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 چکیده 

 یآشفتگ ینیب شیدر پ یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه یینقش نارسا یهدف از پژوهش حاضر بررس

پژوهش شامل  یبود. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیافراد مبتال به صرع بود. روش پژوهش توص یجانیه

نفر  60تعداد  هانآ نیبود که از ب 1397سال مبتال به صرع در شهر تهران، در سال  15 یافراد باال ی هیکلّ

داده ها از  یجمع آور یانتخاب شدند. برا یدر دسترس به عنوان نمونه آمار یریبه صورت نمونه گ

عاطفی مارس  یمیخودتنظ یراهبردها اسیو مق یجانیه یینارسا اسی( ، مقDASS-21) یپرسشنامه ها

چندگانه مورد  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیو ضر یفتوصی آمار از استفاده با ها¬استفاده شد. داده

در توصیف احساسات،  یدشوار یو مولفه ها یجانیه یینشان داد که نارسا جیقرار گرفتند. نتا لیتحل

افراد مبتال به صرع رابطه مثبت و  یجانیه یبا آشفتگ ینیاحساسات و تفکر ع صیدر تشخ یدشوار

 ،یشناخت یمیخودتنظ یها هو مولف یمیخودتنظ یراهبردها نی(. همچنp >01/0دارد) یمعنادار

 یخلق مثبت با آشفتگ شیو افزا یتغییر عاطفه، کاهش خلق منف ت،یموقع رییتغ ،یرفتار یمیخودتنظ

 لیحاصل از تحل جی(. بعالوه نتاp> 01/0دارد) یو معنادار یافراد مبتال به صرع رابطه منف یجانیه

 یینارسا لهیمبتال به صرع به وس راداف یجانیه یدرصد از آشفتگ 46چندگانه نشان داد که  ونیرگرس

به  ییبه دست آمده بر لزوم تدارک برنامه ها جیشود. نتا یم نییتب یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه

 دارد. دیتاک یمصروع به همراه دارو درمان مارانیب یمنظور کاهش مشکالت روانشناخت

 

 صرع ،یجانیه یآشفتگ ،یمیخودتنظ یراهبردها ،یجانیه یینارساواژگان کلیدی: 

 

 

 
 



 

  

 

 

 مقدمه 

ساختن الکتریکی  یاشاره دارد و به معنای ته ریصرع، به حمالت بازگشت پذ است. رگذرید یعصب یماریب ساری ترینصرع 

در شغل، خانواده و روابط (. صرع مشکالتی را 2011و همکاران )دنا،  از حد نورونهای مغزی است ادیو ز یدر پ یپ رمترقبه،یغ

 ،یتوجه یب ،یافسردگ ژهیبه و یروان یها یاز نظر دشوار معرض آسیبافراد در  نیآورد و ایفرد مصروع به وجود م یبرا یجمع

و  باشد )اکبرزاده یافراد م نیا یاستطاعت اجتماع یصور کننده برامح عامل کیعارضه  نیو ا رندیگ ینابهنجار قرار م یرفتارها

منتشر صرع  یجزو نشانه ها یعاطف یها یو دگرگون یشناختاختالالت  ،ی، آمنز رتی(. از دست دادن بص 1390،همکاران 

(. اولین بار در 1390،  ی و همکارانلیگردد) وک یعارضه دچار صدمه م نیلوب فرونتال و تمپورال در ا ک،یمبیانگاشته شده و ل

، عصب شناس انگلیسی معروف به پدر صرع جدید، در قرن نوزدهم تعریف علمی و جدید از 1سال پیش جکسون100حدود 

صرع ارائه داد. او صرع را به عنوان اختالل متناوب دستگاه عصبی که به دنبال تخلیه گاه گاهی، ناگهانی، زیاد و بی رویه اعصاب 

( کشف کرده اند با تعریف 1998و همکاران) 2د، توصیف کرد. خیزک ها و امواج صرعی شکل که برگرمغزی ایجاد می شو

(. اختالالت شناختی و هیجانی در بیماران مبتال به صرع در 1378،جکسون از صرع مطابقت دارد)ضرغامی و شیخ االسالمی

را  4برخی مطالعات آشفتگی هیجانیراستا  (. در این2012، 3به سزایی دارد )موسویچکز و کالرسون تأثیرزندگی روزمره آنان 

های های اخیر به رابطه پیچیده بین آشفتگی هیجانی با مکانیسمدانند، اما بررسیمی 5پیامد تشنجات و داغ اجتماعی

 ،افسردگیهمبودی (. 2011، 6اند)گانچالو و سندزاجتماعی نیز اشاره کرده -ی روانیهااسترسنروبیولوژیکی )ژنتیک( و 

 تالشی و گیردمی قرار غفلت مورد صرع با همراه هیجانی هایحال آشفتگیبا صرع گزارش شده است. بااین و استرس اضطراب

افراد  یجانیه یآشفتگ(. یکی از متغیرهای مورد توجه در خصوص 2006 و همکاران )اسوینکلزگیردنمی صورت آن درمان برای

لوب فرونتال در تحقیقات گذشته نشان داده اند که بدکارکردی می باشد. در این خصوص  7یجانیه یینارسا، مبتال به صرع

بعد از صدمه  جاناتیدر بروز ه لینشان داده اند که، تقل یصدمات مغز یباشد و پژوهش ها یموثر م یجانیه ییصرع، در نارسا

 یعاطف-یروال شناختناگویی هیجانی به یک (. 2015 و همکاران،  ؛ چانگ2013، وهمکاران )دایویددهد  یلوب فرونتال رخ م

که به معنای پریشانی در توصیف کالمی احساسات است،،  جاناتیدر بروز و حل و فصل ه اختالل خاصآن  ندینظر دارد که برآ

 یآشفتگباشد که در این پژوهش به نقش آن با ، متغیر دیگری می8میخودتنظی یراهبردهاعالوه براین، (. 2013است)بشارت، 

همانند  یگوناگون زندگ یدر جنبه ها ییاثر بسزاهیجانات و تنظیم آنها پرداخته شد. در واقع  افراد مبتال به صرع یجانیه

 ،یمیخودتنظ ی(. راهبردها2002، و همکاران  نهاونیکند)اسپ یم جادیزا ا یدگیتن یشامدهایو پ یبا تحوالت زندگ سازگاری

 یبرا ونگوناگ یکه در جوانب و به شکل ها رفتار شخصیبر اذهان، احساسات و  تیریاعمال نگرش، نظارت و مد یتوانمند

 یها تیبه عنوان فعال ،یخودتنظیم(. به عبارتی دیگر 2004، 9)کالکینس و هووزشود  یکارآ م یاعتدال و سازگار یبرقرار

در نهایت با توجه (.2011شده است )کول ،  فیتوص باالتربازده برای احراز به اهداف  روانی در نظارت حاالت درونی، فرایندها و

