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چکیده
پژوهشهای روانشناختی ادعا میکند سوگیری توجه و تحریف در پردازش هیجانی از عوامل تداوم دهنده
بسیاری از اختالالت روانی است از این میان اختالل اضطراب فراگیر و اختالل بدریخت انگاری دو نمونه از
اختالالت هیجانی شایع هستند که بخش عظیمی از افراد جامعه از آن رنج میبرند .هدف پژوهش حاضر
مقایسه سوگیری توجه و سبکهای پردازش هیجانی در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر ،مبتال به
بدریخت انگاری و غیرمبتال بود .این پژوهش با استفاده از روش علی مقایسهای مورد بررسی قرار گرفت.
نمونهی مورد پژوهش شامل  011نفر از دانشجویان دختر دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که با روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه اضطراب بک ،پرسشنامه
بدریخت انگاری ییل-براون ،پرسشنامه پردازش هیجانی باکر و آزمون نرمافزاری دات پروب بود .یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد افراد دارای اختالل اضطراب فراگیر در مقایسه با افراد دارای بدریخت انگاری و
غیرمبتال ،سوگیری توجه منفیتری دارند ( .)P<1/19بهعالوه افراد مبتال به بدریختانگاری هنگام ادراک
محرکها تحت تأثیر سوگیری توجه نیستند ( .)P<1/19همچنین افراد مبتال به اضطراب و افراد مبتال به
بدریختانگاری در مقایسه با افراد غیر مبتال بیشتر از سبکهای پردازش هیجانی ناکارآمد مزاحمت،
سرکوبی ،عدم کنترل و تجزیه استفاده میکنند ( .)P<1/19از یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت،
توانبخشی و اصالح سوگیری توجه در تشخیص و درمان اختالل اضطراب فراگیر موثر است .همچنین اصالح

سبکهای ناکارآمد پردازش هیجانی در درمان اختالل اضطراب فراگیر و اختالل بدریخت انگاری مفید
است.
 .0دانشیار روانشناسی دانشگاه الزهراء ab_mehrinejad@yahoo.com
 .2دانشیار روانشناسی دانشگاه الزهراء a.f.bidjari@alzahra.ac.ir
 .0کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه الزهراء (نویسنده مسؤل) m.norouzi.nargesi@gmail.com
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واژگان کلیدی :اختالل اضطراب فراگیر ،اختالل بدریختانگاری ،سوگیری توجه ،پردازش
هیجانی ،افراد غیرمبتال

مقدمه
زندگی شهرنشینی ،دغدغهها و درگیریهای روزمره ،زمینهساز بروز بسیاری از مشکالت و
اختالالت روانی است .از میان گسترهی این اختالالت ،اختالل اضطراب فراگیر 0و اختالل
بدریخت انگاری 2دو اختاللی هستند که دارای زیربنای هیجانی میباشند و شاهد شیوع بیش
از پیش آن در جامعه هستیم .مصرف باالی قرصهای ضد اضطراب ،عملهای زیبایی
غیرضروری ،مشکالتی است که امروزه جامعه ما با آن دست به گریبان است .متاسفانه با
وجود شیوع باالی این دو اختالل و تأثیر منفی آن بر جامعه ،بسیاری از جنبههای آن همچنان
ناشناخته مانده است (ماکواچ 0و همکاران .)2102 ،اگرچه افراد مبتال به اختالل اضطراب
فراگیر ،توانایی تجربه کردن هیجانات مثبت را دارند (کندال 9و همکاران ،)2102 ،عامل
متمایز کنندهی آنان از افراد عادی ،میزان باالی تجربه هیجانات منفی است .افراد مبتال به
اختالل اضطراب فراگیر از نظر زیستی آمادگی دارند به هیجانات منفی بیشواکنش نشان
دهند .این مکانیسم باعث میشود به صورت افراطی به محرکهای منفی و تهدیدکنندهی
محیط توجه کنند (مختاری .)0049 ،بررسیهای انجام شده در زمینه روانشناسی بالینی و
عصب زیستشناختی نشان میدهد ،محرکهای هیجانی تهدیدکننده ،توان ویژهای برای
جذب توجه دیداری افراد مضطرب دارند ،در صورتی که محرک دیداری خنثی و
تهدیدآمیز باهم همراه شوند ،افراد مضطرب به محرکهای تهدیدآمیز ،توجه میکنند
(سینگ 9و همکاران2109 ،؛ بوهون 2و همکاران .)2102 ،نظریههای شناختی نیز در زمینه
اضطراب حاکی از آن است که توجه انتخابی به محرکهای تهدیدآمیز و منفی ،اضطراب
را تشدید کرده و قضاوت در زمینه رویدادها را به انحراف میکشاند (تیلور 2و همکاران،

