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 اختالل اضطراب فراگیر و افراد عادی مبتالبهراهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد  

 * 2 درگاهی، مریم 1تورج هاشمی

 گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2

 

 چکیده 

شناختی های اختالل اضطراب فراگیر و افراد عادی از نظر راهبردهای تنظیم پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت افراد دارای نشانه
ای از میان دانشجویان گیری تصادفی خوشهبه شیوۀ نمونهبودند که دانشجو نفر  200 کنندگان تعدادشرکتهیجان انجام شد. 

حاصل از روش  هاییافتههای تنظیم شناختی هیجان و اختالل اضطراب فراگیر ارزیابی شدند. دانشگاه تبریز انتخاب و با پرسشنامه
های اضطراب فراگیر از راهبردهای ناسازگار سرزنش خود، سرزنش مبتالبه نشانه که افراد ندنشان داد متغیریتحلیل واریانس چند 

، ولی از لحاظ راهبردهای ارزیابی متمرکز بر کردنددیگران، نشخوارگری و فاجعه آمیزسازی، بیشتر از افراد عادی استفاده می
های اضطراب اهبردهای ناسازگار افراد دارای نشانهر . از بیننداشتریزی، پذیرش و توجه مجدد مثبت تفاوت معنادار وجود برنامه

نگرانی و نشخوار( نظارت بر تهدید و ارزیابی منفی ) ممتدافکار . کردندهمه از راهبرد نشخوار فکری استفاده می فراگیر بیشتر از
یک طرح سازگارانه برای  توانندینمکه  شوندیممحدود  قدرآنحالت، اطالعات  نیا در. شدندیم، مانع پذیرش اطالعات جدید عالئم

با اضطراب را  توأمی هاتیفعالو  دشیمدیدن وقایع  ترخطرناکباعث  هاپردازشبرخورد با تهدید به وجود آورند. عالوه بر این، 
 به وجود آیند. توانندینمی کارآمدتر و سازگارانه تر هابرنامهو  هاطرح جهیدرنت، دادیمافزایش 

 اختالل اضطراب فراگیر؛ تنظیم شناختی؛ نگرانی؛ راهبردهای شناختیها: کلیدواژه

 

 

 مقدمه

عملی، اختالل استرس _اختالالت اضطرابی طیف وسیعی از اختالالت از جمله اختالل وحشت زدگی، هراس، اختالل وسواس فکری   
اختالل اضطراب فراگیر شایع ترین  (. 2001و دملر، )کسلر، چیو شود پس از سانحه، اختالل اضطراب فراگیر و چند اختالل دیگر را شامل می

 بک،)اسنیدر، استانلی نوی، اوریل و  درصد گزارش شده است 6اختالل اضطرابی در بزرگساالن است، به طوری که شیوع آن در طول عمر، 
رمورد رویدادهای نگرانی مفرط و غیرقابل کنترل د(. پنجمین راهنمای تشخیص و آماری اختالالت روانی، این اختالل را به صورت 2000

،به نقل از محمدلو، غرایی، 1999) گرین برگ و همکاران،  ماه تداوم داشته باشد6کند که در اکثر روزها و حداقل به مدت مختلفی معرفی می
 (.1391لواسانی و گوهری، 

اختالل اضطراب فراگیر، مشکل در تنظیم هیجان است. به  عمومی(، مشخصه 2004) طبق مدل عدم تنظیم هیجانی منین و همکاران  
طور خاص فرد دارای اختالل اضطراب فراگیر از لحاظ هیجانی حساس فرض شده است و هیجانات را به سرعت، آسان و با شدت باال تجربه می 

، گفته شده است اضطراب فراگیر دارای اختالل این حساسیت های هیجانی، تنظیم هیجان را باچالش مواجه می سازد. عالوه براین افراد  و کند

 .(2007، )دکر و ملیسا که در شناخت و فهم هیجاناتشان مشکل دارند
های اخیر، با مرور بازنگری انتقادی پیشینه پژوهشی در زمینه راهبردهای مقابله شناختی، در سال( 2002) گارنفسکی،کرایچ و اسپینهاون  

هیجان، خودسرزنش گری، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت،  راهبرد متفاوت تنظیم شناختی 9
کم اهمیت شماری، و دیگر سرزنش گری را به صورت مفهومی شناسایی کرده اند. به لحاظ نظری راهبردهای خودسرزنش گری، نشخوارفکری، 

شوند، درحالی که راهبردهای ظیم شناختی هیجان درنظر گرفته میردهای سازش نایافته تنفاجعه نمایی و دیگر سرزنش گری به عنوان راهب
پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و کم اهمیت شماری، تحت عنوان راهبردهای سازش یافته 

