), 211-221 . 

Aydin, Yesim Capa, & Emmioglu, Esma. High School Students’ Emotions and 

Emotional Regulation during Test Taking . 

Bahmani, B., & Askari, A. (2006). National standardization of psychometric 

assessment of General Health Questionnaire for medical students. Proceedings 

of the Third Seminar on Student Mental Health . 

Bennett, Hazel, & Wells, Adrian. (2010). Metacognition, memory 

disorganization and rumination in posttraumatic stress symptoms. Journal of 

anxiety Disorders, 24(3), 318-325 . 

Berrocal, Pablo Fernández, & Pacheco, Natalio Extremera. (2006). Emotional 

intelligence as predictor of mental, social and physical health in university 

students. Spanish Journal of Psychology, 9(1), 45-51 . 

Carruthers, Peter, & Smith, Peter K. (1996). Theories of theories of mind: 

Cambridge Univ Press. 

Ciarrochi, Joseph, Chan, Amy, Caputi, Peter, & Roberts, Richard. (2001). 

Measuring emotional intelligence . 

Ciarrochi, Joseph, Forgas, Joseph P, & Mayer, John D .(2001) .Emotional 

intelligence in everyday life: A scientific inquiry: Psychology Press. 

Esfandiari, GH. (2001). Survey of Stressor Factors Among Student of kurdistan 

Medical University And Its Relationship With their social health. Journal of Teb 

va Tazkieh, 57-64 (Full text in persion). 

Fata, L., Mootabi, F., Mohammadkhani, SH., & Kazem Zadeh Atoofi, M. (2012). 

Life skills training (adult): Myankvshk. 

Fernandez-Berrocal, Pablo, & Extremera, Natalio. (2005). About emotional 

intelligence and moral decisions. Behavioral and Brain Sciences, 28(4), 548-

548 . 

Fiorentino, Vida Ann-Nicholas. (2009). Effects of a Stress Management 

workshop on perceived stress, state anxiety, and self-efficacy in counselors-in-

training . 



     1393، زمستان 20ماني، سال پنجم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره  و روان در                                             124

George, Lindsay, & Stopa, Lusia. (2008). Private and public self-awareness in 

social anxiety. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 39(1), 

57-72 . 

Gohm, Carol L, & Clore, Gerald L. (2002). Four latent traits of emotional 

experience and their involvement in well-being, coping ,and attributional style. 

Cognition & Emotion, 16(4), 495-518 . 

Gross, James J. (1999). Emotion regulation: Past, present, future. Cognition & 

Emotion, 13(5), 551-573 . 

Gross, James J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. 

Current directions in psychological science, 10(6), 214-219 . 

Gross, James J, & Muñoz, Ricardo F. (1995). Emotion regulation and mental 

health. Clinical psychology: Science and practice, 2(2), 151-164 . 

Halajani, F. (2011). The relation of emotion regulation, metacognition and 

optimism with exam anxiety in students of Ahvaz. MA thesis, Azad University of 

Ahvaz   . 

Latifiyan, M., & Seif, D. (2007). The effects of students' self-awareness on 

interpersonal deficits. Journal of Social Sciences and Humanities, 26(3).  

Levenson, Robert W. (1999). The intrapersonal functions of emotion. Cognition 

& Emotion, 13(5), 481-504 . 

Martin, Ryan C, & Dahlen, Eric R. (2005). Cognitive emotion regulation in the 

prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Personality and Individual 

Differences, 39(7), 1249-1260 . 

Parsian, Nasrin. (2009). Developing and validating a questionnaire to measure 

spirituality: a psychometric process. Global journal of health science, 1(1), P2 . 

Pasha, GhR., & Bozorgian, R. (2011). Relationship between cognition and 

perfectionism and self-perceived stress in Islamic Azad University of Ahvaz. 

The New Psychology 6(18), 91-102 . 

Schutz, Paul A, Benson, Jeri, & Decuir-Gunby, Jessica T. (2008). 

Approach/Avoidance motives, test emotions, and emotional regulation related to 

testing. Anxiety, Stress, & Coping, 21(3), 263-281 . 

Smeltzer, Suzanne C, & Bare, Brenda G. (2005). Brunner & Suddarth, tratado 

de enfermagem médico-cirúgica; Brunner & Suddarth's, textbook of medical-

surgical nursing: Guanabara Koogan. 

Stuart, Gail Wiscarz, & Sundeen, Sandra J. (2005). Principles and practice of 

psychiatric nursing . 

 
 


