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هـاي پـژوهش حاضـر، شـدت     طبـق یافتـه   :گیرينتیجه). >001/0p(درصد تغییرات مربوط به اضطراب صفتی را تبیین نمایند  37
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  مقدمه

هـایی   تـرین و فراگیرتـرین هیجـان   اضطراب از جمله شـایع 
ت که بخش قابل توجهی از جمعیت، سطوح شدیدي از آن اس

هـاي حـوزه   به طور معمول در پـژوهش  .)1(کنند را تجربه می
اضطراب، بسته به بلندمدت یا گذرا و ناپایدار بودن اضطراب، 

اضـطراب  ). 2(کنند  آن را به دو نوع صفتی و حالتی تقسیم می
هـاي  تفاوتبه آمادگی کلی فرد براي مضطرب شدن و  یصفت

زا بـه  ادراك یا ارزیابی موقعیـت اسـترس   پایدار در نسبتاًفردي 
هـاي  براسـاس پـژوهش   .)3(صورت تهدیدکننده، اشـاره دارد  

انجام شده، اضطراب صـفتی بـر فراینـد ارزیـابی تهدیـد و نیـز       
ــه فشــارزاهاي روان  ــأثیر  واکــنش هیجــانی نســبت ب شــناختی ت

ان یـک  چنین، وجـود صـفت اضـطراب بـه عنـو      هم. گذارد می
هـاي اضـطرابی    ساز در ابتال به افسردگی و  اخـتالل عامل زمینه
ممکـن اسـت نقـش     صـفت اضـطراب  . )5، 4(شود  شناخته می

ــودي  ــزایش برخــی همب ــانجی در اف ــان اخــتالل می ــا می ــاي  ه ه
  ). 6(اضطرابی و افسردگی داشته باشد 

دهنـد کـه بـین اضـطراب     ها نشان مـی نتایج برخی پژوهش
ري تنظیم هیجـان رابطـه مثبتـی وجـود دارد     صفتی باال و دشوا

ــیم     . )7( ــور تنظ ــه منظ ــاال، ب ــفتی ب ــطراب ص ــراد داراي اض اف
اي چـون سـرکوبی   هاي خود از راهبردهاي ناسازگارانه هیجان

هـاي   بـا ایـن وجـود در پـژوهش    . )10، 9، 8(کننـد  استفاده می
تر به این نکته پرداخته شده است که چه چیزي،  شده، کم انجام

آن  با اضطراب صـفتی بـاال   افرادتجربه هیجانی را براي داشتن 
یکی از  .سازد که گرایش به سرکوب آن دارندقدر مشکل می

عواملی که ممکـن اسـت در نـوع واکـنش افـراد بـا اضـطراب        
صفتی باال به هیجان تأثیرگذار باشـد، ماهیـت متفـاوت تجربـه     

 یا تجربه هیجـانی،  واکنشیک جنبه مهم از هر  .هیجانی است
بایست با میـزان  شدت یا میزان هیجان تجربه شده است که می
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هـا  با ایـن وجـود پـژوهش   . محرك هیجانی تناسب داشته باشد
در نیرومنـدي و  هاي فـردي پایـداري   دهند که تفاوتنشان می

وجـود  کننـد،  هـاي خـود را تجربـه مـی     شدتی که افراد هیجان
نی، در واقع با فرض وجود سطح یکسان تحریـک هیجـا  . دارد

افرادي که در بعد شدت هیجان در سطح باالتري قرار دارنـد،  
صرف نظر از هیجان خاصی که برانگیخته شـده اسـت، پاسـخ    

ها بیانگر نتایج بررسی  .)11(دهند تري نشان میشدیدتر و قوي
آن است که افراد با شدت عاطفه باال بیش از افرادي که شدت 

هاي هیجانی منفی محركکنند، از تري را تجربه می عاطفه کم
تـري در مـورد توانـایی    و انتظارات منفی )12(کنند اجتناب می
  . )13(هاي هیجانی خود دارند  تنظیم حالت

بخشــی و همکــاران بــر اهمیــت اشــکال در نظــم 1منــین     
ایـن  ). 14(انـد   تأکید کـرده  2هیجان در اختالل اضطراب منتشر

گوهاي مشابه سـوگیري  اختالل، بنابر شواهد موجود از جمله ال
در پردازش اطالعات، ارتباط زیادي بـا اضـطراب صـفت بـاال     

