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 یيانبارزتواند نتايج یم كه ترين عاليم در مادران باردار استاضطراب يکی از شايعدهند كه مطالعات نشان می

 ش حاضر با، پژوهستای شناسايی پیشايندهای اضطراب بارداریدر رابرای اين افراد و جنین به همراه داشته باشد. 

میانجی  با نقش های شناختی و اضطراب بارداریهدف تعیین الگوی روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، سوگیری

یمه نه  در كروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. تمامی زنان باردار  انجام گرفت. تنظیم هیجان

دادند.  ا تشکیلبه مراكز بهداشتی درمانی شهر اردبیل مراجعه كردند، جامعه آماری پژوهش حاضر ر 1396دوم سال 

ی، راب باردارهای اضطنامهای انتخاب شده و به پرسشگیری خوشهنفر از اين افراد به شیوه نمونه 180تعداد 

ای ا آزموههای بدست آمده نیز بدهداسوگیری شناختی، حساسیت اضطرابی و مقیاس تنظیم هیجان پاسخ دادند. 

 7/8و  لیزرل 22spssافزارهای همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و  تحلیل مسیر و  با استفاده از نرم

و هم از  ری داردهای شناختی اثر مستقیم مثبتی بر اضطراب بارداكه سوگیریتجزيه و تحلیل شد. نتايج نشان داد 

ستقیم ماثر  ختی و فرونشانی اثر غیرمستقیمی بر آن دارند. هم چنین حساسیت اضطرابیطريق ارزيابی مجدد شنا

امل بود كیانجی مدر رابطه با سوگیری شناختی و اضطراب بارداری، تنظیم هیجان مثبتی بر اضطراب بارداری دارد. 

 العه نشانن مط. نتايج اياما در رابطه با حساسیت اضطرابی و اضطراب بارداری، تنظیم هیجان نقش میانجی نداشت

 ری زنان حاملهكنندۀ اضطراب باردابینیهای شناختی و حساسیت اضطرابی عوامل مهم پیشسوگیری دهد كهمی

نتايج،  شود. اينارداری میبهای شناختی همراه با تنظیم هیجان نامناسب منجر به اضطراب چنین سوگیریاست. هم

ی حمايت ارداربی در برنامه آموزشی و درمانی زنان حاملۀ دارای اضطراب از كاربرد راهبردهای شناختی و هیجان

 كند. می

 های شناختی، اضطراب بارداری، تنظیم هیجانها: حساسیت اضطرابی، سوگیریكلید واژه
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 مقدمه     

كننده نیاز بنیادی دانند كه برآوردهای میشناسی زنانه است. زنان آن را مرحلهمرحله هويت 1بارداری

كند. اما اين دوره رو میبهها را با رشد انسان ديگری در وجودشان روخودشیفتگی آنان است چرا كه آن

جديد با فشار روانی، هیجانی و جسمی بسیاری همراه است كه نیازمند تغییرات فیزيولوژيک و 

در حقیقت، گرچه بارداری و زايمان (. 2006، 2)وان بوسل، اسپیتز و دمیتنارهروانشناختی بسیار است 

هايی كه در امر رغم پیشرفتاست كه علی بخشی از روند تکاملی و طبیعی در زنان است، اما واقعیت اين

های فیزيولوژيک صورت گرفته است، ابعاد در دوران بارداری در خصوص جنبه مراقبت و آموزش

بینی اضطراب پیش(. 2013، 3)سولچانیروانشناختی زنان باردار به ندرت مورد توجه قرار گرفته است 

اضطراب دوران بارداری گاهی به عنوان يک (. 2013انجمن روانپزشکی آمريکا، )تهديد در آينده است 

تواند مادر را برای شود كه میدار شدن تلقی میا نگرانی ذهنی مادر درباره بچهب مکانیزم طبیعی برای مقابله

تواند شکل بیماری به خود گرفته و بارداری و تغییرات همراه آن آماده سازد. اما نگرانی و اضطراب می

در حقیقت، (. 2003، 4)سیمونبهداشت روانی مادر باردار را تحت تأثیر قرار دهد چنان شدت يابد كه 

توانند در ايجاد اضطراب نقش داشته باشند، به طوری عوامل بسیاری در طی بارداری درگیر هستند كه می

گی شود. فراوانی و شدت اضطراب نیز بستزا تلقی میهای خاص از بارداری تنیدگیكه برای هر زنی جنبه

)دا كاستا، دريتسا، ورولت، باال، كودزمان و زاها و توانايی مقابله با اضطراب دارد به درک زن از تنش

توان ترس از درد، حوادث شود میاز جمله عواملی كه باعث اضطراب زنان باردار می(. 2010، 5خلیفه

احساس درماندگی در اجتماعی، -ت روانیال، عوامل شخصیتی، مشک(مانند سوء استفاده جنسی)قبلی 

های داستان"بینی روند زايمان، اضطراب در مورد فرزند، عدم حمايت، سطح سواد كم، شنیدن پیش

