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 چکيده
آموزش تنظیم هیجانی بر اضطراب  اثربخشیهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی 

نمونه در دسترس  371است. برای اجرا این تحقیق از  هاجتماعی دانشجویان خوابگاه بود

قم استفاده شد.  شهردانشجویی  هایخوابگاهیکی از از دانشجویان دختر، ساکن در 

 آزمودنی 31( روی دانشجویان، SPIN) اجرای پرسشنامه اضطراب اجتماعی سپس با

اضطراب اجتماعی باال انتخاب شدند که بر روی آنها آموزش تنظیم هیجانی انجام دارای 

دانشجوی دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. آموزش تنظیم  31شد و 

های تنظیم هیجان بر اساس کتاب تکنیک ساعته و 2جلسه  8ها طی ان در آزمودنیهیج

در روان درمانی رابرت لی هی صورت گرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد آموزش 

داری تنظیم هیجانی بر روی نمرات اضطراب اجتماعی تاثیر معنی دار داشته و بطور معنی

بخشی آموزش تنظیم هیجانی برای هر سه مولفه  اثر. (P<13/1) دهدآن را کاهش می

 (. P<13/1اجتناب، ترس و ناراحتی فیزیولوژیکی نیز معنی دار بود. )

داری بر کاهش اضطراب هیجانی نتیجه گیری: آموزش تنظیم هیجانی اثر معنی

  دانشجویان ساکن خوابگاه دارد.

 .اضطراب اجتماعی، تنظیم هیجان، دانشجویان اژگان کليدي:و 
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 مقدمه
در باور روانشناسان دلهره و اضطراب آن چیزی است که ما هر روزه در روابط کاری، اجتماعی، تحصیلی و حتی در زندگی خانوادگی در 

ست. ااضطراب الزمه زندگی و باعث تالش و تکاپو در امور روزمره انسان ، کنیم. به عقیده روانشناسانارتباط با موضوعات متفاوت تجربه می

طبیعی است که هر فرد در زندگی خود، دچار اضطراب شود. این اضطراب، ممکن است ترس از امتحان ریاضی فردا یا یک موقعیت خطرناک 

ای است فراگیر و عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز، یعنی موقعیتی که تحت تاثیر باال گرفتن پدیده 3باشد. اضطراب

 (.3181؛ به نقل از دادستان، 2،3771اعم از بیرونی و درونی واقع شده و فرد در مهار کردن آن ها ناتوان است )چاپلینتحریکات 

 1میلیون امریکایی )تقریبا  27ترین گروه از اختالالت روانی در امریکا هستند. به طور تخمینی های مرتبط با اضطراب، شایعبیماری

(. بعد از 2112، 1طول زندگی خود، دست کم به یک اختالل اضطرابی مبتال خواهند شد )سوزان.ام.الرک درصد از کل جمعیت امریکا( در

، اختالل اضطراب اجتماعی، سومین اختالل روانپزشکی شایع است. شیوع این اختالل به طور 1و وابستگی به الکل 2اختالل افسردگی اساسی

اضطراب اجتماعی در  (. بیشترین سن شروع این اختالل در نوجوانی است.6،2112کدرصد گزارش شده است )فورمار 31تا  7متوسط بین 

ین ها و مداخالتی برای اگذارد که برنامههای دانشجویی باال بوده و بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی آنها در ابتدای جوانی اثر منفی میجمعیت

 اند: از جمله تنظیم هیجان.تنوعی برای این اختالل ابداع کردهمداخالت درمانی م ،رویکردهای متفاوت.اختالل طراحی شده است

شدت ناخواسته  باهنگام مواجهه با هیجانی  به که )سازگارانه یا ناسازگارانه( 8ایعبارت است از هر نوع راهبرد مقابله 7تنظیم هیجانی

دید های افراطی و ششود وضعیتم. این تعدیل باعث میشود. مهم است که تنظیم هیجانی را مانند یک ترموستات تعادلی بدانیاستفاده می

اند، به یک حد متوسط نزدیک شوند. تنظیم هیجانی مانند هر نوع سبک هیجانی به بافت یا موقعیت خود «خیلی گرم»یا « خیلی سرد»که 

 . (2133، 7هی ه مستقل )لیاند و ننه سازگارانه است فرد بستگی دارد. به عبارت دیگر، مستقل از شخص یا موقعیت زمان حاضر