گــران بــه مــدل دشــواري تنظــیم  ایــن پــژوهش. )16، 15(دارد 
یکـی  . )17( انـد هیجان در اختالل اضطراب فراگیر اشاره کرده

برانگیختگـی هیجـانی یـا    هاي این مـدل، تجربـه بـیش   از مؤلفه
هـاي هیجـانی   ر مـورد حالـت  بـه ویـژه د  (هاي شـدیدتر   هیجان
گفتنی است که نتایج چند پژوهش اخیـر از  . )18(است ) منفی

فرض این گروه مبنی بر این که افراد مبتال به اختالل اضطراب 
هاي منفی را شدیدتر از گروه کنتـرل غیربیمـار     فراگیر، هیجان

هاي روانـی دیگـري از    شناسی و افراد مبتال به آسیب )19، 17(
تجربه  )19(و اختالل اضطراب اجتماعی  )20(گی جمله افسرد

اگرچه شدت باالي هیجان ممکـن  . اند کنند، حمایت کردهمی
شناسانه نباشد، اما بـه خصـوص در   است به خودي خود آسیب

هاي خلقی منفی ممکن است این احتمال را افزایش دهد  حالت
هاي خـود نبـوده و از    که شخص قادر به مدیریت موفق هیجان

بــه منظــور  ) از قبیــل نگرانــی (دهــاي ناســازگارانه اي  راهبر
  . سرکوبی، کنترل یا اجتناب از تجربه هیجانی خود استفاده کند

هاي جدیدي اشـاره  توان به نتایج پژوهشدر این زمینه می
دهنـد تغییـرات در شـدت هیجـان، بـا نـوع       کرد که نشـان مـی  

کـار   کننـد و بـه  راهبردهاي تنظیم هیجانی که افراد انتخاب می
شـده،   براساس مطالعات انجـام . )22، 21(برند، ارتباط دارد می

دهنـد کـه بـراي    در سطوح هیجانی شدیدتر، افراد تـرجیح مـی  
هــاي خــود از راهبــرد ناســازگارانۀ اجتنــاب   رهــایی از هیجــان

این نوع گرایش به اجتناب از تجـارب  . )24، 23(استفاده کنند 
_______________________________________ 
1 Mennin 
2 Generalized Anxiety Disorder 

ــه شــناختی ناخوشــایند در رویکردهــاي  روان نظــري جدیــد، ب
گیــري و تــداوم شناســی، شــکل عنــوان عامــل مهمــی در ســبب

شناختی در نظر گرفته شـده اسـت    هاي روان بسیاري از اختالل
ــز  ).26، 25( ــاران 3هی ــه    و همک ــد ک ــن باورن ــر ای ــاب ب اجتن

اشـکال   اي، فرایندي اساسی و تأثیرگـذار در بسـیاري از   هتجرب
ــی آســیب ــوا  شناســی روان ــه سوءمصــرف م د، اخــتالل از جمل

عملـی، اخـتالل هـراس و اخـتالل شخصـیت       -وسواس فکري
اختالل اضطراب فراگیـر نیـز از جملـه    ). 28و  27(مرزي است 

هـاي انجـام شـده، نقـش و      بررسیهایی است که نتایج   اختالل
دهـد  اي را در آن مـورد تأییـد قـرار مـی    اهمیت اجتناب تجربه

-اي تغییـر پدیـده  اي، به تالش فرد بـر اجتناب تجربه. )30، 29(
) هاي بـدنی، خـاطرات   ها، احساس افکار، هیجان( 4هاي درونی

هـاي  شـوند و اجتنـاب از موقعیـت   که به طور منفی ارزیابی می
اي اي ناسـازگارانه ها اشاره دارد؛ راهبرد مقابلـه  برانگیزاننده آن

شـناختی   از طریق کاهش رنج روانمدت که هر چند در کوتاه
یابـد، در بلندمـدت آزاردهنـده    م مـی شـود و تـداو   تقویت مـی 

  . )28(کند خواهد بود و زندگی فرد را مختل می
با در نظر داشتن نقش مهم شدت هیجان در فراینـد تنظـیم   

هاي هیجانی و مشکالت تنظیم هیجـان  هیجانی و اهمیت مؤلفه
ــم   در درك اخــتالل ــاي اضــطرابی و افســردگی و ه ــین،  ه چن

شــناختی کــه  دهاي روانضــرورت ارزیــابی ســاختارها و فراینــ
گیــري، تــداوم و یــا تقویــت اضــطراب      احتمــاالً در شــکل 