)1. General Anxiety Disorder (GAD
)2. Body Dysmorphic Disorder (BDD
3. Makovac
4. Kendal
5. Singh
6. Bohon
7. Taylor
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2101؛ آوو و اوکن2102 ،0؛ دود 2و همکاران2102 ،؛ کیسلر و کستر2101 ،0؛ الدر 9و
همکاران2102 ،؛ احمری .)0040 ،از سوی دیگر هسته اصلی اختالالت وسواس گونه مانند
بدریخت انگاری نیز هیجان است (اولدرشاو 9و همکاران2100 ،؛ فنگ و ویلهلم.)2109 ،2
افراد دارای اختالل بدریختانگاری ،در اثر عیوب ادراک شدهی خود در حوزههای مختلف
زندگی دچار اضطراب و نگرانی هستند .هجوم تصاویر و افکار مزاحم یا ناخوانده درباره
ظاهر جسمانی ،کیفیت زندگی و کارکرد روزانه این افراد را کاهش داده است (زرگر و
همکاران .)0041 ،به نظر میرسد افراد مبتال به بدریختانگاری همانند افراد دارای اضطراب
فراگیر به صورت انتخابی به بخشی از نشانههای محیط ،که حاوی محتوای منفی است،
توجه میکنند (فیلیپس .)2114 ،2طبق الگوی شناختی-رفتاری ،پردازش اطالعات و توجه به
محرکهای هیجانی به شکل سوگیرانه منجر به تثبیت باورهای تحریف شده و منفی در فرد
میشود و هسته اولیه اختالل بدریختانگاری را ایجاد میکند و در استمرار آن نیز نقش دارد
(زرگر و همکاران.)0041 ،
از دیگر سو هیجانات مخدوش عالوه بر ایجاد سوگیری توجه ،موجب نقص در پردازش
هیجانی میشوند .نتایج تحقیقات نشان می دهند ،افرادی که هنگام پردازش هیجانی
سبکهای ناکارآمدی را برمیگزینند ،در برابر مشکالت هیجانی آسیبپذیرتر هستند
(نریمانی0040 ،؛ باکر2101 ،8؛ راپاریا 4و همکاران2102 ،؛ گومینگ 01و همکاران.)2102 ،
پردازش هیجانی فرآیندی است که به موجب آن آشفتگیهای هیجانی یا روانی جذب می
شوند و به حدی کاهش مییابند که فرد میتواند سایر تجارب و رفتارها را بدون آشفتگی
ادامه دهد (راچمن .)2110 ،باکر ( )2112بر اساس این مفهوم پردازش هیجانی را در سه
سطح" تشخیص و تجربه"" ،کنترل و بیان" و "پردازش ناکافی" هیجان طبقهبندی کرد و
معتقد است پردازش هیجانی در هریک از این سه سطح میتواند با نقصان روبهرو شود .این
1. Aue & Okon
2. Dodd
3. Cisler & koster
4. Elder
5. Oldershaw
6. Fang & Wilhelm
7. Phillips
8. Baker
9. Raparia
10. Guo-Ming
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سه سطح شامل هشت سبک است .سبکهای مربوط به تشخیص و تجربه هیجانی شامل
فقدان همسویی ،0ناموزونی ،2برونی سازی ،0سبکهای مربوط به کنترل و بیان هیجانات
شامل سرکوب ،9تجزیه ،9اجتناب 2و عدمکنترل 2و سبک مربوط به سطح پردازش ناکافی
هیجانات شامل مزاحمت 8میباشد .نکته حائز اهمیت این است که ماهیت آشفتگی هیجانی
در اختالالت مختلف به صورت متفاوتی بروز مینمایند .برای مثال افراد مبتال به
بدریختانگاری از رویدادهای ایجادکننده آشفتگی هیجانی اجتناب میکنند .به بیان دیگر
این افراد از موقعیتهای مرتبط با نقص ظاهری خود پرهیز مینمایند .اما افراد دارای
اضطراب با رفتارهای منفی به موقعیتهای هیجانی واکنش نشان میدهند و با بیش واکنش
به موقعیتهای تهدیدآمیز سعی در کنترل محیط دارند (بیاضی و همکاران.)0042 ،
در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا دریابیم وضعیت سوگیری توجه و سبکهای
پردازش هیجانی در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و مبتال به بدریختانگاری در
مقایسه با افراد غیرمبتال چگونه است .بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه سوگیری توجه و
پردازش هیجانی روی افراد دارای اختالل اضطراب فراگیر است .پژوهش حاضر عالوه بر
بررسی متغیرهای مذکور بر افراد مبتال به اضطراب فراگیر ،این متغیرها را در افراد دارای
بدریختانگاری و غیر مبتال نیز مورد بررسی قرار داده است.

