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 چکیده 

گیر در بینی اختالل اضطراب فراهای تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی در  پیشبررسی نقش دشواریبا هدف پژوهش حاضر 

آمووزان کلیه دانششامل جامعه آماری پژوهش  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.آموزان دختر انجام شد. بین دانش

و با تشخیص اختالل اضطراب فراگیر  نفر 60بودند که از بین آنها تعداد  95-96دختر دبیرستانی شهر اردبیل در سال تحصیلی 

-های پژوهش از پرسشنامهآوری دادهبه منظور جمع ان نمونه انتخاب شدند.ای به عنومرحله ای چندگیری خوشهبه روش نمونه

ضوری  آوری شوده بوا آزموون هوای جموعاستفاده شود. دادهحساسیت اضطرابی و اختالل اضطراب فراگیر  ،های تنظیم هیجان

و  جوانیه میدر تنظو  یواردشو بین نتایج نشان داد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

همچنین نتایج رگرسیون  (.P<05/0)رابطع منفی و معناداری وجود دارد دختران ریاختالل اضطراب فراگبا  یاضطراب تیحساس

ب درصد از واریانس اضطرا 31، وآموزان توسط تنظیم هیجاندرصد از واریانس اضطراب منتشر دانش 14که چندگانه نشان داد 

گیری کرد که که بین ابعاد مختلو  توان چنین نتیجهبا توجه به نتایج می شود.بینی میحساسیت اضطرابی پیشمنتشر توسط 

جوود دارد و تنظویم هیجوانی و و متغیرهای پژوهشی حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجوانی و اخوتالل اضوطراب منتشور رابطوه

 بینی کنند.آموزان پیشدانشتوانند اختالل اضطراب منتشر را در حساسیت اضطرابی می

 

   .حساسیت اضطرابی تنظیم هیجان، اختالل اضطراب منتشر،:  واژگان کلیدی
 

 

  



 قدمه م 

 و اجتماعی روانی، مشخص عملكرد طور به که است عمومی جمعیت در روانپزشكی اختالالت ترینشایع از ،1اضطرابی اختالالت

 درموان بوه نسوبت و بوده مزمن اغل  است، همراه عوارض زیاد با اختالالت این دهد.می قرار تاثیر تحت را فرد زندگی کیفیت

گرفوت  نظور در هوم بوا مورتبط حوال عوین در و مجزا روانی اختالالت از ایتوان خانوادهمی را اضطرابی است. اختالالت مقاوم

 اخوتالالت DSM)-5(2روانوی اخوتالالت آمواری و تشخیصوی پنجم راهنمای ویرایش در. (1394)فرداینی سفلی و همكاران، 

 اخوتالالت اهمیوت به توجه با دهد.می پوشش را هاهراس و پانیك اختالل ،3فراگیر اختالل، اضطراب فقط بزرگساالن اضطرابی

 اختالالت این و تداوم پیدایش باعث که عواملی دقیق شناخت باشند، داشته همراه به توانندمی که فراوانی مخاطرات اضطرابی و

 بوود. اخوتالل نخواهود ممكن آن ساز سب  به عوامل علم بدون آنها از پیشگیری و درمان زیرا، دارد مضاع  ضرورتی شود،می

 -شوغلی کفایوت اجتماعی، کارکرد بر توجهی قابل منفی تأثیرات که است اضطرابی اختالالت ترینرایج از یكی فراگیر اضطراب

معموول  هایفعالیت و رویدادها درباره مفرط اضطراب و نگرانی اختالل این اساسی ویژگی .دارد افراد روزمره زندگی و تحصیلی

 (.1394است )کارسازی و همكواران،  ... و خانواده اعضای سایر و خود سالمتی مالی، مسائل شغلی، هایمسئولیت مثل زندگی

 افراد بر این، عالوه است. دشوار مبتال بسیار افراد برای روزمره زندگی در مزاحم افكار این دخالت از ممانعت و نگرانی این کنترل

 هایآشفتگی و پذیریتحریك تمرکز، در دشواری عضالنی، تنش خستگی زودرس، قراری،بی شامل جسمانی عالئم برخی مبتال

 شناسی اخوتالالت آسی  در بلندی هایگام پژوهشگران رو این از (.2013کنند )انجمن روانپزشكی آمریكا، تجربه می را خواب