شـدت هیجـان و    ایـن پـژوهش  انـد، در  شـناختی دخیـل   آسیب
در گرایش به اجتنـاب از تجـارب درونـی منفـی و ناخوشـایند      

علیرغم وجود . اضطراب صفتی، مورد بررسی قرار گرفته است
ــا    ــان و اجتن ــه شــدت هیج ــاتی در خصــوص رابط ــا مطالع ب ب

تـاکنون چنـدان بـه سـهم     هاي اضـطرابی و افسـردگی،    اختالل
اي در شـدت اضـطراب صـفتی    شدت هیجان و اجتناب تجربه

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین . پرداخته نشده است 
اي و چنین، بررسی نقش اجتناب تجربه متغیرهاي مذکور و هم

فــرض .  بینـی اضـطراب صــفتی اسـت   شـدت هیجـان در پــیش  
گران بر آن است کـه افـراد بـا اضـطراب صـفتی بـاال،        شپژوه

  . کننداي و شدت هیجانی باالیی را تجربه میاجتناب تجربه
  
  روش

همبسـتگی حاضـر، شـامل     -جامعه آماري پژوهش مقطعی
تمام دانشجویان دختـر مقطـع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد      
_______________________________________ 
3 Hayes 
4 internal events 
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در . بــوده اســت  92-93دانشــگاه تبریــز در ســال تحصــیلی    
 15ي از نوع همبستگی، به ازاي هـر متغیـر، حـداقل    هاپژوهش

بنابراین، از جامعـه فـوق   ). 31(شود می آزمودنی در نظر گرفته
اي اي مرحلـه گیـري تصـادفی خوشـه   نفر بـه روش نمونـه   197

اقتصاد، کشاورزي، بـرق،  (ابتدا چهار دانشکده . انتخاب شدند
فی و سپس از هر دانشکده به صـورت تصـاد  ) هاي خارجهزبان

نمونــه نهــایی از بــین ایــن . دو کــالس درســی انتخــاب شــدند
هـا و بـا درنظـر گـرفتن تمایـل بـه شـرکت در پـژوهش         کالس

نامه بین دانشجویان  پرسش 220در مجموع . تشکیل شده است
هـاي مخـدوش   هـا توزیـع شـد کـه بـا حـذف داده      این کـالس 

ــه پرســش( ــده  نام ــده ش ــفید برگردان ــا س ــاقص ی ــاي ن  197، )ه
هاي از دست داده. وارد مرحله تحلیل آماري شدندنامه  پرسش

ــتند  ــادفی داشــ ــه، حالــــت تصــ ــاي ورود مــــالك. رفتــ هــ
کننـدگان شـامل دانشـجو بـودن و رضـایت فـرد بـراي         شرکت

روش اجراي پژوهش به این صـورت  . شرکت در پژوهش بود
کننـدگان  بود که  ابتدا در مورد موضوع پژوهش براي شرکت

هـا اطمینـان خـاطر داده شـد کـه       بـه آن . توضیحاتی ارائـه شـد  
هــا صــرفاً بــراي اهــداف پژوهشــی مــورد اطالعــات پرسشــنامه

کنندگان، پس از کسب رضایت شرکت. گیرداستفاده قرار می
هـاي  ها درمیان دانشجویان توزیع شـد و بـه پرسـش   نامه پرسش

در ایـن  . هـا پاسـخ داده شـد   نامـه  ها در حین تکمیل پرسـش  آن
دهی به  ها تصادفی بود و پاسخنامه شپژوهش، ترتیب ارائه پرس
افزار هاي پژوهش با کمک نرمداده. صورت انفرادي انجام شد

SPSS-16  و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون
با توجه به ایـن کـه در ایـن    . چندگانه گام به گام تحلیل شدند

اي متغیـر  پژوهش، متغیرهاي شـدت هیجـان و اجتنـاب تجربـه    
و اضـطراب صـفتی متغیـر مـالك بودنـد، بـه منظـور         بـین پیش

  .ها، ابزارهاي زیر مورداستفاده قرار گرفتندگردآوري داده
 داراي دو )STAI1( حالــت-صــفت اضــطرابنامــه  پرســش

مقیاس است و اضطراب صفتی و حالتی را مورد ارزیابی قـرار  
گویـه اسـت کـه در یـک مقیـاس       20هر بخش شامل . دهدمی