روش پژوهش
به منظور بررسی فرضیههای پژوهش حاضر از روش پژوهشی علی-مقایسهای استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشجویان دختر دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که در
نیمسال اول سال تحصیلی  49-49مشغول به تحصیل بودند .حجم نمونه مورد مطالعه  011نفر
بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .برای آزمون فرضیههای پژوهش

1. lack of attunement
2. discordant
3. externalized
4. suppression
5. dissociation
6. avoidance
7. uncontrolled
8. intrusion
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حاضر از آزمون آماری آنووای یک راهه استفاده شد .ابزارهای اندازهگیری در این پژوهش
عبارتند از:
پرسشنامه اضطراب بک :1این پرسشنامه در سال  0488توسط آرون بک 2و همکارانش
برای سنجش عالئم اضطراب در افراد ساخته شد و شامل  20عبارت است که در مقیاس
چهار درجهای لیکرت از اصال ً( )1تا شدید ( )0به آنها پاسخ داده میشود .ضریب همسانی
� 1و
درونی آن ( ، )Alpha=1/42اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته 29
� 1متغیر است .ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه
� 1تا 22
همبستگی مادههای آن از 01
اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی توسط کاویانی و موسوی ()0082

اندازهگیری شد که روایی ( ، )P<1/110 ،r=1/22پایایی آزمون -بازآزمون (،r=1/80
 )P<1/110و ثبات یا همبستگی درونی 0آیتمهای آن ( )Alpha = 1/42بود.

مقیاس وسواس فکری-عملی ییل بروان 4برای اختالل بدریخت انگاری :5این
مقیاس نوعی مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته است که توسط فیلیپس و همکاران ()0442
تدوین شد و شدت عالئم بدریخت انگاری را بر پایه  DSM-IV2مورد سنجش قرار میدهد.
مقیاس فوق دارای  02سوال است که پاسخدهندگان میزان توافقشان را با هر کدام از مادهها
در مقیاس لیکرت از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم ابراز میدارند .ویژگیهای
روانسنجی آن شامل پایایی ( )r=1/88و همسانی درونی ( )Alpha=1/81میباشد .همچنین
روایی تشخیصی آن در مقایسه با فرم درجه بندی شده کوتاه روانپزشکی مناسب بود
( .)r=1/04ربیعی و همکاران ( )0088ویژگیهای روانسنجی ایرانی این پرسشنامه را اندازه
گیری کردند که دامنه ضریب آلفا آن از  1/28برای عامل نیروی کنترل فکر و  1/40برای
عامل رفتارها و افکار وسواسی به دست آمد .همچنین ضرایب پایایی آن از نوع آلفای
کرونباخ ،دونیمهسازی و ضریب گاتمن به ترتیب  1/42 ،1/80 ،1/40به دست آمد.

