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دانشجوی دانشگاه  113به عنوان نمونه،  نارسایی هیجانی بود.با و بدون  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سالمت عمومی دانشجویانِ ةهدف پژوهش حاضر مقایس :چكیده

سالمت  ةو پرسشنام ،های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتوا پرسشنامهو بشدند انتخاب ، ایطبقه برداری تصادفیارومیه به شیوه نمونه

 ها با استفاده ازبودند. داده (=57n) افراد بدون نارسایی ( و گروه=57nنارسایی هیجانی )با  دو گروه انتخاب شدند که شامل گروه افرادِ ةاولی ةعمومی ارزیابی شدند. از نمون

تیمیک( در مقایسه با افراد بدون )الكسی نارسایی هیجانیبا افراد که  ند. نتایج پژوهش نشان دادند( مورد تحلیل قرار گرفتMANOVA) چندمتغیره و تحلیل واریانس tون آزم

ای نا مدار( و راهبردهبرون و تفكر  ،ی احساساتدشواری در شناسای دشواری در توصیف احساسات،یعنی ) نارسایی هیجانی تیمیک(، در ابعاد)غیرالكسی نارسایی هیجانی

های این تری دارند. بر اساس یافتهپایین یاههنمر ،سالمت عمومیدر و  ترباال یاههنمر سرزنش دیگران( و  ،پنداری آمیزفاجعه ،)سرزنش خود کارآمد تنظیم شناختی هیجان

از مسائل مرتبط با ای مجموعهبه در افراد مشكالتی در تنظیم هیجان همراه است و این شرایط ممكن است توان نتیجه گرفت که نارسایی هیجانی احتماالً با پژوهش می

 شود.منجر سالمت عمومی 

 
Abstract: The aim of the present study was to investigate and compare characteristics of cognitive emotion regulation strategies and general 

health of university students with and without alexithymia. To do so four hundred and thirty one students were selected by stratified random 

sampling method from Urmia University. The participants were assessed by using the Cognitive Emotion Regulation Strategies Questionnaire, 

(CERQ), the General Health Questionnaire (GHQ-28), and Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale. From this initial sample, two groups 

were chosen which consisted of alexithymic (n=75) and nonalexithymic (n=75) groups. Data were analyzed by t-test and multivariate analysis of 

variance (MANOVA). The findings indicated that there were significant differences between individuals with and without alexi-thymia. In 

comparison with nonalexithymia subjects, individual with alexithymia had higher scores in three dimensions of alexithy-mia (difficulty in 

describing feelings, difficulty in identifying feelings, and external-oriented thinking style), they used dysfunctional cogni-tive emotion regulation 

strategies (self-blame, catastrophazing, and other-blame), and had low general health. By reviewing the constructs of emotion regulation and 

alexithymia, it can be concluded that alexithymia is likely to be associated with emotion regulation difficulties which may result in a variety of 

mental health related problems. 
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