ــاً هرگــز«(رت اي لیکــچهــار درجــه ــات«، »تقریب ، »گــاهی اوق
در . شـوند پاسـخ داده مـی  ) »تقریبـاً همیشـه  «و  »تر اوقـات  بیش«

نامه  پرسش) STAI-T(پژوهش حاضر، بخش اضطراب صفتی 
مهرام ایـن مقیـاس را در ایـران    . مورد استفاده قرار گرفته است

و پایایی اضطراب صفتی و حالتی را به ترتیب  هنجاریابی کرده

_______________________________________ 
1 State-Trait Anxiety Inventory  

در پـژوهش حاضـر،   ). 32(اسـت  گزارش کرده  92/0و  91/0
محاسـبه   80/0ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس اضطراب صـفتی  

  .شد
توسـط دینـر و همکـاران    ، )AIM2(نامه شدت عاطفه  پرسش

ــان    ــه هیج ــده اســت و شــدت تجرب ــدوین ش ــاوت   ت ــاي متف ه
هـا را مـورد ارزیـابی    و واکنش بـه آن ) خوشایند و ناخوشایند(

گویـه  اسـت کـه     40نامه داراي  این پرسش). 11(دهد قرار می
بنــدي  درجـه ) همیشــه( 6تـا  ) هرگــز( 1در مقیـاس  لیکـرت از   

ماه را براي  3لرسن و دینر پایایی بازآزمایی با فاصله . شوند می
آلفاي کرونباخ (و همسانی درونی آن را باال  81/0این مقیاس، 

رسـی ایـن   نسـخه فا ). 12(اند گزارش کرده) 94/0تا  90/0بین 
ترجمه وارون، تنظـیم و بـر روي    -نامه به روش ترجمه  پرسش

میـزان آلفـاي   . نفر از دانشجویان دانشگاه تبریـز اجـرا شـد     80
به  76/0و  81/0اي آن به ترتیب کرونباخ و بازآزمایی سه هفته

  .دست آمد
بــه ، )AAQ-II3(نســخه دوم  -پــذیرش و عمـل  نامــه پرسـش 

جهت سـنجش سـاختاري کـه بـه      )26(وسیله بوند و همکاران 
ناپذیري روانشناختی اشاره اي و انعطافپذیرش، اجتناب تجربه

این پرسشـنامه، نسـخه ده   . دارد، ساخته و اعتباریابی شده است
اي از پرسشنامه اصلی است که توسط هیز و همکـاران بـه   ماده

اي یعنـی گـرایش بـه اجتنـاب از     منظور ارزیابی اجتناب تجربه
هـا در  گویه). 26(ناخوشایند، طراحی شده بود  تجارب درونی

همیشـه  ( 7تـا  ) هرگز درست نیست( 1طیف مقیاس لیکرت از 
شوند و نمـرات بـاالتر، حـاکی از    پاسخ داده می) درست است

آلفـاي  (همسـانی درونـی   . تر هستند پذیري روانی بیشانعطاف
تـا   78/0اي از  نامه پذیرش و عمل، در دامنـه  پرسش) کرونباخ

مـاه، بـه    12و  3و ضریب بازآزمایی این مقیاس به فاصله  88/0
در مــورد ). 26(بــه دســت آمــده اســت  79/0و  81/0ترتیــب  

ــز، عباســی و    نســخه فارســی پرســش  ــذیرش و عمــل نی ــه پ نام
را ) 89/0-71/0(، همسانی درونـی قابـل قبـولی    )33(همکاران 
ــالینی گــزارش کــرده  در گــروه ــالینی و غیرب ــد هــاي ب ). 33(ان

هـاي  زمـان مقیـاس   چنین، روایی آن با استفاده از اجراي هم مه
افسردگی بک، سالمت روان و دشواري تنظـیم هیجـان مـورد    

. )33(بررسی قرار گرفته و در حد مطلوبی برآورد شـده اسـت   
نامـه در پـژوهش حاضـر     ضریب آلفاي کرونبـاخ ایـن پرسـش   

  .به دست آمده است 84/0
_______________________________________ 
2 Affect Intensity Measure  
3 Acceptance and Action Questionnaire-II  
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  هایافته
بـا انحـراف معیـار    (سـال   26/24 هـا میانگین سن آزمـودنی 