 یجانیه یآشفتگ ینیب شیدر پ یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه یینقش نارسابه آنچه بیان شد، این مطالعه با هدف بررسی 

 صورت گرفت. افراد مبتال به صرع
 

                                                        
1- Jakson 
2- Berger 
3- Mosiewicz & Carlson 
4- emotional distress 
5- Stigma 
6- Gonçalves & Cendes 
7- alexithymia 
8- Self-Regulation 
9- Calkins & Howse 



 

  

 

 یعصب تی(؛ که منجر به فعال2012، 10)سوتر و روقمی باشد یمزمن عصب یهایماریب نیترعیشاو  نیتریاز جد یکیصرع 

 یگر مغز انیو عص رپایعارضه اختالل د نیا ف،ی(. از نظر توص2012 و همکاران، فی)ناششودیدر مغز م ندهیفزا ،یعیطب ریغ

و گذرا،  رمترقبهیغ یو نشانه آن حمله ها ردیگ یمغز صورت م یهانورون یکیقاعده الکتر یساختن ب یاست که به علت ته

 شتریمطالعات نشان دادن است که افراد مصروع ب (.2009، 11یتیو ب یهاتیاست )ش یصور یو تشنج با فواصل بهبود یهوشیب

؛ به نقل از 2006، 13و باراداز وزی؛ ماد2003 ،12امزیلیو؛ 1397معزز و نریمانی، قرار دارند  یجانیه های یدر معرض آشفتگ

. استرس، اضطراب و باشد یم یاضطراب، استرس و افسردگ یجانیه ی(. منظور از آشفتگ1392 ، و همکاران فر یسلطان

مزمن  های یماریب ریهمانند سا مارانیب نیا (.1393 ، و همکاران نیدر افراد رابطه دارد )پورحس یبا سالمت روان یافسردگ

اختالالت  یو بررس شود یگزارش م اریبس زیو اضطراب ن یخشم، استرس، افسردگ ریمزمن نظ یشناختروان های واکنش

و  ولتزانالگی)صرع مورد توجه است یماریدر ارتباط با ب ریاخ های در سال ینیو بال یقاتیاز نقطه نظر تحق یشناختروان

 خجالت یجانیه یناتوان ،یجسمان های بآسی احتمال تشنجات، مانند آور اضطراب یاز فاکتورهای تعداد (.2015 همکاران،

قرار  ریفرد مصروع را تحت تاث یزندگ تیتواند وضع یمبتال به صرع وجود دارد که م مارانیروزانه ب یدر زندگ یاجتماع های

 یجانیه های یآشفتگ مارانیب نیدر ا یبه طور کل نی(؛ بنابرا2012، 14و همکاران لوسی)واس دیفزایدهد و بر اضطراب آنان ب

اضطراب و استرس در  ،یارتباط با افسردگ تواند یم یعوامل مختلف. (2014، 15و همکاران گنیشود )سای م دهید یادیز

 انیعدم ب ،یجانیه یینارسا .اشاره کرد یجانیه ییبه نارسا توان یکه از جمله م ردیمبتال به صرع مورد مطالعه قرار گ مارانیب

رو،  نیاست و از ا یجانیدانسته بروز ه یبازدار ایها  جانیه یپردازش و نظم ده یدر توانمند یینارسا لیها به دل جانیه

 یدر بروز بازتاب ها یبه بازدار لیتما یجانیدارد. کنترل ه یوستگیپ یجانیدانند که با نظارت ه یم یادیرا بن یجانیه نارسایی

مشکل دارند  گرانید یمایها از س جانیه درستشناخت  رد یجانیه نارسایی(. افراد مبتال به 2009است)بشارت،  یجانیه

 نیا نی(. همچن2002محصور است))مک دوگال ،  افراد یجانیه یها حالتبا  یهمدرد یها براآن شی(. و گنجا1996،  نی)ل

 .دهندیواکنش نشان م یبه طور تکانش یشتریبه احتمال ب ،یقو یمنف ایمثبت  های جانیافراد به هنگام مواجهه با ه

بین متغیرهای بالینی صرع با عملکرد شناختی و آشفتگی ( نشان داد 1397در این راستا نتایج مطالعه معزز و نریمانی)

که در  دندیرس جهینت نیبه ا ی( در پژوهش2018)16ییلو و ماکفارالنجانسون،  . همچنیندار وجود داردهیجانی رابطه معنی

( نیز در نتایج مطالعه 2016دایوید و همکاران) نشان دادند.سبت به افراد سالم ن یشتریب یافراد مبتال به صرع اختالالت عاطف

های مغزی در بیماران صرع همبستگی معناداری وجود دارد. این یافته در خود نشان داد که بین ناگویی هیجانی با آسیب

مطالعه خود گزارش کردند که بیماران ( در نتایج 1396( نیز به دست آمد. سهرابی و همکاران)2015مطالعه چانگ و همکاران)

ی در افراد میخودتنظ یراهبردهاکسب کردند. وجود  هیجانیناگویی مبتال به صرع در مقایسه با افراد عادی نمرات باالتری در 

 یراهبردهاچرا که  به عنوان یکی از متغیرهای مهم در خصوص کنار آمدن با آشفتگی روانشناختی بیان شده است.

 یو درون یرونیب طیمح راتییو تغ طیمتناسب با شرا جانات،یرفتار و ه لیتعد یفرد برا تیظرف یمعنابه  یمیخودتنظ

، 18)ابابافباشد یم هاییرفتارها، احساسات و توانا یتیریو خود مد یدهفرد در سازمان ییشامل تواناو  (1999، 17است)لموس

باشد افعالش خوب  شیارهایآورد که اگر فراخور با مع یبه عمل م یشخص از رفتار خودسنج ،یمیدر خودتنظ (.2009

افعال به  ضیکند با تعو یم ینباشد سع ارهایافعال فراخور با مع نیشود و اگر ا یاو م یشود و باعث خشنود یم دهیسنج

 نیاز ب اید را کمتر کن ارهایرفتار از مع فاصلهتوانسته است  ایسپس دوباره سنجش کند و مطلع شود که آ ابدیدست  ارهایمع

                                                        
10- Sutter & Rüegg 
11- Shehata & Bateh 
12- Williams 
13- Madiose & Paradaz 
14- Vassilius, KimSides & Walton 
15- Siegen, Hosein, Isenca, Ayman, Halak & Acal 
16- Johnson,  Macfarlane &  Looi 
17- Limousine 
18- Ababaf 

http://journals.sagepub.com/author/Johnson%2C+Keith+A
http://journals.sagepub.com/author/Johnson%2C+Keith+A
http://journals.sagepub.com/author/Macfarlane%2C+Matthew+D
http://journals.sagepub.com/author/Looi%2C+Jeffrey+CL


 

  

 

تواند  یکنند م یاحساسات خود از آن ها استعمال م ینظم ده یکه افراد برا ییراهبردها (.1385 ،یصالح یببرد )مورکان

 یچگونگ زانیرو م نیشود و از ا یو اخالق یجمع ،یروان ،یطیها در ابعاد گوناگون محانسان یتندرست زانیم ارتقایسبب 

و  یادیاع ان،یبگ ،یعباسبه طوری که در این راستا  (..1385 ،یصالح ،یبخشد)مورکان امیرا الت یفرد نیارتباط ب ،یزندگ

با سالمت روانی وجود دارد. همچنین  یمیخودتنظ نیب یمثبت و معنادار یداشت که همبستگ انیب ی( گزارش1394) یدرگاه

تاثیر معناداری بر نیز در پژوهش خود گزارش کردند که افزایش راهبردهای خودتنظیمی بیماران ( 2018)19و همکاران دالیر

( در نتایج بررسی خود نشان داد که با آشفتگی هیجانی)کاهش خلق منفی و 1390)امجدیانکاهش آشفتگی روانشناختی دارد. 

