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  مقدمه - 1- 1

را تجربه می کنند و اگر در حد اعتدال باشد نه تنها مضر نیست، بلکه به  1همۀ انسانها اضطراب

یافته تلقی می شود و باعث می گردد انسان، همواره خود را براي مقابله با خطرات  عنوان پاسخی سازش

ناگهانی و تهدید کننده آماده سازد. این نوع اضطراب را می توان امري طبیعی، مفید و سازنده و در عین 

). و تنها وقتی به یک مشکل 1387حال یکی از مؤلفه هاي ساختار شخصیت به حساب آورد (بشیري،

بدیل می شود که کیفیت و میزان آن با موقعیت مربوط تناسب نداشته باشد یا آنکه بیش از اندازه طول ت

). اضطراب 1383). رایجترین واکنش به یک عامل فشار اضطراب است (اتکینسون،1384بکشد(کنرلی،

بی قراري ، هراس هیجانی را در بر می گیرد که در درجات باال بسیار ناخوشایند بوده و اغلب دستپاچگی ، 

  ). 1383و بی تابی را به دنبال دارد (گرشاسبی،

ممکن است انتظار تهدید قریب الوقوع، باعث دوري گزیدن فرد از فعالیتهاي عادي خویش شود و او 

را به فردي تنیده،تحریک پذیر، و منزوي و تا حدي از لحاظ روانی فلج تبدیل می کند. ممکن است اثر 

نی فرد بگذارد. حالت اضطراب ممکن است باعث شود فرد چیزهایی را که می دانسته زیانبار برکنش عقال

یکباره فراموش کند، دچار لکنت و بند آمدن زبان شود، و نتواند افکارش را منتقل کند؛ حالتی مانند 

).  در چنین شرایطی، فکر کردن، عمل کردن، و حتی ساده ترین چیزها، به 1375تیرگی تفکر (ولمن، 

  ). 1384مال بسیار شاق بدل می شوند (کنرلی،اع

شاید در روانشناسی نابهنجاري هیچ موضوعی به اندازة اضطراب گریبان بسیاري از ما را نگرفته و 

احساس ناخوشایند ترس و تشویشی به دنبال نداشته باشد این حالت هیجانی در بسیاري از چنین 

هنگامی تشخیص داده می شوند که تجربۀ ذهنی  آسیبهاي روانی دیده می شود. اختالالت اضطرابی

                                                             
1  . Anxiety 
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). حمالت ناشی از 1386احساس اضطراب به وضوح وجود داشته باشد(دیویسون، نیل،کرینگ؛ 

عملی مثالهایی از  _اختالل اضطراب فراگیر، هراس ها(فوبی ها) و اختالل وسواس فکري وحشتزدگی، 

  ). 1389اضطراب ناتوان کننده هستند(فرانکن، 

). و یک 2،2006یکی از اختالالت شایع روانپزشکی است (ولز و کارتر 1اضطراب فراگیراختالل 

اختالل فراگیر است که در آن، فرد به طور دائم دربارة رویدادهاي آینده نگران است و از آنها می ترسد، 

 ).1392موضوعی که به نگرانی مزمن و بیمارگون دربارة رویدادها منجر می شود (گنجی و گنجی، 

شخص مبتال به اختالل اضطراب فراگیر همواره در رابطه با موضاعات جزئی شدیداً  مضطرب می شود. 

؛ به نقل از  2001بسیاري از آدمیان گهگاه نگران می شوند (روسکیو، برکووك، و روسکیو،

دي می ). اما افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر نگران موضوعات بسیار مختلف و متعد1386دهستانی،

به معناي تعمیم یافته براي آن استفاده می شود(گنجی  Generalizedشوند و به همین دلیل از اصطالح 

  ).1392و گنجی، 

) این 1994بر اساس پژوهش کسلر و همکارانش( شروع اختالل اضطراب فراگیر تدریجی است، 

هاي روانپزشکی است که  درصد در بین جمعیت عمومی، یکی از رایجترین تشخیص 6/6اختالل با شیوع 

، 4، کسلر و ایتون3درصد تخمین زده شده است(ویتچن، زائو 6/1شیوع یکساله ي آن به طور نسبی 