 (.2011، 6)اوتلیها و تجربه زايمان قبلی را نام برد از ديگران و رسانه "ترسناک

اند نقش مهمی در توهای شناختی میرسد كه حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجان و سوگیریبه نظر می     

زا، زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دهد، قتی كه عامل استرسو ی داشته باشد.رشروع و تداوم اضطراب باردا

های شناختی آسیب حالت هیجانی و تفکر فیزيولوژيکی ما از سطح بهنجار و متعادل خود خارج شده، فعالیت

                                                           
1. Pregnancy 

2. Van Bussel, Spitz & Demyttenaere. 

3. Solchany 

4. Simon 

5. Da Costa, Dritsa, Verreault, Balaa, Kudzman & Khalife 

6. Otley 
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شیربیم، شفی )شود ب و افسردگی فرا خوانده میصورت احساس اضطرا گردد و مشکالت رفتاری بهپذير می

كه طوریاست؛ به مادران باردارهای مهم بسیاری از از ويژگی (. مشکالت شناختی2008، 1آبادی و سودانی

عنوان افسردگی با نشخوار ذهنی و اضطراب با نگرانی ارتباط نزديکی دارد. امروزه نگرانی پاتولوژيک به

اضطراب در  باالی سطوح (.2004، 2)راسیکو و بروكوکرابی مطرح است خصیصه اصلی اختالالت اضط

دهد موجب افزايش خطر افسردگی، بر اينکه فراوانی انتخاب سزارين را افزايش می عالوهطول بارداری 

در نظم و به  کالتتواند مشاضطراب، و كاهش تولید و ترشح شیر مادر در دوره بعد از زايمان شده و می

بیشتر، و وضعیت ناپايدارتر در نوزاد و كاهش رشد  هپذيری، گريتحريک، كنشی و عاطفه منفیوندنبال آن فز

 (.2011، 3اشمیت، سپرير، میر و ولک)ذهنی كودک در سن دو سالگی را به دنبال داشته باشد 

 ،الگوی روابط ساختاری حساسیت اضطرابیبا توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف تعیین  

 های شناختی و اضطراب بارداری: نقش میانجی تنظیم هیجان انجام گرفت. یسوگیر

 

 مساله بیان

 

های مختص بارداری ازجمله نگرانی در مورد زايمان و يک حالت روانی است كه به نگرانی 4ضطراب بارداریا

يکی از  ریباردا اضطراب(. 1395زاده و بهروزيان، )كارآموزيان، عسگری خورده است مت نوزاد گرهالس

ان مادر، ترين اختالالت روانی در دوران بارداری است كه اثرات منفی فراوانی بر سالمت جسم و روشايع

باشد )كین،  نوزاد تولد هنگام منفی، بینی پیامدهایپیش در قوی عاملیتواند و می گذاردكودک و خانواده می

لف مانند: تولد ممکن است به اشکال مخت داری،اضطراب بار. (2014، 5دانکل اسچتر، گلین، هابل و ساندمن

وزن، ناهنجاری در رشد مغزی، اختالالت عاطفی، تنگی تنفس دوران نوزادی، بدخوابی نوزاد زودرس و كم

، 7؛ تیکشری، فیگوردو، كاند، پچکو و كاستا6،2006وان باس، اسپیتز و ديمی تنارینوزاد و غیره بروز نمايد )

 باردار مادر شناختیروان مشکالت از نگرانی يکی و اضطراب كه دهدمی نشان مختلف هایيافته (.2009

                                                           
1. Shirbim, Shafiabadi & Sudani  

2. Rascio & Brokovec 

3. Schmid, Schreier, Meyer & Wolke 

4 . pregnancy anxiety  
5. Kane, Dunkel Schetter, Glynn, Hobel & Sandman  

6. Van Busse, Spitz & Dem 

7. Teixeira, Figueiredo, Conde, Pacheco & Costa 
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 و اضطراب میزان سوم، و اول ماهه ۳ در كه ایگونه به شود؛می ظاهر شکل Uرابطه  يک صورت و به است

 (. 2013، 1يابد )آرچمی نگرانی افزايش

شیوع  و است شده انجام بارداری وراند جمله اضطراب از روانی اختالالت زمینه در متعددی مطالعات  

میزان اضطراب آشکار در زنان باردار نسبتاً باال است. به طوری كه و  است شده گزارش اضطراب از متفاوتی

در حالی كه (. 2015،  2)فريرا، اورسینی و وی ايردرصد گزارش شده است  5/58میانگین شیوع اضطراب 

بنابراين  (.1393مالئی نژاد،  صادقی، عزيزی و )ن شده است درصد بیا 6/42یمیزان شیوع آن در پژوهش

 و مادر برای هم پايدار، و جدی نتايج با و شايع بوده بارداری دوران در اضطرابی هایاختالل كه گفت توانمی

توانند و مخاطرات فراوانی كه می اضطراب بارداریبا توجه به اهمیت  (.2012مرتبط هست )آرچ،  كودک هم

 اضطراببه همراه داشته باشند، شناخت دقیق عواملی كه باعث پیدايش و تداوم اين ادر و جنین برای م

ساز آن ممکن ها بدون علم به عوامل سببزيرا درمان و پیشگیری از آن ،شود، ضرورتی مضاعف داردمی

ا در ارتباط با رفراوانی های اخیر توجه پژوهشی عامل آسیب پذيری مهمی كه در سال يکی از نخواهد بود.