 افسردگی( همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.

ین احاضر،  آنچه بیان شد و وجود پژوهش های بسیار اندک صورت گرفته در خصوص نقش متغیرهایدر نهایت با توجه به 

 یینارسا براساس افراد مبتال به صرع یجانیه یآشفتگپژوهش به منظور پاسخگویی به این سوال اساسی صورت گرفت که: آیا 

 ؟باشد یم ینبی شیقابل پ یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه

را در  تجمعی ٪۳و  یسالگ ۲۰را در  تجمعی ٪۱ یماریب نیا. است یمرکز یعصب ستمیاختالالت س نیتر جیاز را یکیصرع 

،  4)نوتون کنندیم یدرحال توسعه زندگ کشورهای در( ٪۸۰) انیاکثر مبتال (؛2011 ،20ن)تهورم کندیم ریدرگ یسالگ ۷۵

نفر در  ۱۰۰۰۰۰نفر در  140تا  80و در  افتهیتوسعه ینفر در کشورها ۱۰۰۰۰۰نفر در  70تا  40هرساله صرع در  (.2012

 کی باًیباعث به وجود آمدن تقر کایتشنج در آمر (.2010، 21و همکاران نزیرکی)ماگ شودیدرحال توسعه شروع م یکشورها

 وروی اردیلیم 5/15در اروپا باعث به وجود آمدن حدود  ۲۰۰۴صرع در سال . شودیم میمستق یاقتصاد نهیدالر هز اردیلیم

 شودیم یناخالص داخل دی% تول5/0 ای یاقتصاد نهیدالر هز اردیلیم 7/1صرع در هند باعث به وجود آمدن  شد. یاقتصاد نهیهز

 یعارضه، آگاه نی(، نظارت و درمان در خور ایدرصد 8/1صرع در کشور) یبا توجه به آمار باال (.2016، 22و همکاران جدوی)م

 قی( دقییردارویو غ ییمساعد و درمان )دارو ینیعارضه، مشتمل بر شناخت درست، بازب نیگوناگون ا یاز جنبه ها یمکف

 ینا متعارف ،اختالل ها رت،احساساتیبص زانیاست که به صورت اختالل در م یمغز رپایعارضه د یاست. صرع نوع یضرور

مستلزم مراقبت منظم  و مداوم   نیبنابرا ردیباشد و تمام عمر را در بر گ ریشود و امکان دارد برگشت پذ یم یتجل یروان

 وداز خ یبشمار یحمله صرع اختالالت روان نیاست که با ظهور نخست یعارضه اختالالت روان نیا یامدهایپ نیتر جیباشد.از را

ظهور اختالل  ،یاجتماع ناتوانایی ندمان یتواند سبب صدمات ی(. عدم توجه به آن م1387دهند)کافمن و هاالهان،  ینشان م

داشته  یفرهنگ /یاقتصاد ،یشغل یتیکفا یب ،یزندگ یچگونگ لیتقل ،یخودکش شیافزا،یکارینرخ ب یفزون ،یروان یها

سازد.  یموارد را آشکار م نیدر افراد مصروع ضرورت توجه به ا ییها ین دشواری(. حضور چن2016، و همکاران رندریباشد)ف

 یدر زندگ یعارضه باشند که دچار مشکالت گوناگون نیدر جامعه مبتال به ا یشماریجهت امکان دارد افراد ب کیاز  نیبنابرا

توان  یم ییپژوهش ها نیوجود دارد، با انجام چن یماریب نیبنا به آنچه که ذکر شد احتمال درمان ا گرید یشوند و از جهت

صرع  یاز طرف جوامع فراهم آورد. طیو سالمت شرا یانسان یها هیماو حفظ سر راداف نیا یمطبوع تر را برا یزندگ طیشرا

مصروع را در  مارانیب ،یاجتماع -یظهور مسائل روان. است یروان یشناختبیو آس شناختی ستیز های از جنبه یفیمرتبط با ط

 وعیها شدر آن یخودکش می( قرار خواهد داد و ب2016)گولد ،  یهمانند اضطراب و افسردگ یپزشکانواع اختالالت روان معرض

 ،یجانیه موقعیت کیبا  ییارویقرار دارند و در هنگام رو ینییدر سطح پا یشناختفراوان دارد؛ افراد مبتال از لحاظ سالمت روان

و  یعملکرد شناخت نیبه استفاده بهتر ازمندیمصروع ن مارانیندارند، ب یجانینظارت ه یبرا ینیاحساس مطبوع و خوش ب

 یجانیه یکه در آشفتگ یعوامل یرو بررس نیاز ا (.2002، 23سهستند)کور هاتیموقع نیدر اراهبراهای خوتنظیمی مناسب 

راستا انجام شود و به  نیدر ا یاست پژوهش ازین نیبنابرا رسد؛ یبه نظر م یالزم و ضرور ،مبتال به صرع موثر است مارانیب

                                                        
19- Riddle, McNally, Vojdo, Robinson & Musul 
 
20- Thurman 
21- Magiorkinis, Kalliopi & Diamantis 
22- Megiddo, Colson, Chisholm, Dua & Nandi 
23- Korse 



 

  

 

راستا انجام شود. از آنجا که  نیمبتال به صرع بپردازد تا اقدامات الزم در ا مارانیب یجانیه یمؤثر برآشفتگ یرهایمتغ یبررس

 مارانیب یجانیه یرا در آشفتگ یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه ییمورد، نقش نارسا نیاجرا شده در کشور، در ا یپژوهش ها

چرا که از ضروری می باشد،  نهیزم نیدر ا قیتحق با توجه به خالء پژوهشی موجود، انجامنکرده است، لذا  یمبتال به صرع، بررس

 رتیها با بصمبتال به صرع بهره برد و در کمک به آنها و درمان آن مارانیبهبود وضع ب یبرا توان یپژوهش حاضر م جینتا