 بورای اخوتالالت خطور اند. به طور کلی تحقیقات نشان داده است که در بروز اختالل اضطراب فراگیر عوامولبرداشته اضطرابی

شناسوی در شیوع هایداده محدود بودن وجود با .شودمی زیستی و ارثی عوامل شامل هم و محیطی عوامل شامل هم اضطرابی،

 درصد 25 از بیش که یافت دست نتیجه این به دانشجویان روی بر پژوهشی ( در1380زمینه اضطراب فراگیر در ایران، غفاری )

 دیگور در هوای شویوع شناسویگزارش به نسبت شیوع، میزان این که برندمی رنج شدید و متوسط نگرانی از دانشجویان ایرانی

 ایران جامعه در اختالل این باالی شیوع نشان دهنده نیز اضطراب فراگیر اختالل شیوع مورد در آمارها این است. باالتر کشورها

 است.

 به آن با مرتبط هایاختالل و اضطراب با ارتباط در را پژوهشی فراوانی یتوجه اخیر هایسال در که پذیری مهمیآسی  عامل

های مرتبط با اضطراب اشاره دارد و حساسیت اضطرابی به ترس از اضطراب و نشانه. است 4اضطرابی حساسیت کرده، جل  خود

شود. افراد دارای زای بدنی، روانشناختی و اجتماعی منجر میهای بالقوه آسی ها پیامدشود که این نشانهاز این عقیده ناشی می

دهند. در حالیكه افراد دارای حساسیت کنش نشان میهای اضطرابی بطور مخفی واحساسیت اضطرابی باال اغل  اوقات به نشانه

کنند ها را به عنوان اموری ناخوشایند تجربه کنند اما آنها را تهدید آمیز تلقی نمیاضطرابی پایین اگر چه ممكن است این نشانه

 اضطرابی تالالتاخ سایر با عامل حساسیت اضطرابی که دهدمی نشان (. مطالعات همبستگی1386)مرادی منش، میرجعفری، 

 جوز به اضطرابی اختالالت همه نمرات شاخص حساسیت اضطرابی با که دادند ( نشان1993)و همكاران 5رابین .دارد رابطه نیز

 در دشوواری و نگرانی اضطرابی، حساسیت ( نشان داد که1394تحقیقات فرداینی سفلی و همكاران ) .دارد رابطه خاص، هراس

های حساسیت اضطرابی ( بین مولفه2015)و همكاران 6کناپدارد.  اختالالت اضطرابی روی توجهی قابل تاثیرات هیجان تنظیم

( در پژوهشی نشان دادند که سه متغییر مذکور 1395محتاجی و همكاران )اند. و اضطراب فراگیر ارتباط معناداری گزارش کرده

 کند.بینی میداری پیشطور معنیدر بین بزرگساالن اختالالت اضطراب فراگیر را به 

 سوق  اضطراب روانی شناسیآسی  سمت به اضطرابی حساسیت شودمی باعث که آنچه نهایت در اند،مدعی پژوهشگران برخی

 مدیریت و نظارت را اضطرابشان رفتاری و شناختی های فیزیكی،نشانه چگونه افراد دارد که این به بستگی حدودی تا کند، پیدا

 
1 - Anxiety disorders 

2  - Diagnostic of Ststidtical Manual of Mental Disorder (5 Th Ed- Dsm-V) 

3 -  Generalized Anxiety 

4 - Anxiety sensitivity  

5 - Rabian 

6 -  Knapp 



یك فرایند پیچیده اسوت کوه مسوئول بوازداری یوا تعودیل کننوده و  2(. تنظیم هیجانی2006، 1هیز )ایفورث، فورسایت وکنند 

شوود کوه بیمواران (. به نوعی گفته می2016، و همكاران 3سخ به یك موقعیت خاص است )گاردنرمدیریت کننده هیجانها در پا

(. در 2005، و همكواران 4دارند )توور ها راگیری در تنظیم هیجانها و مدیریت آنمبتال به اضطراب فراگیر، دشواری فزاینده و ف

 از را شودیدتر منفوی و مثبوت هوایهیجوان مبوتال، افراد که شودمی اختالل اضطراب فراگیر، تأکید 5مدل بد تنظیمی هیجان