شناختی گـروه نمونـه در   هاي جمعیتسایر ویژگی. بود) 58/1
  .اند ارائه شده 1جدول 

بـین و  نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پـیش 
بیانگر آن است که شدت هیجان و اجتناب ) 2جدول (مالك 
اي با اضطراب صفتی رابطـه مثبـت دارنـد کـه در سـطح      تجربه

به عبارت دیگر، افـزایش شـدت هیجـان و    . معنادار است 01/0
اي بـا افـزایش شـدت اضـطراب صـفتی همـراه       اجتناب تجربـه 

بــاالترین همبســتگی مربــوط بــه ارتبــاط میــان اجتنــاب  . اســت
  ).=53/0r(اي با اضطراب صفتی است  تجربه

اي در براي ارزیابی سهم شـدت هیجـان و اجتنـاب تجربـه    
ز روش تحلیل رگرسیون چندگانه بینی اضطراب صفتی، اپیش

منظور، شدت هیجان و اجتنـاب  به این . گام به گام استفاده شد
بـین و اضـطراب صـفتی بـه     اي به عنوان متغیرهـاي پـیش  تجربه

هـاي  یافتـه . عنوان متغیر مالك در معادله رگرسیون وارد شدند
مربوط به انجام رگرسـیون گـام بـه گـام نشـان داد کـه شـدت        

بینـی   راساس متغیر شدت هیجـان، قابـل پـیش   اضطراب صفتی ب

در این معادله رگرسیون، مقدار  .)>F ،001/0p= 22/45(است 
R   وR2 هاي داده. بود 19/0و  44/0شده، به ترتیب  تطبیق داده

دهنـد کـه افـزایش شـدت      ، نشـان مـی  3جـدول  ارائه شده در 
  .هیجان با افزایش شدت اضطراب صفتی همراه است

  
  شناختی نمونههاي جمعیتویژگی) درصد(ی فراوان -1جدول 

  )%(فراوانی     متغیر
  )8/52( 104  علوم انسانی  رشته تحصیلی

  )8/14( 29  مهندسی  
  )4/29( 58  علوم پایه  
  )3( 6  نامشخص  

  )8/85( 169  کارشناسی  مقاطع تحصیلی
  )2/12( 24  کارشناسی ارشد  
  )2( 4  دکتري   
  0  نامشخص  

  )2/83( 164  مجرد  وضعیت تأهل
  )2/13( 26  متأهل  
  )6/3( 7  نامشخص  

  
  بین و مالكهمبستگی بین متغیرهاي پیشو ضریب ) و انحراف معیار(میانگین  -2جدول 

  )انحراف معیار(میانگین  3 2 1 متغیرها

 )74/18( 99/154   1 )1(شدت هیجان 

 )85/7( 32/44  1 441/0** )2(اضطراب صفتی 

  )72/11( 21/36 1 535/0** 385/0** )3(اي اجتناب تجربه

    **p< 01/0  

  
  بین با متغیر مالكهاي مدل رگرسیونی رابطه بین متغیرهاي پیشیافته - 3جدول 

 داريسطح معنا B Beta  t مدل رگرسیون

 001/0 585/7  219/38 عدد ثابت

 001/0 135/4 261/0 112/0 شدت هیجان

 001/0 185/7 454/0 308/0 اياجتناب تجربه
  اضطراب صفتی: متغیر مالك

  
  یبین بر اضطراب صفتهاي آماري رگرسیون متغیرهاي پیششاخص -4جدول 

 R  R2 R2adj  سطح معناداري SS df MS F مدل
 362/0 368/0 607/0 001/0 515/54 622/2201 2 244/4403 رگرسیون

      385/40 193 066/7552 باقیمانده

       196 311/11955 کل
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چنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد  هم
اي قابـل  که شدت اضـطراب صـفتی از طریـق اجتنـاب تجربـه     

نشـان داده شـده    4جـدول  طـور کـه در   همـان . بینی استپیش
دار مشاهده شده براي متغیرهـاي پـژوهش معنـا    Fاست، مقدار 

ت درصد تغییـرا  37در مجموع . )>F ،001/0p= 51/54(است 
توسط دو متغیر شدت هیجان و ) اضطراب صفتی(متغیر مالك 
چنـین، در صـورت تعمـیم     هم. شود اي تبیین میاجتناب تجربه

درصــد  36بــین ایــن نتــایج بــه جامعــه اصــلی، متغیرهــاي پــیش
  .کنندبینی میواریانس اضطراب صفتی را پیش