 یآشفتگ ینیب شیدر پ  یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه ییسانقش نار یبررسلذا این پژوهش با هدف . ردکعمل  یشتریب

 انجام شد. افراد مبتال به صرع یجانیه

( در تحقیقی به بررسی رابطه متغیرهای بالینی صرع با عملکرد شناختی و آشفتگی هیجاانی در ایان 1397معزز و نریمانی)

بیمااران مباتال باه صارع مقااوم باه دارو دارای پروناده در بیماران پرداختند. طرح این پژوهش از نوع همبساتگی باود. از باین 

پرسشانامه  96سال( در تابستان سال  25تا  8پ1بیمار مبتال به صرع مقاوم به دارو در دامنه سنی ) 35بهزیستی شهر اردبیل 

 را پاسخ دادناد.مربوط به خصوصیات دموگرافیک و بالینی )تعداد داروهای ضد صرع مصرفی و فراوانی حمالت تشنجی( بیماری 

کلونیک، صارع میوکلونیاک  -هیجانی در بین بیماران مصروع تونیکمقایسه ناگویی ( در تحقیقی به 1397)و همکاران  سهرابی

گیاری در دساترس ای(، باا روش نموناهمقایساه -پرداختند. این مطالعه بر اساس طرح پس رویدادی )علی جوانان و افراد سالم

کلونیاک  -( در مطالعه ای به بررسی نشانگان افسردگی در افراد مبتال به صارع تونیاک1385ریشی )تنظیم شد. ظهیرالدین و ق

 یابراهیماباشد. ژنرالیزه به این نتیجه رسیدند که افسردگی در بیماران مصروع شیوع باالیی دارد و نیازمند توجه و غربالگری می

های شخصیتی و آسیب شناسی روانای بیمااران مباتال باه صارع  ویژگی مدلبررسی  به منزله  در گزارشی (1385) و همکاران

بیشتری نسبت  فزونی MMPIبالینی  قیاس هایدر شان ندارند ولی نمرات وسیعیآسیب شناسی روانی آنان چه  شد اگر گرننشا

بیشاتری  نماراتضاعف افازایش  و هیساتری، افساردگی،. بیماران مصروع در مقیاسهای خستگی روانای داشتبه گروه کنترل 

( در پژوهشای باا هادف 2018) 24. باروس، فورالن، مارکوس، آرجاو فیلاوداشتند. تفاوت دو گروه تنها در مقیاس معنی دار بود

های روانشناختی و اختالالت روانی در بیماران مبتال باه صارع و غیار صارع باه ایان نتیجاه رسایدند کاه اخاتالل بررسی جنبه

% شیوع داشت. نتایج پژوهش نشان داد که در ایان کیفیات 51/0در بین بیماران صرعی با افسردگی اساسی بیشترین فراوانی را 

ای در ماران مبتال باه صارع و غیار صارعی تفااوت معنااداری زندگی، نارسایی هیجانی، اضطراب، افسردگی و راهبردهای مقابله

، نارسایی هیجانی و راهبردهای تنظایم ( در پژوهشی تحت عنوان تفاوت استرس پس از آسیب2018) و همکاران داشت. زینگ

در بیماران صرع تشنجی و غیر تشنجی به این نتیجه رسیدند که اختالف معناداری در نارسایی هیجانی در دو گروه وجاود دارد 

ناد. کردای استفاده مایمدار مقابلهو این تفاوت در گروه صرع تشنجی بیشتر بود همچنین این گروه بیشتر از راهبردهای هیجان

های خاودتنظیمی ای سابکبینی نشاط ذهنی بر اساس بهزیستی: نقش واسطه( در پژوهشی تحت عنوان پیش1396حق بین )

هیجانی به این ماحصل رسید که پیوستگی مثبت و معناداری بین روش های خودتنظیمی هیجانی با نشاط ذهنای و بهزیساتی 

بینای ای بیان داشتند اثر راهبردهاای تنظایم شاناختی هیجاان در پایش( در مطالعه 1394)و همکاران ی جهانباز وجود دارد.

بار ، فاجعهرشیپذ ، ینشخوار فکرمقیاس راهبرد تنظیم شناختی هیجان به ترتیب؛  9افسردگی، به این برایند رسیدند که میان 

و اماا  بینای معنای دار باودو پایشاند ریزی به دنبال استرس واپسین بر افساردگی اثار داشاتهخواندن، ، تمرکز مجدد بر برنامه

، سرزنش خود، سرزنش دیگران ، تمرکز مجدد مثبت و کم اهمیت شاماری بار افساردگی ماوثر  مثبت یابیبازار استراتژی های 

ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجاان در افاراد مباتال باه ساردرد ( در مطالعه ای با نام مقایسه1393، )و همکاران یتقو نبود.

، سردرد تنشی ، به این برایند رسیدند که مبتالیان به سردرد میگرنی نسبت به افاراد عاادی از اساتراتژی  فراد بهنجارامیگرنی، 

کنند. همچنین زنان در هر گروه از افراد مبتال به سردر میگرنی و زناان بهنجاار از ماردان در دو های مثبت کمتری استفاده می

 کنند.ده میگروه از راهبردهای مثبت بیشتری استفا

و  افراد مبتال به صرع یجانیه یبا آشفتگ یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه یینارسا رابطه یبررسهدف از انجام پژوهش حاضر 

 یبا آشفتگ یمیخودتنظ و رابطه راهبردهای افراد مبتال به صرع یجانیه یبا آشفتگ یجانیه یینارسا رابطههمچنین بررسی 

                                                        
24 . Barros, Furlan , Marques &  Araújo Filho 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Barros%20ACS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29574297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Furlan%20AER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29574297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marques%20LHN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29574297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Ara%C3%BAjo%20Filho%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29574297


 

  

 

 ییافراد مبتال به صرع براساس نارسا یمیخودتنظ یراهبردهای و جانیه یآشفتگ ینبی شیپو  افراد مبتال به صرعی جانیه

میان نارسایی هیجانی با آشفتگی هیجانی افراد مبتال به صرع  -1شود ی می باشد. در تحقیق این فرضیه ها مطرح میجانیه

پیش بینی آشفتگی  -3 افراد مبتال به صرع یجانیه یبا آشفتگ یمیخودتنظ یرابطه راهبردها یبررس  -2 رابطه وجود دارد

 هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی توانایی پیش بینی آشفتگی هیجانی افراد مبتال به صرع را دارند.