کنند. ربیعی و همکاران های خود را پیش برآورد می( دریافتند افراد مبتال به اضطراب اجتماعی، هیجان2117و همکاران ) 31هیمبرگ

و همکاران در  33هیجانی با اختالالت اضطرابی رابطه معنی داری وجود دارد. ویرتز -( دریافتند که بین اکثر متغیرهای تظیم شناختی3172)

( در پژوهشی دریافتند که افراد با حمایت اجتماعی کمتر و تنظیم هیجانی ضعیفتر دچار اضطراب و استرس بیشتر نسبت به افراد 2116سال )

 گردند.با حمایت اجتماعی باال می

جان(، ممکن است عامل ) بی نظمی هی 32مطالعات جدید درخصوص اختالالت اضطرابی نشان می دهد که اختالل در تنظیم هیجان

کند که قابلیت هایی برای تشخیص و بیان تجارب هیجانی، جنبه ( بیان می2111) 31(. هافمن 2118مهمی در این اختالالت باشد )هیمبرگ،

وب کهای آزمایشات اخیر، تعامل حساسیت اضطرابی و سربر اساس یافته هایی از تنظیم هیجان هستند که با اضطراب اجتماعی مرتبط اند.

سرکوب هیجان در افراد دچار حساسیت  (.2116، 32و همکاران شود ) فلندرزا میخیر در فائق آمدن فرد بر عوامل استرسأهیجانی موجب ت

و همکاران  36مورتن، هکشر جاکوبز، هوگارد، (.2116و همکاران،  31ساز است ) کمپبلاضطرابی و افراد مبتال به اضطراب اجتماعی مشکل

ادند که درک هیجانی باال، و استفاده مناسب از هیجانات منجر به کاهش اضطراب اجتماعی در افراد مبتال به این اختالل ( نشان د2118)

( دریافتند که در افراد مستعد ابتال به اضطراب، برخی از نواحی مغز به ویژه قسمت های جانبی 2131) و همکاران در سال37سیمونز گردد.می

( 2116) 37سالتر، رامر، منین، تال )پیش پیشانی( در هنگام تنظیم هیجانات منفی فعالیت بیشتری دارند. 38لو مرکزی کرتکس پرفرونتا
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، مشابه هیجان بدین صورت که در افراد دارای نقص در تنظیمئبا نگرانی رابطه مزمن وجود دارد. تنظیم هیجانیی در دریافتند که بین نارسا

 فراگیر نگرانی مزمن گزارش کردند.نگرانی در افراد دچار اختالل اضطراب 

ت توان نتیجه گرفبا توجه به آنچه در مورد حساسیت اضطرابی و بی نظمی هیجان در مبتالیان به اضطراب اجتماعی بیان گردید می

  تواند در بهبود این اختالل موثر واقع شود.که آموزش راهبرهای نظم جویی هیجان می

های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب اجتماعی بیماران باشد که آیا آموزش راهبردپرسش میهدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این 

 باشد یا خیر؟مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی اثربخش می

 

 روش پژوهش
 آماریپس آزمون با گروه کنترل )طرح کالسیک( بود. جامعه  -های شبه آزمایشی با دو گروه پیش آزمونپژوهش حاضر از نوع پژوهش

اند بوده است. در این تحقیق از شیوه شهر قم مبتال به اضطراب اجتماعی تحت بالینیهای این پژوهش شامل دانشجویان دختر مقیم خوابگاه

گیری در دسترس و هدفمند از دانشجویان خوابگاه قم استفاده شد. در این تحقیق روش درمانی در دو سطح آموزش تنظیم هیجانی و نمونه

نمونه  371وزش )گروه کنترل( به عنوان متغیر مستقل و اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بدین منظور از عدم آم

ای است و با توجه به بر روی آنها اجرا شد. چون مطالعه حاضر از نوع مداخله 21(SPIN) در دسترس انتخاب و پرسشنامه اضطراب اجتماعی

، نفر نمونه انتخاب شدند 31 نفر باشد، حدود 32تا  8ای و کارهای گروه درمانی حجم نمونه بهتر است بین مداخله اینکه برای کارهای

نفر از افراد دارای اضطراب اجتماعی انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه اول هیچ گونه آموزشی در رابطه با تنظیم  11مجموعاً

کنترل( و افراد گروه دوم تحت آموزش تنظیم هیجانی قرار گرفتند و در نهایت در دو گروه مذکور، اضطراب هیجانی صورت نگرفت )گروه 

 اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفت.