 در و کننودموی قلمداد تهدیدکننده و آزاردهندهرا  هاهیجان دارند، خود هایهیجان از تریضعی  فهم کنند،می تجربه دیگران

در  (2017رالیودی  و همكواران ) (.2005تور  و همكاران، برند )می کار غیرمؤثری به هیجان تنظیم راهبردهای که این نهایت

اخوتالل داری عقاید منفی و تصویر بودنی، تنظویم هیجوان بوه طوور معنوی ،پژوهشی نشان دادند که متغییرهای تنظیم هیجان

( نشان داد که درمان تنظیم هیجوان 2013و همكاران ) 6های فیرسكوبررسی کند.بینی میاضطراب فراگیر را در بین زنان پیش

( در پژوهشوی 2016والودریكو ) آلونسوو وهمچنوین  های اثر گذار بر اختالل اضطراب فراگیر موثر بوده است.بر کنترل مكانیسم

 که تنطیم هیجان و خودکارآمدی رابطه معناداری با اختالل اضطراب فراگیر دارند. دادند

باشد؛ بوراین اسواس شناسوایی در مجموع نتایج مطالعات حاکی از شیوع وزافزون اختالل اضطراب فراگیر به ویژه در دختران می

باشد. بنابراین مطالعوه حاضور در ایون خصووص و بوا هودف  درمانیتواند گامی مهم در تلویحات عوامل موثر در این اختالل می

 صورت گرفت. بینی اختالل اضطراب فراگیر دختراننقش دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی در پیشبررسی 

 

 پژوهشروش  

شامل کلیه جامعه آماری این تحقیق  .نگر انجام گرفتروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی  بود که به صورت گذشته 

نفور بوا تشوخیص اخوتالل  60بودند که از بین آنها تعداد  95-96دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اردبیل در سال تحصیلی 

به این صوورت کوه ابتودا بوه طوور ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ای چندمرحلهگیری خوشهاضطراب فراگیر و به روش نمونه

هوا پرسشونامه تصادفی چند دبیرستان دخترانه انتخاب و سپس از میان این مدارس چند کالس معین شدند که در این کوالس

اختالل اضطراب فراگیور  ( کسانی که در این مقیاس داراینفر 328= تعداداختالل اضطراب فراگیر توزیع و از بین این دختران )

نفر نمونه تحقیق انتخاب گردید. سپس اهداف پژوهش را برای آنوان توضوید داده و اقودام یوه  60تشخیص داده شدند به تعداد 

بوا آزموون ضوری  همبسوتگی پیرسوون و هوای پوژوهش آوری و دادههوای جموعتكمل پرسشنامه گردید. در نهایت پرسشنامه

مورد استافده در این های ابزارمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSS18افزار آماری نرمگیری از چندگانه و با بهره رگرسیون

  :پژوهش عبارت بودند از

گویوه  16دهوی اسوت کوه یك پرسشنامه خود گزارش (:2005و همکاران )  8فلوید7ASIپرسشنامه حساسیت اضطرابی 

ای )خیلی کم =  توا ساخته شده است و براساس مقیاس پنج درجه 1985و پترسون در سال 9دارد. این پرسشنامه توسط ریس 

شووند و کند که احساسات اضطرابی به صورت ناخوشوایند تجربوه موی( است. هر گویه این عقیده را منعكس می3خیلی زیاد = 

، تورس از نداشوتن کنتورل گویوه( 8هوای بودنی )ی تورس از نشوانهی تجربهزا را دارند. درجهآسی توان منتهی شدن به پیامد 

هوای روان گویه( تشكیل شوده اسوت. بررسوی ویژگوی 3گویه( و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران ) 30شناختی )

 ه حساسیت اضطرابی یك سازه شخصیتی پایودار نشان داده است ک 90تا  80سنجی این مقیاس، ثبات درونی آن را )آلفای بین 

 

 
1 - Eifert, Forsyth & Hayes 

2 -  Emotion Regulation 

3 -  Gardner 

4 - Turk 

5 -  Emotional dysfunction 

6 - Fresco 

7 - Anxity sensitivity Index 

8 - Floyd 

9 - Reese 



 –اسواس سوه روش، همسوانی درونوی ی ایرانوی بر(. اعتبوار آن در نمونوه1986، 3، و مكنوالی2،گارسوكی1است )ریس، پترسون