1. BAI
2. Beck
3. Internal consistency
4. Yale-Brown
5. Y-BOCS-BDD
6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
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پرسشنامه پردازش هیجانی باکر :1مقیاس پردازش هیجانی که توسط باکر و همکاران
( )2112ساخته شده و یک مقیاس خود گزارشی  08آیتمی است و برای اندازه گیری
سبکهای پردازش هیجانی استفاده میشود .هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای
(کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) درجه بندی میشود .این مقیاس دارای  8خرده مقیاس
(مزاحمت ،سرکوبی ،فقدان همسویی ،عدم کنترل ،تجزیه ،اجتناب ،ناموزونی و برونیسازی
شده) میباشد .خرده مقیاس سرکوبی ،تجزیه ،اجتناب و عدم کنترل مرتبط با دشواری در
کنترل و بیان هیجانات ،خرده مقیاس برونیسازی ،ناموزونی و تجزیه مرتبط با دشواری در
تشخیص و تجربه کردن هیجانات و خرده مقیاس مزاحمت با پردازش ناکافی هیجانات مرتبط
است .ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی این مقیاس به ترتیب  1/24 ،1/42گزارش شده
است .همچنین در پژوهش لطفی و همکاران ( )0042ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاسها  1/89و برای دشواری در تجربه و تشخیص هیجانات ،دشواری در بیان و توصیف
هیجانات و پردازش ناکافی هیجانات به ترتیب  1/29 ،1/82و  1/22محاسبه شده است.
نرم افزار دات پروب :2دات پروب یا کاوش نقطه به عنوان پارادایمی آزمایشی ،آزمون
شناخته شدهای برای سنجش توجه انتخابی در بیماران و افراد عادی است .این آزمون بر پایه
انتقاداتی که بر آزمون استروپ وارد بود توسط مکلئود 0و همکاران ( )0482طراحی شده
است .در آزمون استاندارد کاوش نقطه ،تصاویر تهدیدکننده و خنثی روی نمایشگر به
صورت همزمان و برای مدت کوتاهی( 911هزارم ثانیه) ارائه میشوند .بعد از محو شدن
آنها ،یک نقطه درست در جای یک تصویر ظاهر میشود که به صورت تصادفی با احتمال
وقوع یکسان در جایگاه فضایی هر یک از دو تصویر میتواند پدیدار شود .سرعت در پاسخ
به نقطهای که دقیقاً در جایگاه تصویر تهدیدکننده مینشیند ،نشان دهندهی توجه به سمت
آن تصویر و کندی پاسخ به آن ،نشان دهنده اجتناب یا دور کردن توجه از آن است .این
آزمون توسط دهقانی و همکاران ( )0088در ایران اعتباریابی شده است .نتایج به دست آمده
نشان دهندهی اعتبار باالی محرکهای تصویری مورد استفاده در این آزمون و همچنین
اعتبار پاسخ آزمودنیها در برابر تصاویر بود .به عالوه نمرات به دست آمده در مورد توجه،
ارتباط معناداری با سطح سواد و جنسیت آزمودنیها نداشت که نشان دهنده توان این آزمون
1. emotional processing scale
2. Dot-Prob
3. MacLeod
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در سنجش انتخابی ،مستقل از متغیرهای جمعیتشناختی بود .اعتبار این آزمون با استفاده از
آلفای کرونباخ در نوبت متجانس ،برابر  1/49بود و در نوبتهای نامتجانس برابر  1/42به
دست آمد .پایایی این آزمون نیز  1/80تا  1 /40برآورد شده است.

یافتههای پژوهش
به منظور آزمون فرضیهی اول پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در سوگیری توجه افراد
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر ،مبتال به بدریختانگاری و افراد غیرمبتال از آزمون تحلیل
واریانس یک راهه استفاده شد .همچنین شایان ذکر است از آزمون لوین برای تأیید همگنی
واریانسها و از آزمون شاپیرو-ویلک 0برای تأیید نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد
(.)p<1/19
جدول .1شاخص توصیفی متغیر سوگیری توجه در سه گروه
اضطراب

بدریختانگاری

غیرمبتال

متغیر
سوگیری

میانگین

1/09

1/00

1/14

توجه

انحراف معیار

1/01

1/82

1/90

جدول .2مقایسه سوگیری توجه با استفاده از آزمون تحلیلی واریانس یک راهه
منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