 

 ابزار پژوهش

 (SPINپرسشنامه ي اضطراب اجتماعی )

( به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردید. این پرسشنامه یک 2111و همکاران ) 23این پرسشنامه نخستین بار توسط کانور

ماده( می باشد. هر  2) ماده(، و ناراحتی فیزیولوژیکی 6) ماده(، ترس 7) ای است که دارای سه مقیاس: اجتنابماده 37مقیاس خودسنجی 

( درجه بندی شده است. 2نهایت=، و بی1= ، خیلی زیاد2ای=، تا اندازه3، کم=1)به هیچ وجه= یای لیکرتماده بر اساس مقیاس پنج درجه

تماعی اجهایی با تشخیص اختالل هراس آزمایی در گروههراس اجتماعی از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است. اعتبار آن با روش باز پرسشنامه

های گزارش شده است. همچنین برای مقیاس 72/1بوده و ضریب همسانی درونی آن )آلفای کرونباخ( در یک گروه بهنجار  87/1تا  78/1 برابر با

ر اشود: )بسیبندی زبر استفاده میدر تفسیر نمرات از تقسیم گزارش شده است. 81/1و ناراحتی فیزیولوژیکی  73/1، اجتناب 87/1فرعی ترس 

(. در واقع هر چه نمره فرد در این آزمون باالتر 21و نرمال: کمتر از  11-23، کم: 21-13، متوسط: 11-23به باال، شدید:  13شدید: نمره 

 باشد.باشد، نشان دهنده شدت بیشتر اختالل می

 

 پژوهش روش اجراي
بوده که شرح کامل  هیجان در روان درمانی هی لیهای تنظیم ساعته و بر اساس کتاب تکنیک 2جلسه  8طی  تنظیم هیجانی آموزش

 در جدول بیان شده است:

 : خالصه جلسات آموزشی تنظيم هيجان1جدول 

 محتواي آموزش داده شده جلسات

جلسه 

 اول

پس از ایجاد شرایط محیطی بدون استرس و معارفه در مورد ماهیت بیماری و همچنین درباره عالیم، سبب شناسی و شیوع اضطراب 

 اجتماعی به موجب باال بردن آگاهی و بینش دانشجویان صحبت شد.

جلسه 

 دوم

ها نرمال هستند. راه تشخیص هیجانات غیر نرمال ها و تاثیر آنها بر اضطراب اجتماعی و اینکه هیجانتوضیحی کامل پیرامون هیجان

ی کارکرد هیجان و مشاهده هیجان داده شد. فایده شناسایی عملکرد هیجان در تعیین هایی دربارهچیست؟ در ادامه جلسه آموزش

                                                           
20 Social Phobia Inventory 
21 Conver 
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مانند برای مثال: شکایت فرد از های فرد همچنان پا برجا باقی میها بر خالف خواستها برخی هیجاناین نکته مفید هستند که چر

گذارد؟ انگیزه بخش است؟ یا مایه اعتبار بخشی خود؟ هر قدر کنیم آیا این خشم بر دیگران اثر میطوالنی شدن خشمش، تعیین می

بت ممکن است نسبت به رها کردن آن بی میل باشد. فایده آموزش مشاهده هیجان، عملکرد بیشتری داشته باشد، بیمار به همان نس

هیجان و توصیف آن، سبب افزایش آگاهی بیماران نسبت به حاالت چهره خویش و یا فقدان آنها شده؛ همین نقش را درباره سایر 

ازده پرسش را برای تقویت آگاهی از کنند. در ادامه دوهای ابراز غیرکالمی هیجان همچون وضعیت قرارگیری بدن ایفا میجنبه

هیجانات داشتیم و برگه ثبت افکار هوشمند به لحاظ هیجانی که دارای یک برگه بلند و کوتاه بود به موجب تقویت توجه به زمان 

 حاضر، تقویت پردازش هیجانی، و جهت متمرکز ساختن اختصاصی آموزش تنظیم هیجان بوده است.