 .است 3های مرتبط با آن به خود جلب كرده، حساسیت اضطرابیاضطراب و اختالل

حساسیت اضطرابی يکی ديگر از صفات شخصیتی است كه نقش مهمی در اضطراب بارداری دارد.   

كردن و غیره( )همچون افزايش ضربان قلب، تنگی نفس، تعريق حساسیت اضطرابی ترس از احساسات پیکری

شود كه اين عاليم به شوند و از اين عقیده ناشی میاست كه به هنگام برانگیختگی اضطراب پديدار می

، 4آبرامويتز، وودز و تولین)ديکان،  شودزای اجتماعی، شناختی و بدنی منجر میپیامدهای بالقوه آسیب

سازی كنند. عاليم را فاجعهگونه احساسات و ايند كه افراد با حساسیت اضطرابی باال گرايش دارن .(2003

های عادی نشانه های افراد با حساسیت اضطرابی باال ارزيابی منفی و ترس زياد از همهيکی از ويژگی

نشان دهند و همین شود آنها به اين عاليم عادی واكنش شديدتری از خود اضطراب است. اين امر باعث می

افزايش يابد. به اين ترتیب فرد در يک دور معیوب قرار  شود شدت عاليم اضطراب در آنهایامر نیز منجر م

دهند كه ای نشان میشواهد فزاينده(. 2012، 5)وی هاتون، ديکن، مک گراس، برمن و آبراموتز دگیرمی

، )تايلور كندحساسیت اضطرابی نقش بسیار مهمی در اختالالت بالینی بويژه اختالالت اضطرابی ايفا می

                                                           
1. Arch 

2. Ferreira, Orsini & Vieira 

3. anxiety sensitivity 

4. Deacon, Abramowitz, Woods & Tolin 

5. Wheaton, Deacon, McGrath, Berman & Abramowitz  
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حساسیت اضطرابی به عنوان مفهومی كلی، خود  (.2007، 1و همکاران ان، همبرگزاولنسکی، كاكس، ديک

عمومی  های قابل مشاهدهترس از نشانه ،های جسمانی(شامل سه عامل ترس از احساسات بدنی )نگرانی

های جسمانی با اختالل پانیک و شود. نگرانیهای اجتماعی( و ترس از عدم كنترل شناختی می)نگرانی

های اجتماعی با ارزيابی منفی ديگران و تشخیص فوبی اجتماعی مرتبط است )مک ويلیامز، استیوارت نگرانی

شود حساسیت اضطرابی به اند در نهايت آنچه كه باعث میرخی پژوهشگران مدعی(. ب2000، 2و مک فرسون

های چگونه نشانه شناسی روانی اضطراب سوق پیدا كند، تا حدودی بستگی به اين دارد كه افرادسمت آسیب

بررسی  .(2005 ،3)ايفورت، فورسايت و هیز كنند تنظیمفیزيکی، شناختی و رفتاری اضطرابشان را نظارت و 

دهد كه تعامل و حساسیت اضطرابی با استفاده از رويکرد آزمايشگاهی نشان می 4تاثیرات تعاملی تنظیم هیجان

زای آزمايشگاهی های تنشضطراب ناشی از محرکحساسیت اضطرابی و فرونشانی هیجانی، مانع بهبودی ا

زا، های تنشازآنجاكه در موقعیت (.2006، 5فلندر - میلر و لین -شود )فلندر، زوالنسکی، استیکل، بانمی

ترين شکل برخورد با حوادث و رويدادی مهم و ضروری است، آن را تجلی عالی هیجانچگونگی تنظیم 

(. حساسیت اضطرابی با انواع مختلفی از اختالالت 2006، 6ارنفسکی و كريج)گ اندزا دانستهرويدادهای تنش

( مرتبط است. 2008، 8؛ اشمیت،كیوف، تیمپانو، ريچی2007، 7شیمیزو و لیبمان-اضطرابی )راكتور، سزاكون

ای نشان دادند كه اضطراب و حساسیت ( در مطالعه2014) 9بقیک، زيکیک و ناكیک رادوس-جوكیک

ای اسپیس، جونز، هاديو سپروپولوس در مطالعههای ترس از زايمان هستند. كنندهبینیوان پیشاضطرابی به عن

-( دريافتند كه حساسیت اضطرابی به طور معنادار ترس از زايمان بیشتر رو پیش بینی می2009) 10و همکاران

ايمان در اضطراب د كه ترس از زن( در پژوهشی نشان دا2017ارفعی، ناهیدی، سیمبار و بختیاری ) كند.