  
  بحث

ــاط شــدت هیجــان و اضــطراب    ــژوهش حاضــر، ارتب در پ
هـا نشـان داد کـه رابطـه     یافتـه . سی قرار گرفتصفتی مورد برر

مثبت و معناداري میان شدت عاطفه و اضطراب صـفتی وجـود   
طور کـه در مقدمـه مطـرح شـد، شـدت هیجـان یـا        همان. دارد

ــه    عاطفــه کــه در ایــن مطالعــه مــورد ارزیــابی قــرار گرفــت، ب
هاي شدید، صـرف نظـر از    هاي فردي در تجربه هیجان تفاوت

ــا  ــودن آنمحتــواي خــاص ی . هــا اشــاره دارد مثبــت و منفــی ب
دهنـده آن اسـت کـه    بنابراین، نتایج حاصل از این مطالعه نشان

هاي مثبـت و   افزایش اضطراب صفتی، با تجربه شدیدتر هیجان
  . منفی همراه است

اگرچه تاکنون رابطـه شـدت هیجـان بـا اضـطراب صـفتی       
یج برخی مورد ارزیابی قرار نگرفته است، با توجه به این که نتا

مطالعات حاکی از ارتباط اضطراب صـفتی بـاال بـا اجتنـاب از     
رسـد کـه   ، بـه نظـر مـی   )35، 34(هـاي هیجـانی اسـت    موقعیت

توان یک تبیین احتمالی بـراي  رو را میهاي پژوهش پیش داده
بـه عبـارت دیگـر، تجربـه متفـاوت      . این ارتباط در نظر گرفت

گیـري افـراد بـا    هها ممکن است عاملی اثرگذار در کنار هیجان
چنـین،   هـم . هاي هیجانی باشـد اضطراب صفتی باال از موقعیت

هاي این پژوهش همسو با نتایج مطالعات بسیاري است که یافته
ــایر      ــردگی و س ــطراب، افس ــانی را در اض ــدت هیج ــش ش نق

 1مطالعه تـوربرگ . اندها مورد ارزیابی و تأیید قرار داده اختالل
ها است که نشان داد بین شدت یاز جمله این بررس  2و لیورس

هاي افسردگی، اضطراب و اسـترس، همبسـتگی   هیجان و نمره
و همکـاران نیـز    3هـاي منـین  پـژوهش ). 36(مثبت وجـود دارد  
هـاي شـدیدتر    برانگیختگی هیجانی یا هیجانبیانگر تجربه بیش

_______________________________________ 
1 Thorberg 
2 Lyvers 
3 Mennin 

در افـراد مبـتال بـه    ) هاي هیجانی منفیبه ویژه در مورد حالت(
  ).38و  37، 17(فراگیر است اختالل اضطراب 

هدف دیگر پـژوهش حاضـر، بررسـی ارتبـاط و نقـش           
بـر  . اي بر اضطراب صفتی بودکنندگی اجتناب تجربهبینیپیش

هـا،   براي اجتناب از  هیجان طبق نظریه  هیز و همکاران، تالش
افکار، خاطرات و سایر تجارب درونی، نقش مهمی در وجـوه  

ی از جمله اضطراب و افسردگی ایفـا  شناسی روانمتعدد آسیب
هاي ما نشـان  هماهنگ با این دیدگاه، یافته). 39و  28(کند می

داد که رابطه مثبت و معناداري میان شدت اضـطراب صـفتی و   
در مدل رگرسیونی نیز اجتنـاب،  . اي وجود دارداجتناب تجربه

کننده شدت اضـطراب  بینیاولین و شدت هیجان، دومین پیش
بـه عبـارت دیگـر افـرادي کـه اضـطراب صـفتی        . ندصفتی بود

تـر بـراي عواطـف و     کنند، پـذیرش پـایین  تري را تجربه می باال
ها و افکار منفی  تر به اجتناب از عواطف، احساس گرایش بیش
با توجـه بـه ایـن کـه ایـن نـوع پاسـخ بـه تجـارب          . خود دارند

ه ناخوشایند از قبیل اضطراب، در بلندمدت پیامدهاي منفی را ب
ــی     ــر م ــطراب منج ــزایش اض ــه اف ــال دارد و ب ــود دنب ، )40(ش

هایی از این نوع بیـانگر اهمیـت خـاص و نقـش زیربنـایی       یافته
ــذیري روانانعطـــاف ــناختی در درك آســـیب ناپـ شناســـی شـ