به عنوان یکی از  درصد  10واقع این اختالل با شیوع در  ).2007، 5؛به نقل از داگاس و روبیچاود1994

   ).2005 (الیب، بکر و آلتامور،نی شناخته شده است شایعترین بیماریها در میان اختالالت روا

تالش جهت فهم  و درمان اختالل اضطراب فراگیر در سالهاي اخیر بطور قابل توجهی افزایش یافته 

، 6است. اختالل اضطراب فراگیر به عنوان اختالل اضطراب پایه اي یا اساسی توصیف شده است (رپی

                                                             
1 . Generalized anxiety disorder  
2 . Wells & carter 

3 . Wittchen, zhao 
4 . Eaton 
5 . Robichaud 

6. Rapee  
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شد که این اختالل، نشان دهنده فرایندهاي ). شاید به این معنی با1390به نقل از لطفی بخش، ؛ 1991

شناختی پایه اي باشد که فرد را براي حالت هاي اضطرابی آسیب پذیر می کند.  یکی از متغیرهایی که 

است. نارسایی شناختی را اشتباهات  1تحت تأثیر اختالل اضطراب فراگیر قرار می گیرد، نارسایی شناختی

ام دادن تکالیفی که بطور طبیعی قادر به انجام آن است، مرتکب می یا خطاهایی می دانند که فرد در انج

شود. نارسایی شناختی به دلیل تداخل با فعالیت هاي روزمره می توانند منجر به مشکالت اساسی شوند. 

در مواقعی که این خطاها در راه اندازي کنش ها رخ می دهند، ممکن است آسیب هاي جدي را به دنبال 

جرایی االگوي کارکرد  ).1390؛ به نقل از لطفی بخش، 2010، 2دورن، النگ و ویجترسداشته باشند (

نخستین گام در مفهوم سازي عوامل چندگانه فراشناخت به عنوان عوامل مؤثر در کنترل خودتنظیمی، 

این الگو در پی تبیین آن است که ذهن چگونه در یک الگوي تحریف شده و پردازش اطالعات است. 

ازش درگیر می شود و چگونه پردازش هاي فراشناختی به افکار منفی، باورهاي تحریف شده و منفی پرد

این الگو با یک نشانگان شناختی توجهی مشتمل بر  ).1384هیجان هاي آشفته کمک می کنند (ولز، 

در فکرهاي منفی تکرار، رفتار مقابله اي ناسازگارانه و پایش تهدید مشخص می شود که نقش با اهمیتی 

پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود به این نتیجه ). 2003، 3پاپاجیو و ولزاختالل هاي هیجانی دارند (

رسیده اند که خود تنظیمی یکی از ترکیبات اصلی عملکرد اجرایی است که تحت تأثیر فرایندهاي حافظه 

انجام میگیرند  می باشد و کنترل توجه و عمل معطوف به هدف رفتارهاي هستند که به خود تنظیمی

) بیانگر ارتباط افکار اضطرابی دختران 1386پژوهش بهرامی و رضوان (). 2008، 4(جان، روبینز و رروین

  و پسران با باورهاي کنترل ناپذیري و خطر می باشد. 

یـژه   و بـه  ها، محرومیت و ها شکست با فکري اشتغال که است داده نشان مطالعات نتایجهمچنین 

 تشـدید مشـکالت   و اسـتمرار  بـه   اسـت،  دیگـران  کنـار  در حضور از نگرانی احساس با توأم که هنگامی

                                                             
1. cognitive failures  
2 . Doorn, Lang & Weijters 
3 . Papageorgiou & Wells 
4 . John, Robins &  Rervin 
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یافتـه هـاي   ). 1390؛ بـه نقـل از ابوالقاسـمی،    1994، 1شود (نالن هاکسما و گـروس  می منجر شناختی

)، و روان نژنـدي و  1989، 2اجتمـاعی (هوسـتون  فردي و اضطراب ژوهشی نشان داده اند که خودآگاهی پ

) با نارسایی شـناختی رابطـه معنـی داري    1990، 3، کویل و کرایگماتیوس(ابله با استرس راهبردهاي مق