جلسه 

 سوم

برای شناسایی باورهای غلط هیجانی آنها و  22DBTهای یجانی به دانشجویان خوابگاه و کمک گرفتن از تکنیکهای هآموزش باور

های غلط هیجانی و به چالش کشیدن آنها و آموزش اینکه این باورهای غلط به احتمال زیاد موجب ترس و سپس ارایه تست باور

 شوند.اضطراب و اجتناب فرد می

جلسه 

 چهارم

ها رو داشتیم و همچنین ارایه برگه ثبت انواع هیجانات را در جلسه چهارم شناسایی کردیم و آموزش بهنجارسازی هیجانهیجانات 

ای در این شود که این هیجان، تجربهدر طول هفته و به موجب آن افزایش پذیرش هیجان به جای سرکوب کردن. فرد متوجه می

 تا از حس اضطرار و تالش های بی ثمر برای رها شدن از احساسات دور شود.کند لحظه از زمان است و به بیمار کمک می

جلسه 

 پنجم

ریزی مناسب، آموزش تنفس دیافراگمی، آموزش کامل ریلکسیشن و اجرای آن همراه با تصویرسازی کاهش استرس با آموزش برنامه

ثبت که با تمرین بیشتر و بهتر در هر موقعیت های تصویرسازی مو موسیقی مرتبط، نحوه شل کردن عضالت و آرمیدگی، تکنیک

 تواند بدون القای دیگری به تنهایی عضالت خود را آرام کند.شخص می

جلسه 

 ششم

کمک به افراد برای افتراق افکار از احساسات به موجب بازسازی شناختی، دسته بندی افکار منفی، تکنیک پرت کردن حواس و 

اسات ( مواردی بودند که در جلسه ششم آموزش داده شدند. تمرکز به برخی ارایه تکلیف منزل افکار، احس –آموزش توجه )به خود 

 هایی مشابه که در آن احساس مشابه را بر انگیخته است.و یادداشت افکار و احساسات و موقعیت

جلسه 

 هفتم

ناتوانی در امر رد کردن و...( ارایه برگه فکر دسته مختلف افکار خودآیند )ذهن خوانی، فاجعه سازی، سرزنش کردن،  37شناساندن 

ها در امر تفکر و چگونگی تاثیر آنها بر فکرخودآیند، دسته فکر( در این فهرست سوگیری -احساس -چهار ستونه )شامل موقعیت

 شود.احساس نوشته می

جلسه 

 هشتم

( فع و بر علیه فکر( همراه با کیفیت شاهد )نظر دیگرانهای مقابله با افکار شامل: بررسی شواهد مربوط به یک فکر )به نتکنیک  -3

ی افکارش به با سبک و سنگین کردن نظرات خود و دیگران درباره گذاری از صفر تا ده و نوشتن منافع و مضرات فکر. شخصنمره

 رسد.تری میگیری و تصمیم صحیحنتیجه

سوال از خود که اگر کمتر به این فکر باور داشتم، زندگی من چه  و در انتها پرسش این همچنین بررسی مزایا و معایب افکار  -2

 کرد؟تغییری می

کردم؛ تکنیکی است که فرد حتی با وجود افکار یا احساسات اشتباه در مقام هایی که به بهترین دوست ام میتکنیک توصیه  -1

ترین دوست خود است این تکنیک فرد را متقاعد ای منطقی به بهشود که تمام تالشش بر ارایه توصیهمشاوری دلسوز ظاهر می

 کند که چرا توصیه او درمورد دوستش با توصیه در مورد خودش متفاوت است.می

 

شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل اطالعات  SPSSها وارد نرم افزار آزمودنیاز هر یک پرسشنامه اطالعات 

ها، های آماری توصیفی از رسم جداول توزیع فراوانیهای آماری توصیفی و هم استنباطی استفاده شد. در روشآوری شده هم از روشجمع

های آماری توصیفی از قبیل میانگین، دامنه، انحراف استاندارد، واریانس، چولگی، کشیدگی و نیز خطای نمودارها و نیز محاسبه شاخص

های تحقیق از تحلیل کواریانس استفاده شد. سطح در بخش آمار استنباطی نیز برای آزمون فرضیهها محاسبه شد. استاندارد برای آزمودنی

های تحقیق با حداکثر احتمال خطای در نظر گرفته شد، به عبارت دیگر رد و یا تائید فرضیه %77و  %71اطمینان مورد استفاده در تحقیق نیز 