به دست آموده اسوت.  97/0، 95/0،  93/0بازآزمایی و توصیفی محاسبه شده است که برای کل مقیاس به ترتی  ضرای  اعتبار 

ها بوا مقیواس کول و بوا یكودیگر و تحلیول عوامول محاسوبه همبستگی خرده مقیاس -روایی بر اساس سه روش روایی همزمان

و تحلیل عوامل محاسبه شد. روایی همزمان از طریوق اجورای همزموان بوا ها کل و با یكدیگر همزمان، همبستگی خرده مقیاس

ی کل در حد رضوایت حاصل آن بود. ضرای  همبستگی با نمره 056/0انجام شد که ضری  همبستگی  SCL-90ی پرسشنامه

یرامی، اکبری، قاسم متغیر بود )ب 68/0تا  30/0متغیر بوده همبستگی بین خرده مقیاسهای نیز بین  88/0تا  73/0بخش و بین 

( بوا روش 1392(. پایایی مقیاس مذکور در پژوهش مشهدی، قاسم پور، اکبری، ایل بیگوی و حسون زاده )1391پور و عظیمی، 

 گزارش شد. 89/0(، 1391و با همین روش در پژوهش قاسمی ) 87/0آلفای کرونباخ 

مقیاس اولیه دشواری در تنظیم هیجان یوك ابوزار سونجش  :(DERS)و روئمر 4پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی گرتز

هوای ایون مقیواس آیتم .آیتمی خودگزارش دهی بود که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی تدوین شد 41

گی پوایین آن یك آیتم به خاطر همبست اساس گفتگوهای متعدد با همكاران آشنا با متون تنظیم هیجان تدوین و انتخاب شد.بر

آیتم ابتودایی  41آیتم به خاطر بار عاملی پایین یا دوگانه روی دو عامل حذف شدند. به این ترتی  از مجموع  4با کل مقیاس و 

توانند به آشفتگی و دانند و نمیافراد دارای تحمل آشفتگی پایین اوال هیجان را غیرقابل تحمل می. آیتم باقی ماندند 36مقیاس 

زیرا کوه  ،کنندپذیرند و از وجود آن احساس شرم و آشفتگی میاین افراد وجود هیجان را نمی رسیدگی کنند، ثانیاً شانپریشانی

سومین مشخصه عمده تنظیم هیجوانی افوراد بوا تحمول آشوفتگی . گیرندای خود با هیجانات را دست کم میهای مقابلهتوانایی

. کوه پایوایی و هیجانات منفی و تسكین فوری هیجانات منفی تجربه شوده اسوت پایین تالش فراوان این افراد برای جلوگیری از

 (.2010گزارش شده است )عزیزی، میرزایی، شمسی،  92/0میزان آلفای کرونباخ آن برابر با 
 

 های پژوهشیافته

آمووزان درصد دانوش 33/33بود. همچنین  12/1با انحراف معیار  34/16آموزان های پژوهش میانگین سنی دانشبراساس یافته

 درصد علوم انسانی بودند. 34/33درصد علوم تجربی و  33/33مورد مطالعه دارای رشته تحصیلی ریاضی فیزیك، 
 

 متغیرهای مورد پژوهشمیانگین و انحراف معیار  :1جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر

 18/2 12/23 اضطراب منتشر

 حساسیت اضطرابی

 54/1 62/6 های بدنیترس از نشانه

 32/2 53/5 ترس از نداشتن کنترل شناختی

 52/1 37/2 ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران

 13/3 02/16 حساسیت اضطرابی

 تنظیم هیجانی

 15/2 36/8 های هیجانیعدم پذیرش پاسخ

 16/1 89/8 اشكال در مشارکت رفتارهای منتهی به هدف

 23/1 35/11 تكانهمشكالت کنترل 

 62/1 12/9 کمبود آگاهی هیجانی

 12/3 11/11 محدودیت در دستیابی به تنظیم هیجانی

 95/1 12/10 کمبود وضوح هیجانی

 011/13 08/96 تنظیم هیجانی
 

 های آن ارائه شده است.میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و مولفه (1)در جدول 

 
1- Peterson 

2- Gursky 

3- Mcnally 

4- Gratz 



 ضریب همبستگی بین اضطراب منتشر باحساسیت اضطرابی و مولفه های آن در دانش آموزان: 2جدول