)، نشان داده که خودآگاهی شناختی بهترین 1388نتایج پژوهش ابوالقاسمی ( ).1388(ابوالقاسمی،  دارند

 فعالیت نحوه بر مؤثر عوامل از ی دیگر یک .استپیش بینی کننده نارسایی هاي شناختی سالمندان بوده 

 پـردازش  شرایط در به ویژه امر این است. گیري روش تصمیم نظر از آنها فردي هاي تفاوت افراد، ذهنی

 می او خود که آن گونه آدمی ذهن ).1994، 4معلومات اهمیت دارد (مشکاتی بر مبتنی سطح در اطالعات

 هنگام قضاوت در ذهن و تیشناخ سیستم خطاهاي به مربوط آشکار و موارد مثال ها نمی کند عمل پندارد،

کنـیم   فکـر  متفـاوت  کـامالً  گونـه اي  به آن و عملکرد ذهن درباره که می برد سو بدان را ما تصمیم گیري و

 مسـأله،  حل آنها، پردازش و مانند اطالعات زیادي شناختی فرایندهاي تصمیم گیري  ).1384(عبدالهی، 

فشارهاي محیطـی   تأثیر). 2011 ،و همکاران ي(حیدر گیرد می خدمت به را یادگیري حافظه و قضاوت،

 در ابهـام  زمـانی،  فشار  شرایط، پیچیدگی حادثه، بروز و خطا ارتکاب از که در نتیجه عواملی نظیر نگرانی

 سبک تعیین کننده افراد، فردي هاي ت تفاو با ترکیب در آیند، می پدید ممکن هاي حل راه بین انتخاب

اکثر تصمیم گیري ها مشکل هستند به این علت که عوامل  ).1377انلو،سپ( باشند می گیري آنها تصمیم

اگـر شخصـی بـراي اخـذ     . روانی از قبیل ترس، قدرت، اضطراب و نگرانی نیز در این فرآیند سهیم هستند

تصمیم مهارت کافی نداشته باشد، یا تعارض ها و تنش هاي ناشی از آن را تحمـل خواهـد کـرد و یـا بـا      

، (ناصـري نطقی و نادرست به افسردگی، اضطراب و سایر ناراحتی ها دچار خواهـد شد تصمیم گیري غیر م

1385.(  

تعیین ارتباط خود تنظیمی، آگاهی هیجانی و سبک هاي تصمیم گیري با حاضر پژوهش  زهدف ا

  می باشد. آسیب پذیري شناختی افراد داراي اختالل اضطراب فراگیر

                                                             
1  . Nolen – Hoeksema & Gross 
2 . Houston 
3 . Matthews, Coyle & Craig 
4 . Meshkati 



  

 

6 
 

  

  بیان مسئله - 2- 1

نفر در جهان از اختالل هاي روانی رنج می برند (سازمان جهانی  نزدیک به نیم میلیارد

بر ) و تعداد زیادي از این افراد را مبتالیان به اختالل هاي اضطرابی تشکیل می دهند. 1،1993بهداشت

) بین دو تا سه درصد جمعیت عمومی مبتال به حاالت اضطرابی 1999اساس مطالعات کدوارد و کوپر(

  ).1387،هستند (توزنده جانی

 بیمارانی از درصد 12 حدود و اضطرابی اختالالت کلینیکهاي به مراجعه کننده افراد درصد 25تقریباً 

(کسلر و می باشند اختالل اضطراب فراگیر به  مبتال می کنند، مراجعه روانپزشکی به کلینیکهاي که

  ). 1389؛ به نقل از علیلو،2004همکاران،

شدید و مفرط(دلشوره)  نگرانی و اضطرابالف)  صورت به DSM-5در  فراگیر اضطراب اختالل

دربارة تعدادي از  رویدادها یا فعالیت ها (مثالً، عملکرد شغلی یا تحصیلی) در اکثر روزهاي هفته و به 

نشانه (یا  3ماه، ب) فرد نمی تواند این نگرانی ها را کنترل کند. ج) اضطراب و نگرانی با  6مدت حداقل 

ماه گذشته حضور داشته  6انه زیر همراه است(با حداقل چند نشانه که در اکثر روزها در نش 6بیشتر) از 

  اند):

. 2. فرد بی قرار است، یا احساس عصبی بودن دارد، یا به خاطر نگرانی بی دلیل، بد اخالق است. 1

خالی می  . نمی تواند حواس خود را متمرکز کند یا ذهنش یک دفعه3به آسانی خسته و کوفته می شود. 