 بارداری زنان ايرانی نقش دارد. 

تنظیم هیجانی به طور كلی به ايجاد، رشد و نگهداشت حاالت اضطرابی  درص كه نق  دهدنشان می شواهد  

روان هایاز مؤلفه هیجان تنظیم (.2012، 1واپرمن بركینگ و  ؛3201، 11كینگ و ويتلیكند )بركمک می

                                                           
1. Taylor, Zvolensky, Cox, Deacon, Heimberg & et al  

2. McWilliams, Stewart & McPherson 
3. Eifert, Forsyth & Hayes 

4. emotion regulation 

5. Feldner, Zvolensky, Stickle, Bonn-Miller & Leen-Feldner 

6. Garnefski & Kraaij 

7. Rector, Szacun-Shimizu & Leybman 

8. Schmidt, Keough, Timpano & Richey 

9. Jokić-Begić, Zigić & Nakić Radoš  

10. Spice, Jones, Hadjistavropoulos & et al 

11. Berking & Whitley 



13 
 

؛ 2009، 2پدنالت و گراتز-است )تال، استیپلمن، سالترز همراه اضطرابی سیتحسا با شناختی است كه اغلب

وقتی افراد دارای حساسیت اضطرابی زياد با (. بدين معنا كه 2009، 3مکدرموت، تال، گراتز، داقترز و لیجوز

پذيرش  ورو باشـند، كمتر قادر به شناسايی بیشتری در تنظیم عملکردهای هیجـانی خـود روبـه هـایدشواری

بیشتری دارند  های منفـی تمايـلدادن هیجانهای هیجانی مبهم به نشانموقعیتدر های خود هسـتند و هیجان

شناختی  و رفتاری راهبردهای از استفاده شامل ظیم هیجان،تن(. 2006، 4)كاشدان، بايروس، فورسیه و استجر

، 6؛ تروی2010، 5هواكسما و سچوزر-نوالن هیجان است )آلدو، تجربه يک شدت يا در مدت زمان تغییر برای

های روانی تواند فرد را در برابر اختاللها میدر واقع هرگونه اشکال و نقص در تنظیم هیجان (.2012

لحاظ نظری، متغیرهای تنظیم  به (.2003گارنفسکی و كريج، ) پذير سازدهمچون افسردگی و اضطراب آسیب

پذير هستند اجازه دهد كه در ، به افرادی كه از نظر هیجانی آسیبهیجان مانند پذيرش هیجان ممکن است

زمان و مکان كنونی باشند و در نتیجه به جای آن كه واكنشی بیش از حد و اضطرابی به موقعیت نشان دهند 

تری از میزان تهديد به دست آورند. اين ديدگاه توسط برخی آمیز كردن(؛ درک عینی)به عنوان مثال، فاجعه

های دادن واكنش افراد به حالتنی شده است كه با تغییربیهای مداخله پیشهای نظری و استراتژیمدل

 ،7و فلدمن اضطرابی و رويدادهای زندگی، سعی در تعديل اضطراب و ساير اختالالت هیجانی دارند )هیز

طوريکه  ه است؛ بهشناختی روانی جايابی شد های آسیبطور روزافزونی درون مدل تنظیم هیجان به (.2004

اند شده ت در تنظیم هیجان مشاهدهالنتیجه مشک طور وسیعی در های استرس، اضطراب و افسردگی بهاللاخت

( در پژوهشی 1395(. نصیری، عسکری زاده و فضیلت پور )2006، 8سیلز، بارلو، براون و هافمن-)كمپل

بینی اضطراب بینی در پیشناختی و خوشراهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانشنشان دادند كه 

 نقش معناداری دارد. ماهه سوم بارداری مرگ زنان در سه

هـای شـناختی اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه سوگیری در فرايند پردازش اطالعات، نقشی مهم نظريـه در همه

ثیر عواطف بر تا(. 2002 ،9كنـد )كـالرک و مـک منیوسرا در ايجاد و تداوم اختالالت هیجانی بـازی مـی

هـای شخصــیتی ی شناختی و عاطفی بـر ويژگـیشـناخت و اثـر شـناخت بـر عواطف، و هر دو جنبه

                                                                                                                                                                                      
 
1. Berking & Wupperma 

2. Tull, Stipelman, Salters-Pedneault & Gratz 

3. McDermott, Tull, Gratz, Daughters & Lejuez 

4. Kashdan, Barrios, Forsyth & Steger 

5. Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer 

6. Troy 
7. Hayes & Feldman 

8. Campbell-Sills, Barlow, Brown & Hofmann 

9. Clark & Mc Manus 
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های انســان و بــالعکس مــورد توجــه بســیاری از روانشناسان بوده و هست. اگرچه ماهیت كنش

هـای شـناختی ـی شـخص، كـنشهای عاطفی متفاوت است؛ اما در سطح رفتـار واقعشـناختی از كنش