هـایی اسـت    این یافته همسو با نتایج پـژوهش . اضطراب هستند
که وجود ارتبـاط مثبـت میـان اضـطراب صـفتی و اجتنـاب از       

ایـن نتـایج   . )35، 34(اند هاي هیجانی را گزارش کردهتموقعی
هایی است که وجود ارتباط چنین، هماهنگ با نتایج بررسی هم

هـاي اضــطرابی و   و اخـتالل  »اي اجتنـاب تجربــه «دار میـان  معنـا 
ها هم  به عنوان مثال، نتایج پژوهش. اند افسردگی را تأیید کرده

گر نقـش مهـم اجتنـاب از    در نمونه بالینی و هم غیربـالینی بیـان  
در بـروز و  ) بـه جـاي پـذیرش   (ها تجارب درونی یا کنترل آن

). 44و  43، 42، 41، 29(تداوم اختالل اضطراب فراگیر هستند 
اي در هـا نیـز مؤیـد نقـش اجتنـاب تجربـه       نتایج سایر پـژوهش 

ــیش ــه اخــتالل  پ ــان ب ــی نشــانگان اضــطراب در مبتالی هــاي  بین
هـاي هیجـانی    بینـی تغییـرات در اخـتالل   و پیش )45(اضطرابی 

  .)46(بوده است 
چنین نشان داد که بین شدت عاطفه  نتایج پژوهش حاضر هم

ایـن یافتـه،   . دار وجود دارداي رابطه مثبت و معناو اجتناب تجربه
اسـت   7و راوس 6، مـرس 5، رابینز4خوان با نتایج پژوهش لینچهم

_______________________________________ 
4 Lynch 
5 Robins 
6 Morse 
7 Krause 
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شـدت عـاطفی بـاال پرداختنـد      که  به بررسی اجتناب در افراد بـا 
ها نشان داد که اجتنـاب یـا بـازداري تجـارب      پژوهش آن). 13(

تر  ساز، بیشهیجانی و شناختی به عنوان یک سبک مقابله مشکل
شـناختی   در افراد با شدت هیجانی باال که نسبت به اسـترس روان 

چنـین بـا    نتـایج ایـن پـژوهش هـم    . شودپذیرند، تجربه میآسیب
دهنـد افـراد،   هایی هماهنـگ اسـت کـه نشـان مـی      شنتایج پژوه

از (هاي بـا شـدت بـاال از راهکارهـایی     تر در پاسخ به هیجان بیش
هاي هیجانی خود جهت رهایی از حالت)  ايقبیل اجتناب تجربه

  .)48، 47(کنند استفاده می
به طور کلی، نتـایج ایـن پـژوهش بیـانگر آن هسـتند کـه بـین        

ید عواطف و اضطراب صفتی ارتبـاط  اي، تجربه شداجتناب تجربه
هـاي پـژوهش،    عـالوه بـر ایـن، یافتـه    . معنادار و مثبت وجـود دارد 

ــنش   ــت واک ــش و اهمی ــده نق ــه   تأییدکنن ــدت تجرب ــذیري و ش پ
هـاي   هاي مثبت و منفـی، و نیـز اجتنـاب از افکـار و هیجـان      هیجان

بنــابراین، اهمیــت . بینــی اضــطراب صــفتی هســتندمنفــی در پــیش
ر درمــان اضــطراب و افســردگی، بــر پــذیرش و مــداخالتی کــه د

ــد و هــدف آن ذهــن ــد دارن ــاب از   آگــاهی تأکی هــا کــاهش اجتن
بـه جـاي   (هاي درونی و افزایش پذیرش تجارب هیجـانی   احساس

چنــین مــداخالتی کــه  اســت، هــم) هــاقضــاوت و اجتنــاب از آن
تــوان از هــاي تنظــیم هیجــانی هســتند را مــیدربرگیرنــده تکنیــک

  .نتایج این پژوهش در نظر گرفت بالقوه تلویحات بالینی
بایست وجود برخـی  هاي پژوهش حاضر میدر تفسیر یافته

جـایی کـه نمونـه ایـن      از آن. هـا را در نظـر گرفـت   محدودیت
هـا در   پژوهش شـامل دانشـجویان دانشـگاه اسـت و اغلـب آن     

بایسـت بـا   سـال قـرار دارنـد، تعمـیم نتـایج مـی       25تا  18سنین 
مثالً در مقایسـه بـا یـک نمونـه بـالینی،      . رداحتیاط صورت بگی