. خوابش مختل شده است(نمی 6. تنش ماهیچه اي دارد. 5. زودرنج است و زود عصبانی می شود. 4شود. 

  تواند بخوابد، یا از خواب می پرد، یا خواب ناآرام دارد که خستگیش را بر طرف نمی کند).

شدید (بالینی) در  د) اضطراب، نگرانی، یا نشانه هاي فیزیکی باعث می شوند فرد به رنج یا نابسامانی

عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر جنبه هاي مهم زندگی دچار شود. ذ) ناراحتی فرد را نمی توان به آثار 

مستقیم یک ماده (مثالً، یک نوع مادة مخدر، یک نوع داروي تجویزي)، یا یک عارضۀ پزشکی دیگر (مثالً، 

                                                             
1 . World Health Organization (WHO) 
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نمی تواند دلیل موجه تري براي این ناراحتی باشد هایپر تیروئیسم) نسبت داد. ر) یک اختالل روانی دیگر 

(مثالً ، اضطراب دربارة حمالت وحشت زدگی در اختالل وحشتزدگی، ارزیابی منفی دیگران در اختالل 

اضطراب اجتماعی، وسواس کثیف شدن یا سایر وسواس ها در اختالل وسواسی ـ اجباري، جدایی از افراد 

د در اختالل اضطراب جدایی، رویدادهایی که فرد را به یاد رویدادهاي مهمی که فرد به آنها دلبستگی دار

، چاق شدن در آنورکسیا نروزا، دردها و ناراحتی هاي فیزیکی در اختالل PTSDتروماتیک می اندازند در 

سوماتیک سمپتوم، نقص هاي که فرد فکر می کند در ظاهرش دارد در اختالل بادي دیسمورفیک، یا ابتال 

ماري جدي در اختالل اضطراب بیماري، یا محتواي باورهاي دیلوژنالی (توهمی) در اسکیزوفرنی به یک بی

  ). 1392یا اختالل دیلوژنال) (گنجی و گنجی، 

اگرچه زمانی تصور بر این بود که اختالل اضطراب فراگیر نسبت به سایر اختالالت اضطرابی مثل 

پریشانی و تخریب کمتري همراه است، داده هاي  اختالل وحشت زدگی و اختالل وسواس فکري عملی با

% از افراد داراي اضطراب فراگیر 82اخیر عکس این وضعیت را نشان می دهند. مطالعات نشان داده اند که 

گزارش کردند که مشکل آنها با اختالل قابل توجهی همراه بود که به وسیله رفتار جستجوي درمان در 

؛ به نقل از 1994، 1ر سبک زندگی مشخص می شد (ویتچین و همکارانگذشته یا با دخالت قابل توجه د

) به پژوهشهاي گوناگونی اشاره کرده است که نتایج آنها نشان داده 1990ماتیوس( ).1390، 2براون و بارلو

افراد سالم داراي اضطراب باال نسبت به اطالعات تهدید زا داراي سوگیري توجه هستند، به همان ترتیب 

 ).  1380وگیري مشخصه اصلی تمام اختاللهاي اضطرابی است (ایزدي خواه،که این س

 هاي شناختی نارسایییکی از پیامدهاي مهم اختالل اضطراب فراگیر، مشکالت شناختی است. 