 

 روش تحقیق 
های ش متغیرباشد. در این پژوه، توصیفی از نوع همبستگی میاست و از منظر روش یاز منظر هدف، کاربرد قیتحق نیا

ی باشد. مر مالک ی به عنوان متغیجانیه یآشفتگی به عنوان متغیرهای پیش بین و میخودتنظ یو راهبردها یجانیه یینارسا

ص می باشند براساس تشخیص پزشک متخصصرع  یماریسال مبتال به ب15 یافراد باالی جامعه آماری پژوهش، شامل کلّیه

س راد براسااین اف کردند. آماربه صرع در شهر تهران مراجعه  مربوط های به درمانگاهکه به منظور دریافت خدماتی درمانی 

 بوده استنفر  60مل نفر بودند تعداد نمونه مورد بررسی در این پژوهش شا 913به صرع مجموعاَ  مربوط های درمانگاهگزارش 

غیر پیش داد متاس تعانتخاب شدند. مبنای حجم نمونه نیز بر اس یآمار تیجمع انیدر دسترس از م یریکه به شکل نمونه گ

  (.1390نفر انتخاب پیشنهاد شده است)دالور،  30های همبستگی به ازای هر متغیر بین بود که در پژوهش

(: به منظور اندازه گیری آشفتگی هیجانی از DASS-21ابزار های پژوهش شامل: الف(مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ) 

پردازد، برای اولین بار ی میجانیه یو اضطراب )بازتاب ها یمطالعه استرس، افسردگ بهاین مقیاس استفاده شد. این پرسشنامه 

نمره به هر  نیتر نییاست.پا ادیاصالً، کم، متوسط و ز یمولفه هاسوال و  21ی و داراارائه شده  1995توسط لوی باند در سال 

و  یاسترس، افسردگ یهااسیبک با مق یافسردگاضطراب و ی ای پرسشنامهاست. طبق مطالعه 3نمره  نیشتریسؤال صفر و ب

مرتبط به اضطراب و  گریرا با دو ابزار د DASS-21( 2003و کرافورد ) یدارد. هنر ییباال یوستگیپ DASS-21اضطراب 

 یهنگام DASS-21 یبرا تیوضع نیکه بهتر نیدادند و ماحصل ا اسیق یابزار مرتبط با عاطفه مثبت و منف کی یافسردگ

 ی( براN=400در شهر مشهد ) یعموم یالگو کیدر  رانیدر ا اسیمق نیعتبار اشوند.  ر سه مورد آن در نظر گرفتهاست که ه

( حد 2005پناه ) ی(. مراد 2005 ،ی،صاحبیساالر ،ی،  ارائه شده است )اصغر7/0 یافسردگ 76/0و استرس  66/0اضطراب 

کرده است  یبررس94/0  یو افسردگ 92/0، اضطراب 89/0استرس  یکرونباخ برا یآلفا قیرا از طر اسیمق یثبات درون

ی افسردگ( میزان ثبات داخلی مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ برای 2005) (. مرادی پناه2005ساالری، صاحبی، اصغری،)

ی ارزیابی (. همچنین در مطالعه حاضر برا1388آشتیانی، فتحی) گزارش کرده است 89/0و استرس  92/0، اضطراب 94/0

اعتبار مطلوب  انگریحاصل شد که ب 71/0آن  زانیکرونباخ استعمال شد که م یآلفا بیاز ضر یریگاندازه اسیمقپایایی این 

پارکر و  ،یبگب ی لهیتورنتو بوس یجانیه: مقیاس نارسایی 25ب(مقیاس نارسایی هیجانی است. یریگاندازه اسیمق نیا

 کی اسیمق نیها، پرداخته شده است. ا جانیو بروز ه یدر بازشناس ییسطوح نارسا ی(، به منظور مطالعه 1994) یلور،بگبیت

 5در شرح احساسات )شامل  یماده(، دشوار 7در شناخت احساسات )شامل  یدشوار اسیرمقیاست و سه ز یپرسش 20آزمون 

)کاماًل  5 ی)کامالً مخالف( تا نمره 1 یاز نمره  کرتیل یجه اپنج در یها اسیماده( را در مق 8محسوس )شامل  تفکرماده( و 

 یکرونباخ برا یآلفا بی(، ضر2007)بشارت،  20-تورنتو یجانیه ییناگو اسیمق ی. در رونوشت فارسردیگ یموافق(، اندازه م

 بیدر شرح احساسات و تفکر محسوس، به ترت یاحساسات، دشوار یازشناسدر ب یدشوار اسیرمقیکل و سه ز یجانیه نارسایی

 زیگزارش ن نی(. در ا2007است )بشارت،  اسیخوب مق یداخل یاحتساب شد که عالمت همسان 72/0و  75/0، 82/0، 85/0

در شرح احساسات  یاحساسات، دشوار یدر بازشناس یدشوار اسیرمقیکل و سه ز یجانیه نارسایی یکرونباخ برا یآلفا بیضر

عاطفی مارس:  یمیخودتنظ یراهبردها اسیمق. ج(حاصل شده است 70/0و  78/0، 80/0، 85/0 بیسوس، به ترتو تفکر مح

و الرسن گرفته شده است  کهیما زینگارش پر یمیجامع خودتنظ یپرسشنامه معموال از کتاب راهنما نیا یها پرسش

تطور  ت،یتطور موقع ،یرفتار یشناخت یپرسش است که بعدها ۴۴ ی(. پرسشنامه دارا2009،  ،یوسفی ،یگریب س،ی)هاردن

                                                        
25. Alexeitmya scale 



 

  

 

 یهامارس از قسم آزمون یعاطف یمیخودتنظ یخلق مثبت را مشتمل است آزمون راهبردها یو فزون یخلق منف لیعاطفه، تقل

( 1385) یانو مورگ ی. صالحشودیم یارزشگذار ۶شامل و از صفر تا  شهیاست که از هرگز تا هم یانهیگز ۷بسته پرسش 

( اعتبار 1385) یو مورگان یصالح نیاند. همچنکرونباخ به گزارش کرده یو آلفا ۷۵کردن  مهیپرسشنامه را با روش ن نیاعتبار ا

ارزش  یدهنده% گزارش کردند که نشان70% تا 63مؤلفه ها از  ریاز ز کیهر یرا برا یعاطف یمیخودتنظ یراهبردها اسیمق

مانند انحراف  یفیشده در بخش اول از آمار توص یجمع آور یداده ها لیو تحل هیتجز یبرا است. رانیدر ا اسیمق نیا عیرف

چندگانه استعمال  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضر قیاز طر هاهیفرض هیتجز یو ...، و در بخش دوم برا ن،یانگیم ار،یمع

 .بهره گرفته شد SPSS24 یمنظور از نرم افزار آمار نیا یشد که برا

 
 

  یافته ها

ساله مبتال به صرع مورد بررسی قرار گرفتند که در ادامه مشخصات  15نفر از نوجوانان  60در این پژوهش تعداد 

 دوموگرافیک آنان ارائه شده است.