 انجام شد.  %3 و 1%
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 نتایج و بحث
 های موجود در آن آمده است.های توصیفی مرتبط با متغیر اضطراب اجتماعی و زیر مقیاس( آماره2)در جدول 

قرار دارد که از نظر اضطراب  13-21های مورد بررسی میانگین اضطراب اجتماعی در دامنه این میانگین نشان میداد که در نمونه

این متغیر از حالت نرمال خارج نیست و فقط دارای اندکی چولگی به سمت چپ شکل توزیع فراوانی  .اجتماعی در طبقه متوسط قرار دارند

 البته تست نرمالیتی نیز بر روی متغیرها صورت گرفته که نتایج آن در ادامه آمده است. .باشد، اما بسیار به توزیع نرمال تمایل داردمی

 هاي آنو زیر مقياسهاي توصيفی مربوط به متغير اضطراب اجتماعی شاخصهاي آماره: 2جدول

 نما )مد( ميانه انحراف استاندارد ميانگين حداکثر حداقل دامنه تعداد مقياس

 11/13 11/11 17/31 22/11 71 37 16 371 اضطراب اجتماعی

 11/7 11/33 61/1 17/33 22 6 38 371 ترس

 11/32 11/31 77/2 83/31 12 7 21 371 اجتناب

 11/6 11/8 11/1 12/8 21 2 36 371 ناراحتی فيزیولوژي

 

آمده است. اطالعات بدست آمده از آزمون  1نیز در جدول  های مذکوراسمیرنوف برای مقیاس -از سوی دیگر نتایج آزمون کالموگروف

 هایمولفهشود، نشان داد که توزیع اضطراب اجتماعی و تمامی ها استفاده میاسمیرنوف که از آن برای تست نرمال بودن داده -کالموگروف

 .(P>11/1آن شامل ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیکی در مطالعه حاضر بهنجار است )

 هاي آناسميرنوف براي اضطراب اجتماعی و زیر مقياس -نتایج تست کالموگروف :3جدول

  زیرمقياس   

 ناراحتی فيزیولوژي اجتناب ترس اضطراب اجتماعی 

 371 371 371 371 تعداد داده

 11/3 16/3 17/3 77/1 اسميرنوف -مقدار آماره کالموگروف

 32/1 38/1 22/1 16/1 سطح معنی دار بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 113  -102  ، ص1316 ، پاییز11رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 نتایج بررسی فرضيه هاي تحقيق
های متناسب، آوری شده به کمک مدل مناسب آماری و روشهای جمعدر این قسمت از پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 های اصلی و فرعی تحقیق را مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در ذیل آمده است:از فرضیههر یک 

 شود.فرضيه اصلی: آموزش تنظيم هيجان منجر به کاهش اضطراب اجتماعی می
توان میو بوده ( P>11/1آمده است نشان داد که احتمال معناداری آنها ) 2نتایج آزمون برابری واریانس خطای لیون که در جدول 

کوواریانس تخطی نکرده است و در هر سه زیر مقیاس  -ها از فرض همگنی ماتریس واریانسهای مربوط به این مولفهنتیجه گرفت که داده

 ها تایید شد.فرض همسانی واریانس

 خالصه آزمون برابري واریانس خطاي ليون :4ل جدو

 معنادارياحتمال  F Df1 Df2 هاي اضطراب اجتماعیمولفه

 18/1 373 3 87/1 ترس

 22/1 373 3 38/3 اجتناب

 21/1 373 3 12/3 ناراحتی فيزیولوژي

 

محاسبه  F آمده است، بر اساس مقدار 1های حاصل بر اساس آزمون تحلیل کواریانس که در جدول بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده

توان فرض صفر را رد کرد. بنابراین، درصد اطمینان می 77( با بیش از P<13/1)داری ( و سطح معنی17/317شده در تحلیل کواریانس )

ها به شدت تحت تاثیر آموزش تنظیم توان نتیجه گرفت که شواهد کافی برای قبول فرضیه اول وجود ندارد و اضطراب اجتماعی آزمودنیمی

های تماعی دو گروه کنترل و گروه گواه وجود دارد. این نتایج با یافتهداری در اضطراب اجیابد، به عبارت دیگر تفاوت معنیهیجانی کاهش می