، 3(واالسمی باشد اسامی یادآوري عدم و اشتباهات سهوي حافظه، به مربوط مشکالت حواسپرتی، شامل

نارسایی هاي شناختی با صفات شخصیتی، اضطراب و استرس . )1388سمی، ؛ به نقل از ابوالقا2004

                                                             
1 . Wittchen & et al 
2 . Brown & Barlow 
3 . Wallace 
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در  ).1388؛ به نقل از ابوالقاسمی، 1998، 1دلبی و کینگماهینی، ؛ 1989ون، وستتبط است (همر

هاي شناختی و عملکرد در تکالیف به دست  مطالعات مختلف، همبستگی مثبت معناداري بین نارسایی

  .)1388ابوالقاسمی، آمده است(

افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر تمایل به پردازش انتخابی اطالعات مرتبط با تهدید دارند. این 

بیماران در موضوعات مبهم با دو معنی ضمنی، گرایش بیشتر به انتخاب مفهوم تهدیدي دارند (ترنر و 

 افراد در این که کند می و شواهد حاکی از آن است ). 1387؛ به نقل از توزنده جانی،2004بیدل،

است(مک  آنها ناسازگار فعلی توجه تنظیم با هستند که مشکل دچار مختلفی طرق به اطالعات پردازش

 پیامد اضطرابی هاي اختالل افراد داراي. )1389؛ به نقل از خانجانی،2004کون، واالك، نیومن،

 فرانکلین، پري و فوا، ؛2،1983و ماتیوس کنند (بوتلر می برآورد بهنجار افراد از باالتر را رویدادهاي منفی

در خصوص ارتباط بین سوگیري حافظه  و اختالالت ). 1988؛ الکاك و سالکوسکیز، 1996، 3هربرت

هیجانی مانند اضطراب و افسردگی  نظریه هاي متعددي وجود دارد بعضی از نظریه پردازان مانند بک و 

الالت هیجانی، سوگیري وجود دارد که در جهت یادآوري باور معتقدند که در حافظۀ افراد مبتال به اخت

بهتر اطالعات هیجانی منفی منطبق با خلق عمل می نماید و بیماران اضطرابی، اطالعات و مواد اضطراب 

   ).1385زا را بهتر به یاد می آورند (راستی و تقوي، 

 هاي آسیب داراي فرادا نشان دادند که) 1386؛ به نقل از گنجی، 2004(پسچارت  و بالیر، میجل

نقص دارند. و لذا به احتمال زیاد   عاطفی محرکهاي بین  تفاوت توصیف و تشخیص در شناختی روان

 گیرند در می بهره دارند، از روشهاي دیگري که اثر بخشی کمتري خلق خود و روحیه مدیریت براي

 افکار حتی و شوند معتاد یا و هافسرد برابر بیشتر از دیگران مضطرب، دو آنها که دارد احتمال نتیجه

  .)1386(گنجی،خودکشی به سرشان بزند

                                                             
1 . Mahiney , Dalby & King 
2. Butler & Mathews  
3 . Foa, Kozak, Steketee &  McCarthy, 
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عالقمند شده اند که در تحول هیجان اهمیت  1در سالهاي اخیر محققان به مسئله خودتنظیمی

). روانشناسان پذیرفته اند که انسان خود، رفتار خود را تنظیم می 1376خاصی دارد (خداپناهی، 

).  خود تنظیمی فرایند جاري و چرخه اي است 1389ز شمس اسفند آباد،؛ به نقل ا1939کند(فرانکن،

پایه گزار و  ).1387؛ به نقل از سیدمحمدي،2005(ریو،می شود که آینده نگري، عمل و تأمل را شامل 

مهارت ها و توانایی هاي مهم و اساسی از قبیل توجه و تمرکز، مهار پاسخ، تنظیم هیجان و بروز رفتارهاي 

 تماعی و تعامالت با همتایان است و ارتباط تنگاتنگی با موفقیت هاي شناختی داردهنجار اج

(طبري، رفتارهاي هیجانی نقش مهمی دارد  و یک قابلیت زیربنایی است که در کنترل .)1390(پیشیاره،

) خودتنظیمی شامل فرایندهایی است که منجر به فعال سازي و حفظ 2001( 2به اعتقاد سانگ ).1388

ارزیابی و ، فرایندهاي خودتنظیمی(دریافت مناسبیت هاي شناختی، رفتاري و عاطفی می شود. فعال

ارزیابی اثربخش) می و  اجراي طرح، فرمول بندي طرح، جستجوي شرایط، راه اندازي تغییر، مقایسه

العات توانند فرآیندهاي پردازش اطالعات (درون داد اطالعات، ادراك اطالعات، فیلتر کردن و گزینش اط

و ورود داده ها به مغز) را بهبود بخشند و انعطاف الزم در پاسخ هاي پیش رونده را به وجود آورده و به 

) نشان داده اند فرآیندهاي 1388مرادي و همکاران ( تغییر ضروري پاسخ ها در موقعیت ها نائل شوند.