 (: پراکنش فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شرایط تحصیالت1جدول )

 درصد فراوانی تحصیالت

 33/18 11 راهنماییدوم 

 67/81 49 سوم راهنمایی

 100 60 کل

 

درصد  67/81درصد پاسخگویان دارای تحصیالت دوم راهنمایی  33/18شود ( مشاهده می1چنانچه در جدول )

 .می باشند پاسخگویان سوم راهنمایی

 

 (: پراکنش فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت2جدول )

 درصد فراوانی جنسیت

 70/51 31 دختر

 30/48 29 پسر

 100 60 کل

 

 درصد پاسخگویان پسر می باشند. 30/48درصد پاسخگویان دختر و  70/51شود ( مشاهده می2چنانچه در جدول )

 های توصیفییافته

گروه در  یجانیه یآشفتگو  یمیخودتنظ یراهبردهای، جانیه یینارسامولفه های  اریو انحراف مع نیانگیمدر این قسمت 

 مورد مطالعه ارائه شده است.

 

 



 

  

 

 

 های آن در دسته مورد بررسی خلقی و مولفه (: میانگین و انحراف معیار آشفتگی هیجانی، ناگویی3جدول )

 انحراف معیار میانگین متغیر

 34/8 25/48 یجانیه یآشفتگ

 60/3 76/14 دشواری در توصیف احساسات

 30/5 65/18 دشواری در تشخیص احساسات

 11/5 80/17 تفکر عینی

 27/10 93/47 کل ناگویی خلقی

 

 ±60/3توصیف احساسات دشواری در  ،25/48 ±34/8 یجانیه یآشفتگ ( میانگین و انحراف معیار3طبق نتایج جدول )

 93/47 ± 27/30و ناگویی خلقی  80/17 ±11/5،  تفکر عینی 65/18 ±30/5، دشواری در تشخیص احساسات 76/14

 است.

 

 های آن در دسته مورد بررسی و مولفه یمیخودتنظ یراهبردها(: میانگین و انحراف معیار 4جدول )

 انحراف معیار میانگین متغیر

 64/7 15/34 ی شناختیمیخودتنظ

 70/10 30/54 رفتاری یمیخودتنظ

 19/11 71/56 تیموقع رییتغ

 25/10 48/53 تغییر عاطفه

 20/14 09/61 یمنف خلقکاهش 

 13/8 25/36 خلق مثبت شیافزا

 19/21 41/135 ی کلمیخودتنظ یراهبردها

 

 رییتغ ،30/54 ± 70/10رفتاری  یمیخودتنظ، 15/34 ± 64/7 ی شناختیمیخودتنظ( میانگین 4طبق نتایج جدول )

 13/8 خلق مثبت شیافزا، 09/61 ± 20/14 یمنف خلقکاهش ، 48/53 ± 25/10 تغییر عاطفه، 48/56 ± 19/11 تیموقع

 است.  41/135 ± 19/21 ی کلمیخودتنظ یراهبردهاو  25/36 ±

 یافته های استنباطی پژوهش

به منظور بررسی توزیع نمرات متغیرهای صورت گرفتو در ادامه به بررسی  اسمیرنف -آزمون کولموگرافدر این بخش ابتدا 

 فرضیه ها پرداخته شد.

 

 اسمیرنف برای پرکنش نمرات متغیرهای مورد بررسی -(: آزمون کولموگراف5جدول )

 یراهبردها یجانیه یینارسا متغیرها

 یمیخودتنظ

 یجانیه یآشفتگ

 237/1 039/1 670/0 کولموگراف اسمیرنف

P 513/0 190/0 115/0 



 

  

 

    

 

بودن پراکنش نمرات متغیرهای مورد بررسی گزارش ( ماحصل آزمون کولموگراف اسمیرنوف در مطالعه نرمال 5در جدول )

 (.P>05/0شده است. همانطور که مشهود است توزیع نمرات متغیرها نرمال است )

 

 

 

 

 

 

 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 

 افراد مبتال به صرع یجانیه یآشفتگ با( آن های مولفه و) هیجانی (: ضریب همبستگی پیرسون بین نارسایی6جدول )

 متغیرها
 یآشفتگ

 یجانیه

دشواری در توصیف 

 احساسات

دشواری در تشخیص 

 احساسات
 تفکر عینی

 نارسایی

 هیجانی

     1 یجانیه یآشفتگ

دشواری در شرح 

 احساسات

**450/0=r 
1    

(01/0p<) 

دشواری در تمیز 

 احساسات

**416/0=r **350/0=r 
1   

(01/0p<) (01/0p<) 

 اندیشه عینی
**353/0=r **329/0=r **401/0=r 

1  
(01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) 

 هیجانی یینارسا
**509/0=r **395/0=r **410/0=r **377/0=r 

1 
(01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) 

  01/0** معنی داری آزمون در سطح معناداری   05/0* معنی داری آزمون در سطح معناداری 

 

(، =r 416/0(،  دشواری در تمیز احساسات )=r 45/0دهد بین دشواری در شرح احساسات)( نشان می6جدول )همانطور که 

رابطه مثبت و معناداری  افراد مبتال به صرع یجانیه یآشفتگ( با =r 509/0هیجانی ) یینارسا( و =r 353/0اندیشه عینی )

 .می گیرد(. بنابراین فرضیه مربوطه مورد تایید قرار >p 01/0دارد )

 

افراد مبتال به  یجانیه یآشفتگ با( آن های مولفه و) یمیخودتنظ یراهبردها(: ضریب همبستگی پیرسون بین 7جدول )

 صرع

 یآشفتگ متغیرها

 یجانیه

 یمیخودتنظ

 یشناخت

 یمیخودتنظ

 رفتاری

 رییتغ

 تیموقع

 خلقکاهش  تغییر عاطفه

 یمنف

ی میخودتنظ خلق مثبت

 کل

 یآشفتگ

 یجانیه

1      

    1-480/0**ی میخودتنظ



 

  

 

 =r شناختی

(01/0p<) 

 یمیخودتنظ

 رفتاری

**413/0-
r= 

**451/0=r 1   

(01/0p<) (01/0p<) 

 رییتغ

 تیموقع

**415/0-
r= 

**365/0=r **364/0=r 1  

(01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) 

-504/0** تغییر عاطفه
r= 

**403/0=r **380/0=r **377/0=r 1 

(01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) 

 خلقکاهش 

 یمنف

**517/0-
r= 

**422/0=r **433/0=r **301/0=r **465/0=r 1   

(01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<)   

خلق  شیافزا

 مثبت

**498/0-
r= 

**437/0=r **455/0=r **348/0=r **662/0=r **674/0=r 1  

(01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<)  

ی میخودتنظ

 کل

**553/0-
r= 

**469/0=r **480/0=r **391/0=r **453/0=r **603/0=r **581/0=r 1 

(01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) (01/0p<) 

  01/0** معنی داری آزمون در سطح معناداری   05/0* معنی داری آزمون در سطح معناداری 

 رییتغ(، =r -413/0)رفتاری  یمیخودتنظ(،  =r -48/0) ی شناختیمیخودتنظ دهد بین( نشان می7همانطور که جدول )

( و =r -498/0) خلق مثبت شیافزا(، =r -517/0ی )منف خلقکاهش (، =r -504/0)تغییر عاطفه (،=r -415/0) تیموقع

(. بنابراین >p 01/0) رابطه منفی و معناداری دارد افراد مبتال به صرع یجانیه یآشفتگ ا( با =r -553/0) ی کلمیخودتنظ

 فرضیه مربوطه مورد تایید قرار می گیرد.