بین گروهی

0/22

2

0/80

دورن گروهی

019/12

242

1/09

کل

012/28

244

F

9/08

سطح معناداری

1/112

با توجه به نتایج جدول  2تفاوت معنادرای در سوگیری توجه بین سه گروه مبتال به

اختالل اضطراب فراگیر ،بدریخت انگاری و غیرمبتال در سطح  P<1/19وجود داشت
[ .] F)2،242( =9/08 ،P=1/112با توجه به اینکه آزمون آنووای یک راهه تمام اطالعت
آماری مورد نیاز را در اختیار ما قرار نمیدهد از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد .با توجه به
نتایج مقایسه در آزمون تعقیبی شفه ،تفاوت معناداری در سوگیری توجه بین افراد مبتال به
اختالل اضطراب فراگیر ( )M=1/09 ،SD=1/01و افراد مبتال به بدریخت انگاری
( )M=1/00 ،SD=1/82وجود داشت .همچنین تفاوت معناداری در سوگیری توجه بین افراد

1. Shapiro-Wilk
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مبتال به اختالل اضطراب فراگیر ( )M=1/09 ،SD=1/01و افراد غیرمبتال (،SD=1/90
 )M=1/14وجود داشت .اما تفاوت معناداری در سوگیری توجه بین افراد مبتال به
بدریختانگاری و غیرمبتال یافت نشد.
به منظور آزمون فرضیهی دوم پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در سبکهای
پردازش هیجانی افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر ،بدریخت انگاری و افراد غیرمبتال ،از
آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد .همچنین از آزمون لوین برای تأیید همگنی
واریانسها و از آزمون شاپیرو-ویلک برای تأیید نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد

(.)p<1/19

جدول .3میانگین و انحراف معیار سه گروه آزمودنی در سبک پردازش هیجانی
مزاحمت

سرکوبی

فقدان همسویی

عدمکنترل تکانه

تجزیه

اجتناب

ناموزونی

برونیسازی

20/00

02/14

09/29

00/81

4/42

4/90

21/22

4/14

9/20

0/99

2/24

2/00

0/28

2/00

9/00

2/01

21/08

00/20

09/20

02/12

4/94

4/04

21/02

8/92

9/02

0/44

0/90

2/28

0/21

2/92

9/92

2/19

02/41

01/92

09/82

01/99

8/29

4/98

21/04

8/22

0/41

0/92

0/00

2/20

2/90

2/28

2/08

0/40

متغیر
میانگین

اضطراب

انحراف
معیار

بدریخت

میانگین

انگاری

انحراف
معیار
میانگین

غیرمبتال

انحراف
معیار

جدول .4نتایج آزمون آنووای یک راهه برای سبک پردازش در سه گروه آزمودنی
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