طور خالص، شناختی يـا عـاطفی محض نیست؛ دهند. هیچ نوع رفتاری بهپـذيری را از دسـت میتفکیـک

 (.2001، 1هـای شناختی، عناصر عاطفی وجود دارند )ماين و بونانوها و كـنشی سطوح فعالیتزيرا در كلیه

ی آن افراد بـه برخـی از شود كه به واسطهـات گفتـه میسوگیری شناختی به نوعی توجه در پردازش اطالع

ر، سـوگیری به عبارت ديگـ د.گیرنكنند و برخی ديگر را ناديده میهـای پیرامون بیشتر توجه میمحـرک

 ،2باشد )برادلیهـای محیطـی میيافتـه در توجـه و پـردازش محـرکگزينـی سـازمانشـناختی نـوعی برتـری

های روانی، اطالعات عاطفی مرتبط با اختالل خود را انتخاب كرده، پذير در برابر اختاللد آسیبفرا(. ا1995

تواند با افزايش كننـد. ايـن سوگیری میآن را در ذهـن ذخیره كرده و آن اطالعات را بیشتر يادآوری مـی

ثالً افـراد مضطرب بیشتر حالت خلقی منفی بـه سـوگیری بیشتری نسبت به اطالعات عاطفی منجـر شـود. مـ

 شـودين يادآوری باعث ادامه اضـطراب و شـدت آن مـیا سـپارند وحوادث تهديدكننده را به خاطر می

های توان دريافت كه يک چرخه ارتباطی معیوب بین تجربه اضطراب و باورها و نگرشمی (.1995 )برادلی،

 (.2008، 3وزمنلر وبوزكورت  ،درهیكارل) كندتقويت میديگری را ، ایگونه ناكارآمد وجود دارد كه هريک به

در تئوری بک دو  .جمله نظريه شناختی بک ها نظريات متفـاوتی مطـرح شـده است؛ ازارتباط با سوگیریدر 

هــای شــناختی. نــوع بازنمــايی شــناختی و دوم پــردازش هایطرحوارهجـزء مهــم وجــود دارد؛ اول 

از تجربیات گذشته  هاطرحوارهاست.  ها، طرحوارهكنـددرمـانی روی آن تمركـز مـی اختدانــش كــه شن

، 4)پاور و دالگلیش يابنـدگیرنـد و واحدهايی هستند كه در حافظه، تفکـر و ادراک سـازمان میشکل می

لـت خلقـی دارند كه بـا حا ایطرحوارهافـراد در يـک خلـق خـاص، يـک چـارچوب تعمیم يافتۀ (. 1997

دادن بـه غمگینـی و افسـردگی بـرای سـازمان هایطرحوارهآنهـا هماهنگ است؛ بنابراين يک فرد غمگـین 

تهديدآمیز و خطر است. جزء  طرحوارهفرد مضطرب نیز دارای (. 1989، 5)الیس و هونت اطالعـات دارد

-صورت می هاطرحوارهر اسـاس هـای شـناختی بـهـای شـناختی است. پردازشديگـر، تئـوری پـردازش

آنها باعث (.1997)پاور و دالگلیش،  آورندبد، كاركرد افکار منفـی خودكار را بوجود می هایطرحوارهگیرند. 

 شـوند كـه فرد اطالعاتی را كه مطابق بـا سـاختار دانشـی او اسـت رمزگردانی كرده و به خـاطر آوردمی

                                                           
1. Mayane & Bonanno 

2. Braddeley 

3. Karlidere, Bozkurt & Ozmenler  

4. Power & Dalglish 
5. Ellis & Hunt 
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به اضطراب اجتماعی اغلب نوعی سوگیری شناختی منفی را نسبت به فراد مبتال (. ا1989)الیس و هونت، 

های اجتماعی ارزيابی منفی داشته برای مثال آنها گرايش دارند كه برای موقعیت .دهندوقايع اجتماعی نشان می

و كنند باشند. همچنین آنها وقايع اجتماعی منفی را بیشتر پذيرفته و وقايع اجتماعی مثبت را كمتر قبول می

-هايی كه میيکی از تبیین .دهندنوعی سوگیری شناختی را برای تهديد قلمداد كردن وقايع بیرونی نشان می

اضطراب در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی بیان كرد اين است كه سوگیری در پردازش  توان برای تداوم

، 1الری كوالسکی و كمپل) شودهای اجتماعی، موجب تداوم در اضطراب اين افراد میاطالعات و سرنخ

(. بسیاری از زنان تغییرات شناختی زيادی خصوصا در حافظه و توجه در 1997، 2؛ راپی و همبرگ1988

لنستد و -؛ لوگان، هیل، جانز، هالت2008، 3كنند )كراولی، گرانت و هايندشاوطول بارداری گزارش می

شناخت، سرعت پردازش و عملکرد حافظه در  (. در پژوهشی نشان داده شد كه عملکرد كلی2014، 4الرسون

برخی از زنان باردار ممکن است تا دوره  (.2012، 5شود )آندرسون و رادرفوردطول بارداری دچار نقص می