 اضطراب منتشر آماره متغیر

 حساسیت اضطرابی

 -06/0 ضری  همبستگی ترس از نشانه های بدنی

 -14/0* ضری  همبستگی کنترل شناختیترس از نداشتن 

 09/0 ضری  همبستگی ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران

 -16/0* ضری  همبستگی حساسیت اضطرابی

 دشواری در تنظیم هیجان

 -24/0** ضری  همبستگی عدم پذیرش پاسخ های هیجانی

 _017/0 ضری  همبستگی اشكال در مشارکت رفتارهای

 24/0** ضری  همبستگی مشكالت کنترل هیجان

 087/0 ضری  همبستگی کمبود آگاهی هیجانی

 17/0* ضری  همبستگی کمبود وضوح هیجانی

 -28/0** ضری  همبستگی دشواری در تنظیم هیجان

 

و تورس از نداشوتن کنتورل  آموزان و حساسیت اضطرابیشر دانششود بین اضطراب منتمالحظه می (2) همانطور که در جدول

(، r=-28/0)هیجانتنظیم دشواری در بین اضطراب منتشر و (. همچنین P<05/0ارتباط منفی و معناداری وجود دارد) شناختی

هوای منتهوی بوه هودف اشكال در مشارکت رفتار(، r=24/0مشكالت کنترل هیجانی )(، r=24/0)های هیجانیعدم پذیرش پاسخ

رابطوه معنواداری ( 174/0)ودیت در دستیابی به تنظیم هیجان گاهی هیجانی و محدآکمبود و (  _017/0)دار رابطه منفی معنی

 (.P<05/0وجود دارد)
 

 در پیش بینی اضطراب منتشر رگرسیون چند متغیری تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی نتایج تحلیل :3جدول 

 Ss df Ms F P مدل

 021/108 3 120/325 رگرسیون

 96 021/1524 باقیمانده 001/0 214/4
124/16 

 99 141/1849 کل

 ضرای  استاندارد ضرای  غیر استاندارد R Rs ARS متغیرهای پیش بین
p 

constant    
Se B Beta 

011/1 016/24 - 001/0 

 001/0 346/0 210/0 013/0 1134/0 142/0 241/0 تنظیم هیجان

 001/0 201/0 14/0 0406/0 21/0 310/0 327/0 حساسیت اضطرابی

 001/0 412/0 734/0 67/5 112/0 145/0 382/0 عدم پذیرش پاسخ های هیجانی

 001/0 369/0 654/0 67/5 22/0 183/0 428/0 اشكال در مشارکت

 032/0 16/0 217/0 52/3 28/0 156/0 520/0 مشكالت کنترل تكانه

 001/0 322/0 554/0 67/5 19/0 205/0 453/0 گاهی هیجانیآکمبود 

 001/0 317/0 504/0 89/4 20/0 217/0 466/0 محدودیت در دستیابی به تنظیم هیجانی

 035/0 15/0 11/0 67/5 22/0 220/0 462/0 کمبود وضوح هیجانی

 612/3 252/0 216/0 060/0 27/0 276/0 562/0 های بدنیترس از نشانه

 109/0 207/0 334/0 108/0 26/0 228/0 614/0 شناختیترس از نداشتن کنترل 

 228/0 071/0 126/0 103/0 27/0 256/0 639/0 ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران

 



و  (F= 214/4مشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل خطی رگرسویون بالموانع اسوت ) Fمیزان  (3)براساس نتایج جدول 

 درصود از واریوانس اضوطراب منتشور توسوط 31، وآمووزان توسوط تنظویم هیجواندرصد از واریانس اضطراب منتشر دانش 14

بینوی اخوتالل ای آن قوادر بوه پویشنتایج همچنین نشان داد که تنظیم هیجان و مولفه .شودبینی میحساسیت اضطرابی پیش

، اشكال در مشارکت رفتارهوای 412/0های هیجانی با ضری  بتای عدم پذیرش پاسخ باشند.فراگیر در بین دختران میاضطراب 

کمبوود اگواهی هیجوانی بوا ضوری  ، 16/0مشوكالت کنتورل تكانوه بوا ضوری  بتوای  ،369/0منتهی به هدف با ضوری  بتوای 

بوه  15/0و کمبود وضوح هیجانی با ضری  بتوای  317/0محدودیت در دستیابی به تنظیم هیجانی با ضری  بتای  ،322/0بتای