0101/22

2

909/02

02/12

1/110

9824/94

242

04/22

کل

2411/29

244

بین گروهی

092/21

2

20/01

0448/24

242

00/91

منابع تغییر
بین گروهی
مزاحمت

سرکوبی

درون
گروهی

درون
گروهی

9/90

1/119
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کل

9099/41

248

بین گروهی

99/22

2

22/02

2882/22

249

4/28

کل

2490/09

242

بین گروهی

000/99

2

29/22

0240

242

2/19

کل

0422/99

248

بین گروهی

022/80

2

80/90

2222/88

242

8/42

کل

2829/22

244

بین گروهی

1/42

2

1/98

درون
گروهی

0980/98

242

9/09

کل

0982/99

248

بین گروهی

8/89

2

9/92

9918/12

242

08/21

کل

9902/88

244

بین گروهی

08/21

2

0221/42

242

0204/22

244

فقدان

درون

همسویی

گروهی

عدمکنترل

درون

تکانه

گروهی

تجزیه

اجتناب

ناموزونی

برونی سازی

درون
گروهی

درون
گروهی

درون
گروهی
کل

4/09

111

2/24

01/82

4/18

1/41

1/29

2/22

1/12

1/110

1/110

1/40

1/28

1/01

با توجه به نتایج جدول  ،9بین سه گروه آزمودنی در خرده مقیاسهای مزاحمت
[ ،]F)2،242( =02/12 ،P=1/110سرکوبی [ ،]F)2،242( =9/90، P=1/119عدم کنترل
تکانه [ ،]F)2،242( =01/89 ،P=1/110تجزیه [ ]F)2،242( =4/18، P=1/110در سطح
 P<1/19تفاوت معناداری وجود داشت .همچنین در خرده مقیاسهای فقدان همسویی،
اجتناب ،برونی سازی و ناموزونی بین سه گروه آزمودنی تفاوت معناداری یافت نشد .به
منظور بررسی بیشتر نتایج آزمون آنووای یک راهه از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که
نتایج آن به این صورت بود .در سبک پردازش مزاحمت بین افراد مبتال به اختالل اضطراب
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فراگیر ( )M=20/00 ،SD=9/20و افراد غیرمبتال ( )M=02/41 ،SD=0/41تفاوت معناداری
وجود داشت .همچنین بین افراد مبتال به بدریخت انگاری ( )M=21/08 ،SD=9/02و افراد
غیرمبتال ( )M=02/41 ،SD=0/41تفاوت معناداری وجود داشت .اما تفاوت معناداری بین
افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و افراد مبتال به بدریخت انگاری یافت نشد .در سبک
پردازش سرکوبی بین افراد مبتال به اضطراب ( )M=02/14 ،SD=0/99و افراد غیرمبتال
( )M=01/92 ،SD=0/92تفاوت معناداری وجود داشت .همچنین بین افراد مبتال به بدریخت
انگاری ( )M=00/20 ،SD=0/44و افراد غیرمبتال ( )M=01/92 ،SD=0/92تفاوت معناداری
وجود داشت .اما تفاوت معناداری در افراد مبتال به اضطراب و افراد مبتال به بدریخت انگاری
یافت نشد .در سبک پردازش عدم کنترل تکانه بین افراد مبتال به اضطراب (،SD=2/00
 )M=00/81و افراد غیرمبتال ( )M=01/99 ،SD=2/20تفاوت معناداری وجود داشت.
همچنین در افراد مبتال به بدریخت انگاری ( )M=02/12 ،SD=2/28و افراد غیرمبتال
( )M=01/99 ،SD=2/20تفاوت معناداری وجود داشت .اما تفاوت معناداری بین افراد مبتال
به اضطراب و افراد مبتال به بدریخت انگاری یافت نشد .در سبک پردازش تجزیه بین افراد
مبتال به اضطراب ( )M=4/42 ،SD=0/28و افراد غیرمبتال ( )M=8/29 ،SD=2/90تفاوت
معناداری وجود داشت .همچنین بین افراد مبتال به بدریخت انگاری ()M=4/94 ،SD=0/21
و افراد غیرمبتال ( )M=8/29 ،SD=2/90تفاوت معناداری وجود دشت .اما تفاوت معناداری
بین افراد مبتال به اضطراب و مبتال به بدریخت انگاری یافت نشد.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد گروه دارای اختالل اضطراب فراگیر ،سوگیری منفی تری
نسبت به گروه دارای بدریخت انگاری و غیرمبتال داشتند .چرا که افراد مضطرب ،نسبت به
محرکهای تهدیدآمیز گوش بزنگی بیشتری نشان میدهند بنابراین گشتالت خود را به شکل
مخدوشی کامل میکنند .در واقع افراد مضطرب مستعد هستند به صورت انتخابی به برخی
اقالم محیط توجه و از برخی دیگر چشمپوشی کنند .این توجه بیشتر شامل موارد منفی محیط
میشود .توجه بیش از اندازه به نشانههای منفی و رمزگردانی دائم موارد تهدیدکننده محیط
موجب شده تا افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر در رهاسازی توجهشان از نشانههای
تهدیدکننده محیطی دچار اشکاالتی شوند و این اشکاالت به اکثر فعالیتهای روزمرهی آنان