رسد چنین (. به نظر می2016، 6بعد از تولد عاليم افسردگی و اضطراب رو تجربه كنند )اگراتی و النستین

 (. 2010، 7گیرند )گالينبدتنظیمی شناختی قرار می زنان باردار در معرض خطر بیشتر

تواند بر سالمتی مـادر و جنین و نیز نوزاد بنابراين از آنجا كه اضطراب در بارداری امری شايع است و می

، 8)راكلباشـد تازه متولد شده تـأثیر سـوئی داشته باشـد، توجـه بـه اضـطراب در بـارداری بسیار مهم مـی

توان گفت كه حساسیت اضطرابی، بندی مبانی نظری و پژوهشی مطرح شده میدر جمعنین، هم چ (.2007

اضطراب های روان شناختی است كه نقش مهمی در هیجان از جمله مولفه های شناختی و تنظیمسوگیری

دالت يابی معاهدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط بین متغیرهای فوق الذكر با استفاده از روش مدل ند.دار

 (.1)شکل  ساختاری است. مدل فرضی ما به قرار زير خواهد بود

 

 

 

 

                                                           
1. Leary, Kowalski & Campbell  

2. Rapee & Heimberg  

3. Crawley, Grant & Hinshaw 

4. Logan, Hill, Jones, Holt-Lunstad & Larson 

5. Anderson & Rutherford 

6. Glynn 

7. Agrati & Lonstein 

8 . Rakel 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردارو تنظیم هیجان در اضطراب با : مدل نظری نقش حساسیت اضطرابی، سوگیری های شناختی1شکل   

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 

 

وع یم شده است و شانجا یدوران باردار اضطراب از جمله یاختالالت روان نهیدر زم یمطالعات متعدد

% )كالسون، جوسفسون و 22شیوع اضطراب در سوئد  از اضطراب گزارش شده است. به عنوان مثال یمتفاوت

% 4/20(، در پاكستان 2011، 2% )نصران، كبیر، فورسل و ادنبورگ29(، در بنگالدش 2010، 1سیدسجو

% )اضطراب 3/45اب آشکار( و % )اضطر5/59(، در برزيل 2012، 3)علی، اعظم، علی، تاببوسوم و معین

% )اضطراب آشکار( )ناصری و 6/26( و در ايران، در بابل 2007، 4كوری و روسی منزس-پنهان( )فیصل

(، 2009% )اضطراب پنهان( )بذرافشان و همکاران، 43% )اضطراب آشکار( و 38(، در الر 2009همکاران، 

( گزارش شده 2008ه حسینی و همکاران، % )اضطراب پنهان( )شا44% )اضطراب آشکار( و 33در ساری 

 است. 

بر  كه دارد وجود زايمان پیرامون خصوصاً طول بارداری در روان سالمت مشکالت از فراوانی شواهد  

گذارد )سازمان بهداشت می تأثیر فرزند، از مراقبت با وظايف سازگاری و مادران نگرش روانی، تعادل بهبودی،
                                                           
1. Claesson, Josefsson & Sydsjo  

2. Nasreen, Kabir, Forsell & Edhborg 

3. Ali, Azam, Ali, Tabbusum & Moin  

4. Faisal-Cury & Rossi Menezes  

 حساسیت اضطرابی 

تنظیم 

 هیجان 
اضطراب 

 بارداری 

سوگیری های 

 شناختی
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 باعث بلکه نیست، مادر به خودِ معطوف تنها بارداری، سوم ماهه سه در ضطرابعوارض ا اما (، 2008جهانی، 

، 1مارتینز، آريجا، باالگوئر، كاوال و كانالز-عصبی )هرناندز سیستم تکامل در نظیر اختالل پیامدهايی بروز

 مانند رفتاری اختالالت و ( 2008نوزاد )بابانظری و همکاران،  روانی و جسمی در سالمت اختالل (،2008

، 2شود )تی.سی. ای ده بروجن، وان باكل و وان بارمی در دختران پرخاشگری رفتارهای و توجه مشکالت

تواند در ابتالی كودک به ها حاكی از آن است كه اضطراب بارداری و زايمان می(. همچنین پژوهش2009

(، و 2008، 4كنی، منیر، كولی و میلر) فعالیبیش(، ابتال به درخودماندگی، 2000، 3های عاطفی )اوكیناختالل

( نقش داشته باشد. اضطراب قبل از 2005، 5تنگی نفسی در دوره نوزادی )واندنبرگ، مولدر، منس وگلور

زايمان مادر در بدخوابی نوزادان تاثیر منفی دارد. به عالوه اضطراب در بارداری باعث ايجاد عوارض مختلف 

د در اوايل بارداری، بروز مسمومیت بارداری، محدوديت رشد جنین، ناپذير تهوع و استفراغ شديو جبران

 ی بینابهرشود )شکاف كام، لب شکری و حتی افزايش میزان زايمان زودرس، مرده زايی و مرگ نوزاد می