اعضاي نمونـه ایـن پـژوهش ممکـن اسـت از عملکـرد بهتـر و        
بنـابراین،  . تري برخوردار باشند اي سازگارانههاي مقابلهمهارت

هاي آینده، ارزیـابی متغیرهـاي   شود که در پژوهشپیشنهاد می
رت هـا و بـه ویـژه نمونـه بـالینی صـو      این مطالعه در سایر نمونه

چنین، نمونه پژوهش از زنان تشـکیل شـده بـود کـه      هم. بگیرد
پذیري نتایج بـه مـردان را بـا محـدودیت مواجـه      این امر تعمیم

هـاي آتـی بهتـر اسـت کـه تـأثیر سـن و         در پـژوهش . سازدمی
هـاي تنظـیم هیجـانی مـورد بررسـی      جنسیت بر کاربرد مهارت

ــد ــا شــناخت هــاي روان احتمــال وجــود اخــتالل. قــرار بگیرن ی ی
شناسی روانی در نمونـه ایـن پـژوهش    هاي مختلف آسیب جنبه

شـود کـه در   بنابراین، پیشـنهاد مـی  . مورد ارزیابی قرار نگرفت
هاي ها بر داده هاي آینده، این عوامل و تأثیر متمایز آن پژوهش

-عالوه بر این، اگرچـه یافتـه  . پژوهش مورد بررسی قرار بگیرد
اي و شدت هیجان بـا  تجربههاي پژوهش نشان داد که اجتناب 

هـاي  اضطراب صفتی رابطه دارند، با توجـه بـه کـاربرد تحلیـل    
رگرسیون چندگانه گام بـه گـام و همبسـتگی، نتـایج گـزارش      

ـی بـین      بینـی شده تنها بیانگر ارتباط و پیش انـد و نـه روابـط علّ
هـاي آینـده، بـا اسـتفاده از     رسد که پژوهشبه نظر می. متغیرها

ماري از قبیل تحلیل رگرسیون سلسله مراتبـی  هاي آسایر روش
و بررسی آزمایشـی  ) تر روابط بین متغیرهاجهت بررسی دقیق(

یا جنبه عکـس آن یعنـی پـذیرش    (اي متغیرهاي اجتناب تجربه
و شدت هیجان، همراه با مطالعات طولی که اجتنـاب  ) هیجانی

و شــدت هیجــان را در اضــطراب صــفتی مــورد ارزیــابی قــرار 
گشـا  هـا راه در تعیین ماهیت ارتبـاط بـین ایـن پدیـده    دهند،  می

  .خواهند بود
  

  سپاسگزاري
پژوهش حاضر با حمایت مالی معاونت پژوهشـی دانشـگاه   
تبریز و در قالب طرح تحقیقـاتی انجـام شـده اسـت کـه بـدین       

ــی  ــدردانی م ــیله از  ایشــان ق ــاییم وس ــم. نم ــامی  ه ــین از تم چن
ند، کمال تشکر و دانشجویانی که در این پژوهش شرکت کرد

 .سپاس را داریم
بنا به اظهار نویسنده مسئول مقالـه، تعـارض منـافع وجـود نداشـته      [
  .]است
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The role of Emotion Intensity and Experiential Avoidance  
in Predicting Trait Anxiety  

 
Abstract 
Objectives: The current study aim was to examine the predicting role of 
emotion intensity and experiential avoidance in trait anxiety. Method: This 
study was a cross-sectional correlational research. The research population 
consisted of students who were studying in 2013-2014 second semester. Using 
a cluster sampling method, 197 students were selected and completed the State-
Trait Anxiety Inventory, the Affect Intensity Measure, and the Acceptance and 
Action Questionnaire. Data were analyzed using Pearson’s correlation test and 
stepwise multiple regression analysis. Results: the results showed that emotion 
intensity (r=0.44, p<0.01) and experiential avoidance (r=0.53, p<0.01) had 
positive significant relationship with trait anxiety. Additionally, on the basis of 
stepwise multiple regression analyses, experiential avoidance and emotion 
intensity accounted for 0.37% of the trait anxiety variance (p<0.001). 
Conclusion: Based on current research results, emotion intensity and negative 
internal experiential avoidance could be assumed as predicting variable for the 
intensity of trait anxiety. 
 
Key words: emotion intensity; experiential avoidance; trait anxiety 
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