 ضوری  بوا اضوطرابی حساسویتراب فراگیور در بوین دختوران بودنود. بینوی اضوطقادر به پویش (>001/0P)دارصورت  معنی

قوادر بوه  207/0و ترس از عدم کنترل شوناختی بوا ضوری  بتوای  252/0بتای  ضری  با بدنی هاینشانه از ، ترس201/0بتای

اضوطراب  شودن مشاهده از ترس که است حالی در این اضطراب فراگیر در بین دختران بودند. (>001/0P) داربینی معنیپیش

 نبود.اضطراب فراگیر در دختران  (<05/0P)داربینی معنیقادر به پیش 071/0توسط دیگران با ضری  بتای 

 

 بحث و نتیجه گیری 

بینی اختالل اضطراب منتشر در در پیشحساسیت اضطرابی پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش دشواری در تنظیم هیجان و 

کوه دشوواری در تنظویم هیجوان و حساسویت نتایج به دست آمده در ایون خصووص نشوان داد  بین دختران طراحی شده بود.

 ،(1394سوفلی و همكواران ) فرداینوی هاییافتهکند. این نتایج با بینی میفراگیر را در دختران پیشاضطرابی، اختالل اضطراب 

 (،2013همكواران ) (، فیرسوكو و2013سوایپز و آلوداوو و مینوین )ت ،(1394ادریسی و همكاران) ،(1394کارسازی و همكاران )

 باشند.( همسو می2016فدرانكیز و چارلتید )(، 2016(، آلونسو و والدریكو )2015کناپ و همكاران )

اند، مفهومی که منجر به درد و رنج انسوان پذیری هیجانی برداشتهسازی و سنجش آسی بلندی در مفهوم هایپژوهشگران گام 

اموروزه پذیری در مورد اضطراب و اخوتالالت اضوطرابی، کوه عامل آسی . شودبه طور کلی، و اضطراب مرضی به طور خاص می

اضوطرابی  اند کوه حساسویتتوجه علمی بسیاری به سوی آن معطوف شده است، حساسیت اضطرابی است. مطالعات نشان داده

نظوری اخیور  ی کنود. مودلدهد و به عنوان یك عامل خطر در این زمینه عمل میاحتمال توسعه اضطراب مرضی را افزایش می

   (.2012)مك نالی ، آور دارندهای اضطرابا تجربهتأکید بیشتری بر اهمیت نحوه برخورد افراد ب

به لحاظ نظری، متغیرهای تنظیم هیجان مانند پذیرش هیجان ممكن است، به افرادی که توان گفت که در تبیین این نتایج می

ی بیش از حود پذیر هستند اجازه دهد که در زمان و مكان کنونی باشند و در نتیجه به جای آن که واکنشاز نظر هیجانی آسی 

و  توری از میوزان تهدیود بوه دسوت آورنودآمیز کوردن( در  عینوی و اضطرابی به موقعیت نشان دهند )به عنوان مثال، فاجعه

، ممكن است شامل عودم آگواهی از حواالت هیجوانی فراگیرمشكالت هیجانی تجربه شده توسط افراد مبتال به اختالل اضطراب 

توان چنین بیوان کورد کوه همچنین در زمینه حساسیت اضطرابی می .برای تنظیم هیجانات باشدخود، و همچنین عدم توانایی 

تورس از .1تواند موج  افوزایش ایون مووارد گوردد برای افرادی که سطد باالتری از حساسیت اضطرابی دارند، انتظارات آنها می

برای فورار از احساسوات  های شناختی یا رفتاریراتژیاستفاده از است.3 انگیختگی، اضطراب .2(تجربه اضطراب )مرحله مقدماتی

 .درونی

فراگیر در دختوران  دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی با اختالل اضطرابقسمت دیگر نتایج پژوهش نشان داد که 

 ادریسوی و همكواران ،(1394)مكواران کارسوازی و ه ،(1394سوفلی و همكواران ) فرداینوی هواییافتهرابطه دارد. این نتایج با 

(،  آلونسووو و والوودریكو 2015کنوواپ و همكوواران ) (،2013) همكوواران (، فیرسووكو و2013و مینووین ) سووایپز و آلووداوو ،(1394)