 (.1391،ح هستند)به نقل از حسنی و میرآقاییتنظیم شناختی هیجان مطر

                                                           
 dargahi.m73@gmail.comنویسندۀ مسئول:  پست الکترونیک  *
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نشخوار فکری و فرونشانی( همبستگی ) ای یافتند که راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان( در مطالعه2010هوکسما )-ئو و نولنآلدا  
و راهبردهای انطباقی )ارزیابی مجدد و حل مساله( همبستگی منفی با این اختالل نشان دادند. مارتین و داالن  اضطراب فراگیرمثبت با اختالل 

( نیز گزارش داده اند که سرزنش خود، نشخوارگری ، فاجعه سازی و ارزیابی مجدد مثبت می تواند به طور معناداری عالیم اضطراب را 2005)
اضطراب در مقابل، طی تحقیقی که اخیرا به بررسی مدل تنطیم شناختی هیجان پرداخته است، دانشجویانی که مالک های  پیش بینی کند.

بودند، طبق خودگزارش دهی، سطح آگاهی باالتری از هیجانات، نسبت به گروه کنترل داشتند )نویک، کالین، تورک،  را کسب کرده فراگیر
را با  اناتجهی مبتال به اختالل اضطراب فراگیر، افراد (2004منین و همکاران )لی است که طبق نظر (. این درحا2005ن، هویت و گلگر، منی

 (.2007همکاران،  و نقل از دکر)به  کنندشدت بیشتر تجربه می
لذا پژوهش حاضر با هدف  باشد.در پی پاسخگویی به این ابهام می باتوجه به وجود این تناقض در نتایج به دست آمده پژوهش حاضر

 .ه استمقایسه تنظیم شناختی هیجان در بین افراد دچار اختالالت اضطرابی و عادی صورت گرفت

 روش

 شرکت کنندگان 
یه دانشجویان دانشگاه شامل کلای( است. جامعه آماری این پژوهش  مقایسه –) علی توصیفی و از نوع پس رویدادی پژوهش حاضر  

، به این صورت که از چند مرحله ای انتخاب شدندخوشه ای آقا( با استفاده از روش  70خانم و  130نفره ) 200از این جامعه نمونه ای  .تبریز بود
به طور تصادفی انتخاب  ز ابتدا چندین دانشکده )علوم تربیتی، علوم انسانی، تربیت بدنی، الهیات و علوم کامپیوتر، ریاضی و مکانیک(دانشگاه تبری

از هر کالس به صورت تصادفی چند دانشجو انتخاب کالس به طور تصادفی انتخاب شده و  4شدند. سپس از هر کدام از این دانشکده ها نیز 
 آن ها توزیع شد. مه های مورد نظر بین پرسشناشدند و 

 ابزار
است و  ( درکشور هلند تدوین شده2007) پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان: این پرسشنامه توسط گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون( 1 

پرسشنامه چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت های منفی مورد استفاده  یک
 9خرده آزمون تشکیل شده است. خرده مقیاس های مذکور  9دارای پایه ی تجربی و نظری محکمی بوده و از پرسشنامه حاضر قرار می گیرد. 

المت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مججد مثبت ، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، راهبرد شناختی م
مربوط به  2-11-20-29ماده های  بعد مالمت خویش را می سنجد. 1-10-19-28ماده های  فاجعه سازی و مالمت دیگران را ارزیابی میکند.

بعد  5-14-23-32بعد تمرکز مجدد مثبت، ماده های  4-13-22-31بعد نشخوارگری ، ماده های  3-12-21-30بعد پذیرش ، ماده های 
-35بعد دیدگاه گیری، ماده های  7-16-25-34، بعد ارزیابی مجدد مثبت ، ماده های 6-15-24-33تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ، ماده های 

. برای تهیه و اماده سازی نسخه فارسی پرسشنامه نظم مت دیگران را می سنجدبعد مال 9-18-27-36بعد فاجعه سازی و ماده های  26-17-8
جویی شناختی هیجان از تکنیک ترجمه ی مضاعف استفاده شده است. پس از مطابقت نسخه ی ترجمه شده نسخه اصلی، اشکاالت موجود رفع 

انشجویان دانشگاه تربیت مدرس که به صورت نمونه برداری نفر از د 60و پرسشنامه ی اماده شده در قالب یک مطالعه ی مقدماتی بر روی 
(، اعتبار آزمون را با استفاده از 2007در بررسی مشخصات روانسنجی آزمون گارنفسکی و همکاران ) دردسترس انتخاب شده بودند، اجرا شد.

