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        116-21صفحه ، 1394اردیبهشت و خرداد، )3(17سال                                                                                     ي اصول بهداشت روانیمجله

  ي پژوهشیمقاله

بین يدر رابطهنارسایی تنظیم شناختی هیجان و اي باورهاي فراشناختی نقش واسطه

  اختالل اضطراب فراگیربیماران مبتال به و نگرانی در شناختی گراییکمال

  محمدعلی بشارت*

،تهراندانشگاه  ،شناسیرواناستاد گروه

ایران  ،تهران

  

السادات میرجلیلیرقیه

شناسی دانشجوي کارشناسی ارشد روان

                              بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  

  هادي بهرامی احسان

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، 

  تهران، ایران

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مولف مسئول*

شناسی و ي رواندانشکدهشناسی، گروه روان

  ، ایرانتهران، تهراندانشگاه ، علوم تربیتی

besharat@ut.ac.ir  

  16/1/93: تاریخ وصول

  20/8/93: تاریخ تایید

خالصه

اضطرابی است و باالترین نرخ  ترین اختاللشایع ،اختالل اضطراب فراگیر:مقدمه

معیار تشخیصی اصلی  ،نگرانی شدید.پزشکی داردهمبودي را با سایر اختالالت روان

اي هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه. استبراي اختالل اضطراب فراگیر 

گرایی بین کمال يدر رابطهنارسایی تنظیم شناختی هیجان و باورهاي فراشناختی 

  . شناختی و نگرانی در بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بود

بیماران مبتال به اختالل  ،اکتشافی همبستگیپژوهشاین آماري  يجامعه:کارروش

پزشکی شهر تهران و یزد در مراکز روانها و کننده به کلینیکمراجعه اضطراب فراگیر

به روش مراجعات متوالی ) مرد 26زن،  74(بیمار مبتال 100. بودند 1392و  1391سال 

هاي کمال شناختمقیاس ، کنندگانشرکت .مند انتخاب شدندو به صورت هدف

تنظیم شناختی و باورهاي فراشناختی ،ایالت پنسیلوانیا نگرانیيهانامهپرسش، گرایانه

ها از ضرایب همبستگی پیرسون و براي تحلیل آماري داده. کردندتکمیل را هیجان 

  .استفاده شد 16ينسخه SPSSافزار هاي رگرسیونی دوگامی در نرمتحلیل

گرایی شناختی، باورهاي فراشناختی، به ویژه باورهاي فراشناختی منفی کمال: هایافته

با نگرانی در بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر نارسایی تنظیم شناختی هیجان و 

به عالوه، باورهاي فراشناختی و . دار دارندیمثبت معن يرابطه >001/0Pدر سطح 

گرایی شناختی و نگرانی در بین کمال يدر رابطهنارسایی تنظیم شناختی هیجان 

  ). >001/0P(اي داشتند فراگیر نقش واسطهبیماران مبتال به اختالل اضطراب 

گرایی و نگرانی در کمال بین يرابطه ،هاي این پژوهشبر اساس یافته:گیرينتیجه

باورهاي نیست و سادهخطیيرابطهیک،بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر

قرارتاثیراین رابطه را تحتتوانندمیفراشناختی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان 

  .دهند

، نگرانی،گراییکمال،فراشناختی ،باور،اختالل اضطراب فراگیر:هاي کلیديواژه

  هیجان 

  :نوشتپی

اي نویسندگان، رابطهانجام شده و با منافع معاونت پژوهشی دانشگاه تهران  حمایت مالیو شناسی و علوم تربیتی روان يشناسی دانشکدهگروه رواناین مطالعه با تایید 

.کنندگان در این پژوهش تشکر می شودپزشکی بیمارستان امام حسین تهران و شرکتاز همکاري درمانگاه اعصاب و روان بهمن یزد و بخش روان.نداشته است
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