) مطرح کرده است که 2005(3خودتنظیمی با کاهش نقص توجه ارتباط معنا داري دارد. همچنین ایزن

افراد با نارسایی شناختی توجه محدودي دارند و همین باعث یک سبک مدیریت شناختی غیرقابل انعطاف 

  .در آنها می شود. و پایین بودن مهارت خودتنظیمی احتمال بروز نارسایی شناختی را افزایش می دهد

الیم اضطرابی و اختالل اضطراب نتایج پژوهشها نشان داده اند که بین خود تنظیمی و شدت ع

اجتماعی رابطه منفی وجود دارد. افرادي که داراي اختالل اضطراب اجتماعی هستند کمتر از راهبردهاي 

خودتنظیمی استفاده می کنند و به دلیل باورهاي منفی که درباره خوداثر بخشی دارند از کیفیت زندگی 

یماران مبتال به اختالل هاي اضطرابی، به ویژه بیماران ب ). 2012ضعیفی برخوردارند (سانگ و همکاران، 
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داراي  اختالل اضطراب فراگیر، از راهبردهاي تنظیم هیجان مختل استفاده می کنند. پژوهش ها نشان 

داده اند ناتوانی در شناخت و پذیرش هیجان، ضعف در تداوم اعمال هدفمند و مهار تکانه ها هنگام 

ي تنظیمی  مؤثر به حالت هاي اختالل اضطراب فراگیر به طور معنا دار پریشانی و نداشتن راهبردها

  ). 1390مربوط هستند (آزادي،

 براي مبنایی آگاهی، خود و تنظیمی خود  است. ضروري همدلی و تنظیمی خود براي 1خودآگاهی

 ،گذارد می تأثیر شناختی هاي نارسایی بر که متغیرهایی از یکی ).2001هستند (گلمن،  انگیزش

خودآگاهی شناختی تا حدودي می تواند نارسایی هاي شناختی در افراد را پیش بینی خودآگاهی است. 

با  فردي خودآگاهی بین اي منفی رابطه که دهد می نشان پژوهشی هاي یافته). 1388کند (ابوالقاسمی، 

 به گرایش دآگاهی). خو1390؛ به نقل از ابوالقاسمی، 1990، 2دارد (رابیت وجود شناختی هاي نارسایی

 و ساختارها رشد نتیجه و بوده فرد خود شناختی فرایندهاي و شخصی تفکرهاي بر نظارت و آگاهی

 تا کودکی دوران هاي سال نخستین از و است آن در تنیده احساسات و عواطف نیز شناختی و فرآیندهاي

است  سازگاري ملزومات از یکی و می پذیرد تأثیر فردي بین روابط و اجتماعی هاي تعامل از بزرگسالی،

خودآگاهی هیجانی یکی از مؤلفه خودآگاهی است.  ).1390؛ به نقل از ابوالقاسمی، 1990(نالن هاکسما، 

از نظر گلمن خودآگاهی هیجانی ریشه و اساس دیگر مؤلفه هاي هوش هیجانی بوده و تا زمانی که از 

برنامه ریزي براي رسیدن به هدف، مدیریت و  سطح خودآگاهی پایین برخوردار باشیم، در انتخاب هدف،

کنترل احساسات خود، برانگیختن خود، بکارگیري نظمی که بتوان بر اساس آن با احساسات دیگران 

؛ به نقل از 1383هماهنگ شد، رشد اجتماعی متناسب با هدف و عمل با مشکل مواجه می شویم (مرادلو،

 توان باشند اما می شدید و قوي بسیار توانند می هیجانی هاي موقعیت که این با ).1392غفوري مایان،