نمره کل با نمرات خرده مقیاس ها ی آزمون بررسی  ، به دست آوردند. در ایران روایی آزمون از طریق همبستگی93/0آلفای کرومباخ برابر با  
را دربر گرفت که همگی آن ها معنادار بودند. اعتبار آزمون در فرهنگ ایرانی توسط یوسفی با استفاده از  68/0تا  40/0شد که دامنه ای از 

 گزارش شده است. 82/0باخ برای کل مقیاس ها ی شناختی کرونضریب آلفای 
(: این مقیاس به عنوان یک ارزیابی تشخیصی خودگزارشی معتبر در مورد اختالل GAD-Q_IV)ضطراب فراگیرمقیاس اختالل ا (2 

برای اختالل مذکور تشخیص داده می  DSM-IVاضطراب فراگیر ، به درستی افرادی که به دنبال یک مصاحبه بالینی جامع، واجد مالک های
 0ای هفت سوال اصلی و یک سوال اضافی می باشد که در یک مقیاس لیکرتی پنج درجه ای)مقیاس اضطراب فراگیر دار شوند را تمییز می دهد.

در پرسشنامه اختالل اضطراب فراگیر بدست آوردند به عنوان افراد دارای اختالل  15افرادی که نمره ی باالی ( نمره گذاری می شود. 4تا 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ایران روانشناسی انجمن کنگره ششمین مقاالت مجموعه  

1882 

اعتبار این مقیاس  (2002نیومن و همکاران )د به عنوان افراد عادی گروه بندی شدند. گرفته بودن 15اضطراب فراگیر و افرادی که نمره پایینتر از 
 /. گزارش کرده اند.92را با استفاده از روش بازآزمایی 

 شیوه اجرا 
پس از انتخاب آزمودنی ها و اعالم آمادگی از سوی آن ها برای شرکت در پژوهش، پرسشنامه های نظم جویی شناختی هیجان و اختالل  

پرسشنامه ها پرسشنامه ها را پر کردند،  به صورت گروهی در هر کالس توزیع شد، پس از اینکه شرکت کنندگاناضطراب فراگیر بین آن ها 
 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جمع آوری شده و مورد

 

 نتایج

در راستای مقایسه دوگروه از  ای مورد مطالعه در دو گروه اضطراب فراگیر و عادی ارائه شده است.متغیری توصیفیشاخص های  1درجدول 
های این روش مورد مفروضه، قبل از تحلیل ( استفاده شد.MANOVA) متغیرینظر راهبرهای شناختی هیجان از روش تحلیل واریانس چند 

کواریانس اشاره نمود. -واریانس ماتریس ای مورد مطالعه و همگنیمتغیریتوان به همبستگی متعارف بین ررسی قرار گرفت که از آن جمله میب
 ارائه شده است. 2نتایج این تحلیل در جدول  داده ها از این روش استفاده شد. بود. لذا برای تحلیلها مفروضهنتایج نشانگر تحقق 

 1جدول 
 شاخص های مرکزی و پراکندگی داده ها

 
 

سرزنش  سرزنش خود
 دیگران

ارزیابی مجدد  دیدگاه گیری
 مثبت

ارزیابی مجدد 
متمرکز بر برنامه 

 ریزی

توجه مجدد  پذیرش
 مثبت

نشخوار 
 فکری

فاجعه 
 آمیزسازی

 M(S) M(S) M(S) M(S) M(S) M(S) M(S) M(S) M(S) 

اضطراب 
 فراگیر   

(09/3)11/14 (22/3)29/13 (15/3)71/9 (14/3)21/10 (8/2)94/2 (8/2)18/9 (1/3)12/11 (9/4)25/16 (19/4)71/15 

 20/10(81/3) 14/12(7/3) 15/12(1/3) 21/11(17/3) 29/11(91/4) 60/14(12/4) 72/13(3/41) 41/7(16/2) 28/9(17/2) عادی

 
  2جدول 

 راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دو گروه اضطراب فراگیر و عادی متغیریتحلیل واریانس چند         
 (2n)ضریب تعیین SS df MS F p متغیر

 42/0 01/0 21/7 11/392 1 11/392 سرزنش خود

 35/0 01/0 69/6 19/291 1 19/291 سرزنش دیگران

 38/0 01/0 03/7 81/302 1 81/302 دیدگاه گیری

 30/0 01/0 14/5 66/271 1 66/271 ارزیابی مجدد مثبت

 06/0 01/0 61/2 11/128 1 11/128 ارزیابی مجدد بر برنامه ریزی

 07/0 01/0 75/2 42/131 1 42/131 پذیرش

 04/0 31/0 33/2 15/118 1 15/118 توجه مجدد مثبت

 46/0 01/0 69/7 81/332 1 81/332 نشخوار فکری

 53/0 01/0 52/8 89/352 1 89/352 آمیزسازیفاجعه 

( 1ل بین دو گروه از نظر سرزنش خود ، تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به میانگین دوگروه )جدونشان می دهد که  2مندرجات جدول 
تال به نشانه های اضطراب فراگیر بیشتر از افراد عادی است. بین دو گروه از نظر سرزنش دیگران، تفاوت معناادار میزان سرزنش خود در افراد مب