 (.2001،  7؛ بروئرز، وان بار و پاپ2001، 6اجب

 تواندمی و است مهم بسیار افتد،می اتفاق درون رحم در كه تغییراتی كه دهدمی نشان شواهد بنابراين  

باشد )چن، لی، ريالدی،  داشته دنبال زندگی به طول در را فرزند ذهنی و عصبی هایبیماری ابتال به خطر

 روان سالمت تنها نه بارداری در دوران زا اضطراب (. رويدادهای2014، 8میستال، الی، فینیک و همکاران

 همراه بزرگسالی در روان مشکالت سالمت با بلکه دهدمی قرار تأثیر تحت شاندوره كودكی در را كودكان

 دوره در مادران زايی كهاسترس عوامل شناسايی اساس، اين بر (.2011)توسی، اكبرزاده، زارع و شريفی،  است

 هایمراقبت به كشور، درمانی بهداشتی مراكز در باشد. امروزهمی و حیاتی مهم بسیار كنند،می تجربه بارداری

 گرو جسم، در سالمت كه حالی در است، شده پرداخته مادران كمتر روان بهداشت زمینه در بارداری دوران

خواهد شد  متولد بزودی كه است فرزندی و خانواده ضامن سالمت مادر، روان سالمتی و روان سالمت

 كند.فته، آن را تايید میانجام گر زمینه اين در كه ( و مطالعاتی1388)شايگان و رسول زاده طباطبايی، 

خطرات اضطراب بارداری بر  و بارداری، مخصوصاً در روان و جسم سالمت بین قوی ارتباط به توجه با 

 مرتبط عوامل به توجه لزوم در دوران اضطراب باالی شیوع به توجه با وسالمت جسمانی و روانی زنان باردار 

                                                           
1. Hernández-Martínez, Arija, Balaguer, Cavalle & Canals 

2. T.C.E. de Bruijn, Van Bakel & Van Baar  

3. Okeane 

4. Kinney, Munir, Cowley & Miller  

5. Vandenberg, Mulder, Mennes & Glover 

6. Bahribinabaj 

7. Brouwers, van Baar & Pop  

8. Chen, Li, Rialdi, Mystal, Ly, Finik & et al 
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از سوی ديگر به دلیل  .شودمی مشخص باردار زنان متارتقاء سال و بارداری دوران در مشکالت مؤثر و

اين زمینه شناختی زنان باردار، پژوهش در های اندک در حوزه مسائل روانتحقیقپراكنده بودن مطالعات و 

بر اين  گشايی برای شناسايی عوامل و مولفه های دخیل در ايجاد و تداوم اضطراب بارداری باشد. تواند راهمی

ای است كه توجه به آن رشتهضوعی بینذكر است كه تجربه اضطراب در دوران بارداری، مواساس، قابل 

تواند اطالعات مفیدی را برای هر دو گروه متخصصان و روانشناسان در پی داشته باشد. چراكه انجام می

نهايت راه را برای تواند در پردازد، میهايی كه به رابطه متغیرهای روان شناختی در دوران بارداری میتحقیق

 گیرانه هموار سازد.ای و پیشهای مداخلهانجام پژوهش

 

 اهداف کل و جزیی  

 هدف کلی

گری جیبا میانسوگیرهای شناختی  و تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم حساسیت اضطرابی -

 اضطراب بارداری  برتنظیم هیجان 

 

 اهداف جزئی

 راب بارداریدر اضط حساسیت اضطرابیتعیین اثر مستقیم  (1

 های شناختی در اضطراب بارداری تعیین اثر مستقیم سوگیری (2

 تعیین اثر مستقیم تنظیم هیجان در اضطراب بارداری (3

 گری تنظیم هیجانبا میانجی در اضطراب بارداریاضطرابی  حساسیتتعیین اثر غیرمستقیم  (4

  جانگری تنظیم هییبا میانج های شناختی در اضطراب بارداریتعیین اثر غیرمستقیم سوگیری (5

 

 هافرضیه -        

 حساسیت اضطرابی در اضطراب بارداری اثر مستقیم دارد.  -1

 های شناختی در اضطراب بارداری اثر مستقیم دارد. سوگیری -2

 تنظیم هیجان در اضطراب بارداری اثر مستقیم  دارد.  -3



19 
 

  قیم دارد.حساسیت اضطرابی از طريق تنظیم هیجان در اضطراب بارداری اثر غیرمست -4

 ارد. های شناختی از طريق تنظیم هیجان در اضطراب بارداری اثر غیرمستقیم دسوگیری -5

 

 متغیرهاو عملیاتی تعاریف مفهومی 

 اضطراب بارداری -

بیشتر با ترس از زايمان، ترس از تولد يک كودک توانخواه، و ی كه ضطراباعبارت است از  تعریف مفهومی:

 (.2004)هوزينک و همکاران،  شودط با بارداری است كه در فرد ظاهر مینگرانی درباره تغییرات مرتب

 كوتاه فرم نامههای پرسشمقیاسای است كه ماردان باردار در خردهعبارت است از  نمرهتعریف عملیاتی: 

 گیری شده است.ای اندازهنمايند. در مقیاس فاصله( كسب میPRAQ-17وندنبرگ ) بارداری اضطراب

 

 شناختیسوگیری  -

ی آن شود كه به واسطهسوگیری شناختی به نوعی توجه در پردازش اطالعـات گفتـه می تعریف مفهومی:

 ،1)برادلید گیرنكنند و برخی ديگر را ناديده میهـای پیرامون بیشتر توجه میافراد بـه برخـی از محـرک

1995.) 