 

فرضیه ها و تحلیل سواالت نظر به اینکه پیش فرض های اختصاصی رگرسیون چندگانه محقق شده است، لذا آزمون 

 پژوهشی به شرح ذیل انجام گرفت:
 

 ینبی شیدر پ یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه یینارساسهم تعیین برای گانه نتایج تحلیل رگرسیون چند(: 8)جدول 

 افراد مبتال به صرع یجانیه یآشفتگ

 

 

 متغیرهای پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T 
P 

B SE BETA  

Constant 967/25 309/2 - 567/10 001/0 

 001/0 016/5 431/0 035/0 293/0 نارسایی هیجانی

 001/0 340/7 -537/0 038/0 -315/0 یمیخودتنظ یراهبردها

= F338/20=  R      684/0=  2R                 467/0<P              001/0 



 

  

 

 

 یگآشفتین و بمتغیرهای پیش  به عنوانی میخودتنظ یراهبردهامتغیرهای نارسایی هیجانی و  هر یک از نقشبرای تعیین 

هده مشا (8)ه ول شمارمتغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند. همانطور که در جدبه عنوان  افراد مبتال به صرع یجانیه

نارسایی  رعافراد مبتال به ص یجانیه یآشفتگ درصد از  46 ( و>p 001/0مشاهده شده معنادار است) Fشود میزان می

 یاهبردهارو  (β= 43/0)نارسایی هیجانی با توجه به مقادیر بتا  شود.تبیین میی میخودتنظ یراهبردهاهیجانی و 

ورت معنی داری پیش صرا به  افراد مبتال به صرع یجانیه یآشفتگبه  مربوط تغییرات توانند، می(β= -53/0)ی میخودتنظ

 د.نکنبینی 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

 به فراد مبتالابینی آشفتگی هیجانی  نقش نارسایی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش هدف پژوهش حاضر بررسی

 صرع است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها به شرح ذیل می باشد:

ست تیجه به دن .ارددوجود  افراد مبتال به صرع رابطه یجانیه یبا آشفتگ یجانیه یینارسافرضیه اول پژوهش این بود که بین 

ت و ز احساسادشواری در شرح احساسات، دشواری در تمی ی و مولفه هایجانیه یینارساآمده در این خصوص نشان داد که 

مربوطه مورد ن فرضیه (. بنابرای>p 01/0رابطه مثبت و معناداری دارد ) افراد مبتال به صرع یجانیه یآشفتگاندیشه عینی با 

گیول و (، 1390سهرابی و همکاران) (،1387تایید قرار می گیرد. نتیجه به دست آمده با یافته های مطالعات بشارت )

(، 1397مانی)معزز و نری، (1396(، سهرابی و همکاران )2016(، دایوید و همکاران)2015(، چانگ و همکاران)2014احمد)

 همسویی داشت.  (2018) مکاران، و ه جانسون( و 2018)زینگ و همکاران، 

اختی و آشفتگی هیجانی بین متغیرهای بالینی صرع با عملکرد شن( نشان داد 1397در این راستا نتایج مطالعه معزز و نریمانی)

که در افراد مبتال به صرع  دندیرس هجینت نیبه ا ی( در پژوهش2018) و همکاران،  جانسون . همچنیندار وجود داردرابطه معنی

لعه خود نشان داد که ( نیز در نتایج مطا2016دایوید و همکاران) نشان دادند.نسبت به افراد سالم  یشتریب یاختالالت عاطف

انگ و طالعه چهای مغزی در بیماران صرع همبستگی معناداری وجود دارد. این یافته در مبین ناگویی هیجانی با آسیب

ران مبتال به صرع ( در نتایج مطالعه خود گزارش کردند که بیما1396نیز به دست آمد. سهرابی و همکاران) (2015همکاران)

( در پژوهشی به این نتیجه 1390سهرابی و همکاران) کسب کردند. هیجانیناگویی در مقایسه با افراد عادی نمرات باالتری در 

در  ری بیشتریرع دشواصیشتر از افراد سالم بود. همچنین افراد با مشکل افراد مبتال به صرع ب رسیدند که ناگویی هیجانی در

ر د( نیز 1387گیری فکری بیرونی نسبت به افراد سالم داشتند. بشارت)شناسایی احساسات و توصیف احساسات و جهت

عناداری ت  و ممثب یپژوهشی به این نتیجه رسید که بین نارسایی هیجانی با آشفتگی هیجانی)اضطراب و افسردگی( رابطه

فراد عادی در مقایسه با ا ( در پژوهشی نشان دادند که افراد مبتال به صرع نمرات باالتری2018)و همکاران،   وجود دارد.  زینگ

دازش هیجانی با ( نشان داد که بین نقص در پر2014نتایج مطالعه گیول و احمد)در نارسایی هیجانی کسب کردند. همچنین 

 رد.جود داناختی، فراوانی و شدت عالئم جسمانی بیماران مبتال به صرع رابطه مثبت و معناداری واختالالت روانش

 انیتوان بن یرا م یجانیهنتیجه به دست آمده در خصوص همبستگی بین که نارسایی هیجانی و مولفه های آن با آشفتگی 

اثر اعتدال  ی( دارا1998و همکاران،  لندی؛ هاو2000و همکاران،  ی)هونکالمپ تیوضع کی شتریرا ب یجانیه ییکه ناگو ینگرش

 کردیرو نیا انیکرد. بن لی( تاو1998و همکاران،   لندی؛ هاو1990و همکاران،  سیداند)وا یعواطف دردناک( م لیکننده)تقل

 متناع از عواطف دردناکدهد تا با ا یم یاریاحساسات به فرد  یدر بازشناس یو درماندگ یدشوار راهاز  یجانیه یینارسا

( به صورت موقت و البته نابهنجار از زیر 19993، 26)اضطراب، افسردگی و...( مبتنی بر تهییج فیزیولوژیک)زیتلین و مک نالی

بار فشارهای ناشی از این عواطف دردناک)که در افراد مصروع به واسطه بیماریشان ایجاد شده است( رهایی یابند. این مکانیسم 

                                                        
26- Zeitlin & MaNally 



 

  

 

که با حساسیت های اضطرابی یعنی باور به این که نشانه های اضطرابی می تواند پیامدهای زیان بار داشته جبرانی، 