( میزان سرزنش دیگران در افراد مبتال به نشانه های اضاطراب فراگیار بیشاتر از افاراد عاادی 1وجود دارد و با توجه به میانگین دوگروه )جدول 
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ی ( میزان دیدگاه گیاری در افاراد عااد1یدگاه گیری، تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به میانگین دوگروه )جدول است. بین دو گروه از نظر د
بین دو گروه از نظر ارزیابی مجدد مثبت، تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به میاانگین  های اضطراب فراگیر است.بیشتر از افراد مبتال به نشانه

ر ارزیاابی بین دوگروه از نظ میزان ارزیابی مجدد مثبت در افراد عادی بیشتر از افراد مبتال به نشانه های اضطراب فراگیر است. (1دوگروه )جدول 
بین دو گروه از نظر نشخوار ذهنی، تفاوت معنادار وجود دارد و باا  ، پذیرش و توجه مجدد مثبت تفاوت معنادار وجود ندارد.متمرکز بر برنامه ریزی

بین دو گاروه  میزان نشخوار فکری در افراد میتال به نشانه های اضطراب فراگیر بیشتر از افراد عادی است. (1به میانگین دوگروه  )جدول وجه ت
 ( میزان فاجعه سازی در افراد میتال به نشانه های اضاطراب1از نظر فاجعه سازی، تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به میانگین دوگروه )جدول 

 فراگیر بیشتر از افراد عادی است.

 بحث

هیجان شناختی های اختالل اضطراب فراگیر و افراد عادی از نظر راهبردهای تنظیم هدف از این پژوهش تعیین تفاوت افراد دارای نشانه
و دیگران توسط افراد مبتال به آمیزپنداری و سرزنش خود بود. نتایج پژوهش نشان داد بین راهبردهای ناکارآمد تنظیم شناختی هیجان، فاجعه

(، یوسفی 2003ماتسوماتو و همکاران )(، 2007های گرازیانو و همکاران )گیری با یافتهشود. این نتیجههای اضطراب بیشتر استفاده مینشانه
زادگان ارد )به نقل از عیسی ( همخوانی د2005(، گارنفسکی، باین و کرایچ )2003(، گارنفسکی و همکاران )2006(، گارنفسکی و کرایچ )1385)

-های تنظیم هیجانی ضعیف مانند نشخوار فکری، فاجعهها نشان داده شده است افرادی که از سبک(. در کلیه این پژوهش1390و همکاران، 

های اضطراب دارای نشانهپذیر هستند. همچنین نتایج نشان داد افراد کنند، در برابر مشکالت هیجانی آسیبانگاری و مالمت خویش استفاده می
کنند و از سوی دیگر راهبردهای ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری در بین افراد عادی فراگیر از نشخوار فکری بیشتر از افراد سالم استفاده می

( در 2010هوکسما )-آلدائو و نولن باشد.هماهنگ می (2010)هوکسما -های آلدائو و نولنگیرد که این نتیجه با یافتهبیشتر مورد استفاده قرار می

و راهبرهای انطباقی )ارزیابی مجدد  GADای دریافتند راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان )نشخوارفکری( همبستگی مثبت با اختالل مطالعه
( بهره 2004ناختی هیجان )منین و همکاران، توان از مدل عدم تنظیم شمیمثبت( همبستگی منفی معنادار با این اختالل نشان داشتند. در تبیین 

از لحاظ هیجانی حساس  GAD، مشکل در تنظیم هیجان است. به طور خاص فرد دارای اختالل GADگرفت که معتقد است مشخصه عمومی 
 سازد.واجه میکند. این حساسیت هیجانی، تنظیم هیجان را با چالش مفرض شده است و هیجانات را به سرعت، آسان و باشدت تجربه می
ریزی ، پذیرش و توجه مجدد مثبت، تفاوتی بین دو گروه دیده نشد که این از نظر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد متمرکز بر برنامه

استفاده  ری ندارد.( هماهنگ است که نشان دادند پذیرش با افسردگی و اضطراب ارتباط معنادا2010های  آلدائو و هوکسما و ویزر )یافته یافته با 
ها مواجه هایی بودند که در این تحقیق با آنهای آزمودنی وجود دارد، کمبود زمان محدودیتاز ابزارهای خودسنجی که امکان سوگیری در پاسخ

های توجه به اینکه نمونه عمیم نتایج افزایش یابد. باهای بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا امکان تشود این پژوهش با نمونهبودیم. پیشنهاد می
هایی برای دانشجویان تواند تلویحات مهمی در زمینه ارائه مشاورهاختالل اضطراب فراگیر بیشتر نوجوان و جوان هستند، نتایج این پژوهش می

 درجهت استفاده از راهبردهای سازگار تنظیم هیجانی داشته باشد.
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