ووس ختی دير مقیاس سنجش سوگیريهای شناای كه مادران باردار دعبارت است از نمره تعریف عملیاتی:

(DACOBS كسب می)گیری شده است. ای اندازهنمايند. در مقیاس فاصله 

 

 حساسیت اضطرابی -

)همچون افزايش ضربان قلب، تنگی نفس،  حساسیت اضطرابی ترس از احساسات پیکری تعریف مفهومی:

شود شوند و از اين عقیده ناشی میيدار میكردن و غیره( است كه به هنگام برانگیختگی اضطراب پدتعريق

آبرامويتز، وودز )ديکان،  شودزای اجتماعی، شناختی و بدنی منجر میكه اين عاليم به پیامدهای بالقوه آسیب

 .(2003، 2و تولین

                                                           
1. Braddeley 

2. Deacon, Abramowitz, Woods & Tolin 
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كسب  (ASI) مقیاس حساسیت اضطرابیای كه مادران باردار در عبارت است از نمرهتعریف عملیاتی: 

 گیری شده است.ای اندازهر مقیاس فاصلهنمايند. دمی

 تنظیم هیجان -

 يا در مدت زمان تغییر شناختی برای و رفتاری راهبردهای از استفاده شامل هیجان، تنظیم تعریف مفهومی: 

 (.2012، 2؛ تروی2010، 1هواكسما و سچوزر-هیجان است )آلدو، نوالن تجربه يک شدت

نمايند. ب می(كسERSتنظیم هیجان )مقیاس كه مادران باردار در ای عبارت است از نمره تعریف عملیاتی:

 گیری شده است.ای اندازهدر مقیاس فاصله

 

 پژوهشو مطالعه منابع مربوط به  ادبیات نظری

 

 اضطراب بارداری -

 های زندگی زنانبارداری یکی از بحران

وانی ای فراهزندگی است و تنش ای كامالً بر خالف تجارب قبلیبارداری، بخصوص بارداری اول، تجربه

-آن و تأثیر يع بودهها شاهای درگیر، بايد خود را با آن تطبیق دهند. برخی تنششود كه زوجبا آن همراه می

يگری نیز زای دنشتبینی كرده و انتظار داشت. اما، عوامل توان پیشها میها را بر روی مادر يا خانواده

انواده خز اعضا اگیری باشند مانند مرگ غیرمترقبه يکی بینی و پیشپیش ممکن است بروز كنند كه غیرقابل

ر حال، ت. در هبینی بوده اسقابل پیش و يا عوارض بارداری كه گاهی استثنائی بوده و عارض شدن آن غیر

ه خود تجرب ای به روش خاصزای غیرشايع، توسط هر خانوادهزای شايع و چه عوامل تنشچه عوامل تنش

 ودانند یمگی زنان گانه در زندهای سهبرخی، بارداری و زايمان را يکی از بحران شود.و پاسخ داده میشده 

 معتقدند كه حداقل به اندازه دو بحران ديگر يعنی بلوغ و يائسگی اهمیت دارد.

ن . بحراشودها حاملگی فراتر از يک مرحله تکاملی است و يک بحران محسوب میبرای برخی از زوج

د. كننیما به عنوان يک اختالل و تعارض كه شخص نمی تواند حالت تعادل خود را حفظ كند تعريف ر

 الد وملگی، های متداول برای حل مشکل كافی نیستند. هر بحران طبیعی )ازدواج، حادر اين حالت روش

                                                           
1. Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer 

2. Troy 
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relationships between anxiety sensitivity, cognitive bias and pregnancy anxiety with mediating 
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pregnant women who referred to health centers in Ardabil in 2017 were the statistical 
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cognitive bias has a direct positive effect on pregnancy anxiety and also has an indirect effect 

through cognitive reassessment and suppression. Also, anxiety sensitivity has a direct positive 

effect on pregnancy anxiety. Concerning cognitive bias and anxiety in pregnancy, mediator 

excitement regulation was complete. However, in terms of anxiety sensitivity and anxiety 

during pregnancy, emotional regulation did not have a mediator role. The results of this study 

indicate that cognitive bias and anxiety sensitivity are important predictors of pregnancy 

anxiety in pregnant women. Also, cognitive biases, along with inappropriate excitement, can 

lead to pregnancy anxiety. These results support the use of cognitive and emotional strategies 

in the educational program of pregnant women with anxiety in pregnancy. 
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