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گسترش یابد .با توجه به نقش سوگیری توجه در سببشناسی اختالالت اضطرابی ،میتوان
پیشبینی کرد با کاهش سوگیری توجه ،شدت اختالل اضطراب فراگیر کاهش یابد و حلقهی
معیوب اضطراب ،دگرگونی توجه و افزایش اضطراب بهبود یابد .اما افراد دارای بدریخت
انگاری به نشانههای مرتبط با ظاهر خود حساس هستند .به طور کلی فراخنای توجهی بیماران
مبتال به بدریختانگاری به محرکهای مربوط به زیبایی و ظاهر اختصاص یافته است.
بنابراین ،هنگامی که موقعیت مربوط به ظاهر مطرح میشود توانایی این بیماران برای توجه
به اطالعات مناسب و نادیده گرفتن همزمان اطالعات نامربوط ،به شکل سوگیرانهای بروز
پیدا میکند .بنابراین همگام با یافتههای پژوهش و طبق مالکهای تشخیصی  DSMافراد
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر به نشانههای منفی و کلی محیط و افراد دارای اختالل
بدریخت انگاری به نشانههای منفی مرتبط به ظاهر خود توجه نشان میدهند .پژوهش حاضر
با پژوهش دود 0و همکاران ()2102؛ سینگ 2و همکاران ()2109؛ بریتون 0و همکاران
()2109؛ جاش 9و همکاران ()2101؛ شنیر 9و همکارنش ( ،)2102دلیر و همکاران ()0049؛
پورحسین و همکاران ( )0040و شهامت و صالحی ( )0042همسو بود.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،بین سبکهای پردازش هیجانی افراد دارای
اختالل اضطراب فراگیر ،بدریخت انگاری و افراد غیرمبتال تفاوت معناداری وجود دارد.
افراد دارای اختالل اضطراب فراگیر و بدریخت انگاری در تجربه کردن و تشخیص هیجانات
خود با افراد عادی تفاوتی ندارند ،نقص هیجانی آنان در کنترل و مهار هیجانی است .افراد
دارای اختالل اضطراب فراگیر و بدریخت انگاری در مقایسه با افراد غیرمبتال بیشتر از
سبکهای مزاحمت ،سرکوبی ،عدم کنترل تکانه و تجزیه استفاده میکنند که مرتبط با
کنترل ،بیان و پردازش ناکافی هیجانات است .بر اساس نظریه راچمن ( )2110جذب و
کاهش هیجانات منفی در افراد دارای این دو اخـتالل مخدوش است بدین صورت که افراد
دارای اضطراب محیط را تهدیدکننده و چالشانگیز ارزیابی میکنند و توانایی جذب و
کاهش هیجانات در آنان نقصان پیدا کرده است .همچنین افراد مبتال بـه بدریخت انگاری
مانند سایر افراد دارای وسواس جبری به دلیـل ناتوانی در ابراز هیجانات خـود دچار نوعی
1. Dodd
2. Singh
3. Britton
4. Josh
5. Schneier
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هیجان درونی ناشـناخته هستند کـه بهصورت رفتارهای خنثیکننده نمود پیدا میکند و این
رفتارهای اجباری ،روشی برای کاهش نگرانی بیمارگون آنهاست .به عقیده مولدینگ 0و
همکاران ( )2102تفاوت بین سطح مطلوب کنترل هیجانی و سطح ادراک شدهی آن در
افراد ،منجر به ایجاد عالئم وسواس بیاختیاری میشود و گرایش شخص را به درگیر شدن
در اعمال وسواسی بیشتر میکند و به حلقه معیوب پردازش هیجانی ناقص دامن میزند.
یافتههای این پژوهش با پژوهش باکر و همکاران ( )2112و ( )2101؛ آرینزو 2و همکاران
( )2100؛ جانش 0و همکاران ( )2114همسو بود .بنابراین با توجه به یافتههای پژووهش
حاضر ،سبکهای پردازش هیجانی افراد دارای اضطراب و افراد دارای بدریخت انگاری در
مواقع رویارویی با هیجانات منفی مشابه است .این افراد در ابرازگری و کنترل هیجانی دچار
بدکارکردی هستند و این بدکارکردی ناشی از تالش ناموفق آنها برای انطباق با محیط است.
افراد دارای اضطراب و بدریخت انگاری هرکدام در رویارویی با شرایط تنشزا ،شیوه های
متفاوتی در بیان و کنترل هیجانات در پیش میگیرند اما کماکان نقص در بیان و کنترل
هیجانات در آنان وجود دارد و موجب شباهت این دو اختالل در سبکهای پردازش هیجانی
شده است.
از آنجا که این پژوهش برای اولین بار در ایران روی افراد دارای اختالل بدریخت
انگاری انجام شده است لذا پیشنهاد میشود در نمونههای مختلف از جمله نمونه دارای
دانشجویان پسر به منظور تأییدهای تجربی بیشتر نیز انجام گیرد .همچنین از لحاظ کاربردی
پیشنهاد میشود در درمان اختالل اضطراب فراگیر برنامههایی در جهت تعدیل سوگیری
منفی و کنترل هیجانات طراحی شود و در راستای درمان اختالل بدریخت انگاری برنامههای
در جهت آموزش ابرازگری هیجانات مدون شود.

1. Moulding
2. Arienzo
3. Jänsch
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