 باشند.( همسو می2016(، فدرانكیز و چارلتید )2016)

دهنود و بیشوتری از هیجوان را گوزارش مویهای کنترل، شدت نسبت به گروه GAD اند که افرادی دارایتحقیقات نشان داده

 موارتین و داالن (.2010)برونیوك ، هوای هیجوانی منفوی دارنودالعملهای کمی برای شناسایی، توصی  یا تنظیم عكسمهارت

توانود بوه طوور معنواداری سازی و ارزیابی مجدد مثبت مویاند که سرزنش خود، نشخوار فكری، فاجعهنیز گزارش داده( 2007)

دهد که از بوین ( نشان می2012همچنین پژوهش صورت گرفته توسط آلینسان و همكاران ) د.بینی کنناضطراب را پیشعالئم 



مشوكالت کنتورل  ،های منتهی به هدفاشكال در رفتار ،های هیجانیند از عدم پذیرش پاسخهای تنظیم هیجان که عبارتمولفه

هوای ، سه مولفه اشوكال در رفتارتنظیم هیجانی و کمبود وضد هیجانیمحدودیت در دستیابی به  ،کمبود آگاهی هیجانی ،تكانه

هوای قووی بورای اخوتالل اضوطراب بینی کننودهیشپ های هیجانی و مشكالت کنترل تكانه عدم پذیرش پاسخ، منتهی به هدف

 باشند.منتشر می

 ،)موك نوالی دهنودهای اضطراب به صوورت منفوی واکونش نشوان موینشانهافراد دارای حساسیت اضطرابی باال اغل  اوقات به 

کند این است که افراد دارای حساسیت اضطرابی در واقع عاملی که بین حساسیت اضطرابی باال و پایین تمایز ایجاد می (.1996

  الوقوع ارزیابی کننود، در حوالی کوه ای از آسی  قریهای مرتبط با اضطراب را به عنوان نشانهباال بیشتر احتمال دارد که نشانه

افراد دارای حساسیت اضطرابی پایین گرایش دارند که چنین احساساتی را به عنوان امری ناخوشایند، اما نوه تهدیود کننوده در 

افراد دارای اختالل اضوطراب منتشور در شوناخت زموان هیجوان خوود و توان بیان کرد که در تببین این نتیجه می. نظر بگیرند

ای مناس  با زمینه محیطی آن، دچوار مشوكل هسوتند)مدیریت و گونگی کاهش شدت تجربیات هیجانی منفی خود به شیوهچ

برای این افراد نگرانی یك فرآیند شناختی است که برای کنترل تجربه هیجوانی  (.2011،( )هرتادیكتنظیم غیر انطباقی هیجان

. تنظیم شوناختی غیور انطبواقی هیجوان نیوز ممكون اسوت اسوتفاده شوود دهایرود اما راهبردهای دیگر مانند راهبربه کار می

افرادی که دارای حساسیت اضطرابی باال هسوتند، احساسواتی توان چنین بیان کرد که همچنین در باب حساسیت اضطرابی می

ثباتی روانوی تفسویر اجتماعی و بیای از حمله قلبی، شرمساری مانند ضربان سریع قل ، عرق کردن، و گیجی را به عنوان نشانه

تورس از  ،هوای بودنیهای حساسیت اضطرابی از قبیل ترس از نشانه( و همچنین در باب مولفه2002،)کا  و همكاران کنندمی

نداشتن کنترل شناختی و ترس از مشاهده شدن توسط دیگران با عالئم اختالالت اضطرابی و به خصووص اضوطراب منتشور در 

هوا و تفسویرهای منفوی و اضوطراب بنابراین، یك چرخه معیوب بین احساسات بدنی، ارزیوابی (.2009،اشند )گودینزبارتباط می

 دهودهای بدنی مرتبط با اضطراب قورار مویوجود دارد که به صورت مداوم و پایدار فرد را در حالت گوش بزنگی نسبت به نشانه

سازی ، مربوط به فاجعهممكن است با فراوانی افزایش یافته نشخوار فكریسطوح باالی حساسیت اضطرابی  (.2014،)بك و امری

 (.2013،)استوارتو همكاران مفرط موضوعات مرتبط با اضطراب ارتباط داشته باشد

شود در مطالعات آتی ایون بررسوی بور روی های پژوهش حاضر بررسی بر گروه جنسی دختران است که توصیه میاز محدودیت