و همکاران،  28( مطابقت می کند، به وسیله بعضی از پژوهش ها تأیید شده است)مارچسی1996و همکاران،  27باشد)ریس

 (.1995و همکاران،  29؛ کوکس2000

 نتیجه ارد.دوجود ه افراد مبتال به صرع رابط یجانیه یبا آشفتگ یمیخودتنظ یراهبردهافرضیه دیگر پژوهش این بود که بین 

  ت،یوضع رییغت ،یرفتاری میخودتنظی شناختی، میخودتنظی و مولفه های میخودتنظ یراهبردهابه دست آمده نشان داد که 

 01/0رابطه منفی و معناداری دارد) افراد مبتال به صرع یجانیه یآشفتگ بامثبت خلق  یو فزون یخلق منف لیتطور عاطفه، تقل

p<(، 2004همکاران) و کولدر (. بنابراین فرضیه مربوطه مورد تایید قرار می گیرد. نتیجه به دست آمده با یافته های مطالعات

و  (2018و همکاران) دالیر( و 1396، حق بین)(1394)ی و همکارانعباس(، 1394صالحی و همکاران)(، 1390)امجدیان

 ( همسویی داشت. 2018کومر و همکاران)

 با سالمت یمینظخودت انیم یمثبت و معنادار یوستگیشدند که پ انگریب ی( مطالعه ا1394)ی و همکارانعباسدر این راستا 

ای خودتنظیمی نیز در پژوهش خود گزارش کردند که افزایش راهبرده (2018و همکاران) دالیرروانی وجود دارد. همچنین 

 یوستگیکه پ دیسماحصل ر نیبه ا( در پژوهشی 1396بیماران تاثیر معناداری بر کاهش آشفتگی روانشناختی دارد. حق بین )

ر نتایج ( د1390)انامجدی های خودتنظیمی هیجانی با نشاط ذهنی و بهزیستی وجود دارد.سبک سبک انیم یمثبت و معنادار

الحی و ص ارد.دبررسی خود نشان داد که با آشفتگی هیجانی)کاهش خلق منی و افسردگی( همبستگی منفی و معناداری وجود 

ارد. دگی را دبینی افسر( نیز در پژوهشی نشان دادند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توانایی پیش1394همکاران )

 وگی منفی سی خود نشان داد که با آشفتگی هیجانی )کاهش خلق منی و افسردگی( همبست( در نتایج برر1390)امجدیان

آشفتگی  و یجانیه بدتنظیمی  انیکه م دندیماحصل رس نیبه ا ی( در مطالعه ا۲۰۰۴و همکاران) کولدر معناداری وجود دارد.

 خواهد افزایش یآشفتگی هیجان یابد افزایش بدتنظیمی هیجانی میزان هرچه که صورت بدین هیجانی رابطه مثبت وجود دارد،

 ت.یاف

 یجانیه یفتگآش توانایی پیش بینی یمیخودتنظ یو راهبردها یجانیه یینارساهمچنین فرضیه آخر پژوهش این بود که 

افراد مبتال  یجانیه یگآشفت درصد از  46را دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که افراد مبتال به صرع 

و  (β= 43/0)نینارسایی هیجابا توجه به مقادیر بتا  شود.تبیین میی میخودتنظ یراهبردهانارسایی هیجانی و  به صرع

را به صورت معنی  صرع افراد مبتال به یجانیه یآشفتگبه  مربوط تغییرات توانند، می(β= -53/0)ی میخودتنظ یراهبردها

، گیول و (1387(، بشارت)2004) همکاران و کولدر. نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش دنداری پیش بینی کن

صادقی و ( همسویی داشت. 2018(، کومر و همکاران)1396(، حق بین )1395(، صادقی و صابری )2014احمد)

ارد. ب را دترس و اضطرا( در بررسی خود گزارش کردند که ناگویی هیجانی توانایی پیش بینی افسردگی، اس1395صابری)

-پیش تواند اضطراب و افسردگی را( در پژوهشی نشان داد که نارسایی هیجانی به صورت مثبت معناداری می1387بشارت )

هیجانی با  ی خودتنظیمیهاروش انیم یمثبت و معنادار یوستگیکه پ دیماحصل رس نیبه ا( در 1396بینی کند. حق بین )

یجانی با ه( نشان داد که بین نقص در پردازش 2014نتایج مطالعه گیول و احمد) د دارد.نشاط ذهنی و بهزیستی وجو

 و کولدررد. جود دااختالالت روانشناختی، فراوانی و شدت عالئم جسمانی بیماران مبتال به صرع رابطه مثبت و معناداری و

 ا دارد.رتوانایی پیش بینی آشفتگی هیجانی  هیجانی در پژوهشی به این نتیجه رسیدند بدتنظیمی (2004) همکاران
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 پیشنهادات

 کانامتا  ردیصورت گ زیر نباالت یسن یه تر و در رد عینمونه هایی با حجم وس یبر رو ندهیآ یشود مطالعه ها یم گفته -1

 وجود داشته باشد. یتر عیدهی وس میتعم

 می گردد در مطالعات آتی، مدت و نوع بیماری کنترل گردد.  پیشنهاد-۲

 پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از روش ها نمونه گیری احتمالی)تصادفی ساده و ...( استفاده شود. -۳

 پیشنهادات کاربردی

مبتال به صرع، پیشنهاد با آشفتگی هیجانی بیماران  نارسایی هیجانی با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص ارتباط-۱

ی به منظور کاهش اشفتگی هیجانی بیماران مصروع به همراه دارو درمانی صورت گیرد تا از این طریق یمی گردد برنامه ها

 داشته شود.مشکالت هیجانی/عاطفی این افراد بر گامی در کاهش

جمن صرع به منظور افزایش راهبردهای ی از سوی انیبا توجه به نتیجه به دست آمده پیشنهاد می گردد، برنامه ها -2

 مقابله ای و خودتنظیمی با مشکالت هیجانی بیماری صرع مانند استرس، اضطراب و غیره تدارک دیده شود.

ی از سوی مسئوالن مربوطه یبا توجه به وجود مشکالت هیجانی زیاد در بیماران مصروع، پیشنهاد می شود برنامه ها -3

ای بیماران مصروع تدارک ناسی و ...( به منظور ارائه مشاوره و روان درمانی با هزینه های کمتر بر)علوم پزشکی، انجمن روانش

 .دیده شود
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 .137-132(، 81-80)4دانشکده پزشکی اصفهان، مبتال به صرع بزرگ. مجله 

 یندر ب یلیتحص یشرفتو پ یافسردگ یزانو مکان کنترل با م یعاطف یمیخودتنظ یرابطه راهبردها ی(. بررس1390) الدینیمح یان،امجد

نور استان  یامدانشگاه پ ارشد، ی. کارشناسنامهیان. پا1389-90 یلیکردستان در سال تحص یدانشگاه علوم پزشک یرشته پزشک یاندانشجو
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