 می کمک هیجان تنظیم به هیجانی ).   آگاهی1386تأثیرگذاشت (غفاري، ها  هیجان شدت و جهت بر

 درباره را اطالعاتی آورد و می دست به را هیجان علت و ارتباط فرد، دانش هیجانی، آگاهی طریق کند. از
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؛ به نقل از 1383کسب می کند (مرادلو، مختلف هاي موقعیت در شدن تهبرانگیخ چگونگی و چرایی ي

 در خویشتن فهم توانایی به هیجانی هاي تجربه تحلیل و فهم براي توانایی این ).1392غفوري مایان،

 دهد.  می پرورش را بودن مقاوم و هیجان کارآمد تنظیم که شود می منجر محیط، در خود بهتر ارتباط

به احساسات، تفکرها و عقاید با افزایش ویژگی هایی همچون شایستگی و نظم و ترتیب، خودآگاهی نسبت 

خویشتن داري و تالش براي موفقیت و کاهش ویژگی هایی همچون اضطراب و پریشانی همراه است 

 ماهیت با تعامل در مختل خودآگاهی که دهد می نشان اخیر هاي پژوهش نتایج).  1390(ابوالقاسمی، 

 از یکی عنوان به خود، براي فرد که ارزشی نیز و احساس ناامیدي میزان ویژه به باورها، و واطفع افکار،

 تأثیر فرد شناختی و روانی مشکالت بر مختلف هاي گونه به می تواند است، قائل اجتماعی اعضاي

 از ستهد آن مختل، خودآگاهی داراي ). افراد1390؛ به نقل از ابوالقاسمی، 2000، 1بگذارد(پترسون

 تأکید منفی شناخت هاي و هیجان ها بر که استفاده  می کنند را شناخت و عواطف تنظیم راهبردهاي

 داراي افراد بیشتري می کند. اما شناختی هاي نارسایی را مستعد فرد ناکارآمد راهبردهاي می ورزند. این

 و کار می گیرند که تنش به خود شناخت و عواطف تنظیم براي را مناسب، راهبردهایی و باال خودآگاهی

 به وجود آورده و در نتیجه، فرد را روانی سالمت و مثبت هیجان هاي را کمینه می سازد و استرس

  .)1390کرد (ابوالقاسمی،  خواهد تجربه را کمتري شناختی نارسایی هاي

 ارههمو خود زندگی طول در و دهند ترجیح می منفی عواطف بر را مثبت عواطف همیشه ها انسان

 و بخشند تداوم یا و افزایش را احساسات میزان این یا کنند ایجاد را مثبت احساسات که می کنند تالش

انسان ها با این گونه راهبردها کنترل و تاثیر گذاري بیشتري بر عواطف دهند  کاهش را منفی عواطف

هاي روانی ایفا می ). هیجان نقش اساسی در اختالل2،2004(بامیستر و کاتلینخود احساس می کنند 

 3فرانکن و موریس ).1376کند، شاید به این دلیل است که انسان باید عقالنی و منطقی باشد(خداپناهی،

  ) دریافتند که افرادي که از نظر شناختی بازداري شده اند در تصمیم گیري هاي روزانه مشکل 2005(
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Abstract:  

 The study aimed to determine the role of self-regulation, emotional awareness and 

decision-making styles in predicting cognitive vulnerability of people with generalized 

anxiety disorder were studied. Questionnaire to collect data from generalized anxiety 

disorder, anxiety thoughts questionnaire Wells, Brad Bennett et Failure questionnaire, self-

regulation of Brown et al, emotional consciousness scale (EI, once-a) and decision-making 

styles questionnaire and Bruce Scott is used. Research data using Pearson correlation 

coefficient and multiple regression analysis were analyzed. The results of the Pearson 

correlation coefficient indicates that self-regulation, emotional awareness and decision-

making styles correlate with cognitive impairment. The results of multiple regression 

analysis shows that self-regulation, emotional awareness and decision-making styles 1/39 

percent of the variance in cognitive deficits in patients with generalized anxiety explain. 

These results suggest that self-regulation, emotional awareness and decision-making styles, 

the explanatory variables are cognitive impairment. 
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