توان به محدود بودن نمونه آمواری بوه شوهر اردبیول از محدودیت دیگر این تحقیق می .نان و مردان صورت پذیردهر دو گروه ز

آوری جمع این بر اشاره کرد و بنابراین در تعمیم نتایج این پژوهش و مناطق جغرافیای دیگر بایستی با احتیاط عمل شود. عالوه

 دهویدر پاسخ تعص  و های ناخودآگاهدفاع دلیل به هاگزارش که این شده انجام دهیشگزار های خودمقیاس براساس هاداده

 متغیرهای سنجش راه از تواندمی بالینی و آموزشی مختل  سطوح در پژوهش این هاییافتهد. در مجموع هستن تحری  مستعد

 .کند مؤثری کمك اختالل اضطراب منتشردارای  افراد درمان و شناسایی به شد مطرح پژوهش این در که شاختیروان

 

  



 منابع 
فكووری و افسووردگی  آگاهی بر کاهش نشخوار (. اثربخشی آموزش ذهن1388آذرگون، حسن؛ کجباف، محمد باقر و مولوی، حسین. )

 .  20-13(،  34)16،  دانشور رفتاردانشجویان اصفهان.  

اضووطراب   اخووتالل عالئووم و هیجووانی نظم بخشی ساختاری (. مدل1394عبدالمجید. )ادریسی، فروغ؛ خانزاده، مصطفی و بحرینیان،  

 .224-04(،  5)20 ،روانشناسی بالینی مطالعات فصلنامهدانشجویان.   در فراگیر

(. کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در زنووان  1388امانتی، الله؛ عالمی، مهلقا؛ شكرابی، شعله؛ حقانی، حمید و رمضانزاده، فاطمه. )

 .  31-26(،  56)21،  نشریه پرستاری ایراننابارور.  

ی و توواب آوری جانبووازان  آگاهی و تنظیم هیجان بوور بهزیسووتی روان شووناختاثربخشی آموزش های ذهن(. 1390آریا پوران، سعید. )
 ی دکترا روان شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی.. پایان نامهشیمیایی

(. بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت  1384بخشی پور رودسری، ع؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد. )

 .152-135(،  1)17،  ی اصول بهداشت روانیفصلنامهروان در دانشجویان.  

-146(، 2)12ی سالمت روانی و مشكالت جنسی زنووان بووارور و نابووارور. (. مقایسه1385بشارت، محمد علی و حسین زاده، روحیه.)
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فصلنامه پزشووكی  ی سالمت روانی و مشكالت جنسی زنان بارور و نابارور.  (.  مقایسه1383بشارت، محمد علی و حسین نژاد، رسول.)
 .19-12(،  1)5،  ریباروری و نابارو

(. مقایسه زنان و مردان نابارور بر حس  سووبك دلبسووتگی و سووازش روانشووناختی بووا  1382بشارت، محمد علی و فیروزی، محمد. ) 

 .35-27(،  1)2،  ی روانشناسی و علوم تربیتیمجلهناباروری.  

آموزان دارای اختالل اضطراب  ادرا  از خود در دانششناختی هیجان و  ی رفتارهای اجتنابی، تنظیممقایسه  (.1390بهرامی، محمد. )
 پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی.  اجتماعی و بهنجار.

  یهاو مؤلفووه  یفرانگرانوو   ،یاضووطراب  تیحساسوو   یسوو (. برر1391.)نوو یز ی،میعظ وعبداهلل  ،پورقاسم ؛میابراهی، ؛ اکبرمنصور ی،رامیب

 .69-40(،  8)2،  مطالعات روانشناسی بالینی.  و بهنجار  یاضطراب اجتماع  ینیبا نشانگان بال  انیدر دانشجو  ینجایه میتنظ

ی ناباروری با بهزیستی روان شووناختی و رضووایت منوودی از  (. بررسی رابطه1383پازنده، فرزانه؛ شرقی، نرگس و کرمی نوری، رضا. )

 .360-355(،  5)9ازدواج، پژوهنده.  

(. بررسی عوامل اسووترس زا، راهبردهووای مقابلووه و رابطووه آن بووا  1381پهلوانی، هانیه؛ ملكوتی، کریم و شاهرخ تهرانی نژاد، احمد. )  
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