 ( مطابقت داشت.2131) 22( و نیز گولد و ادلستین2111و همکاران ) 21اتن

 ها قبل و بعد از اجراي آموزش تنظيم هيجانخالصه آزمون تحليل کواریانس براي مقایسه اضطراب اجتماعی آزمودنی: 5ل جدو

 سطح معنی داري Fآماره  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغييرات

 111/1 17/317 66/2861 66/2861 3 گروه

 111/1 73/21 17/718 17/718 3 پيش آزمون

 

 شودفرضيه فرعی اول: آموزش تنظيم هيجان منجر به کاهش ترس می -
آمده است، بر اساس  6های حاصل که بر اساس آزمون تحلیل کواریانس صورت گرفت و در جدول بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده

توان نتیجه شود. بنابراین، میدرصد اطمینان فرض صفر رد می 77( با بیش از P<13/1( و سطح معنی داری )87/18محاسبه شده ) F مقدار

 ها به شدت کاهش یافت.برای قبول این فرضیه وجود ندارد تحت تاثیر آموزش تنظیم هیجانی، ترس در آزمودنیگرفت که شواهد کافی 

 ها قبل و بعد از اجراي آموزش تنظيم هيجانخالصه آزمون تحليل کواریانس براي مقایسه زیر مقياس ترس آزمودنی :6جدول

 معنی داري سطح Fآماره  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي 

 111/1 87/18 68/131 68/131 3 گروه

 111/1 73/22 27/327 27/327 3 پيش آزمون

 

 شودفرضيه فرعی دوم: آموزش تنظيم هيجان منجر به کاهش اجتناب می -
 آمده است، 7گیری زیر مقیاس اجتناب با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس که در جدول های حاصل از اندازهتجزیه و تحلیل داده

درصد اطمینان رد  77( فرض صفر با بیش از P<13/1( و سطح معنی داری )11/72محاسبه شده ) F دهد که بر اساس مقدارنشان می
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موزش ها به شدت تحت تاثیر آتوان نتیجه گرفت که شواهد کافی برای قبول این فرضیه وجود ندارد و اجتناب در آزمودنیشود. بنابراین، میمی

 یابد.هیجانی کاهش می تنظیم

 ها قبل و بعد از اجراي آموزش تنظيم هيجانخالصه آزمون تحليل کواریانس براي مقایسه زیر مقياس اجتناب آزمودنی :7جدول 

 سطح معنی داري Fآماره  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغييرات

 111/1 11/72 21/221 21/221 3 گروه

 111/1 26/27 27/327 68/377 3 پيش آزمون

 

 شودفرضيه فرعی سوم: آموزش تنظيم هيجان منجر به کاهش ناراحتی فيزیولوژیکی می -

گیری زیر مقیاس ناراحتی فیزیولوژیکی با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس های حاصل از اندازهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 77( فرض صفر با بیش از P<13/1داری )( و سطح معنی11/62محاسبه شده ) F آمده است، نشان داد که بر اساس مقدار 8که در جدول 

توان نتیجه گرفت که شواهد کافی برای قبول این فرضیه وجود ندارد و ناراحتی فیزیولوژیکی در شود. بنابراین میدرصد اطمینان رد می

(، ویرتز و همکاران 3172ربیعی و همکاران ) یافته هاییابد. این نتایج با آموزش تنظیم هیجانی کاهش میها به شدت تحت تاثیر آزمودنی

نظمی هیجان(، )بی ( نیز نشان داد که اختالل در تنظیم هیجان2118( مطابقت دارد. همچنین هیمبرگ )2131و همکاران ) 21(، آلدئو2116)

تلف تنظیم هیجان با اضطراب خهای م( نیز بر این عقیده بود که جنبه2111هافمن ) باشد.ممکن است عامل مهمی در اختالالت اضطرابی 

 های همسویی در این زمینه رسیدیم.اند که در این تحقیق نیز به یافتهاجتماعی مرتبط

 آموزش تنظيم هيجان ها قبل و بعد از اجرايخالصه آزمون تحليل کواریانس براي مقایسه ناراحتی فيزیولوژیکی آزمودنی :8جدول 

 سطح معنی داري Fآماره  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغييرات

 111/1 72/36 21/222 21/222 3 گروه

 111/1 16/62 27/327 78/312 3 پيش آزمون
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