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 چکیذُ

 پژٍّص اس ّذف. دارد یتستگ یوِ تِ ػَاهل هتؼذد ضَدیهحسَب ه یاختواػ یّاذُیپذ يیاس هْوتز یىیطمق  هقذهِ ٍ ّذف:

 .تَد هطلمِ سًاى در اضطزاتی حساسیت تزػمین اًگیشضی هػاحثِ ٍ رفتاری ضٌااتی درهاى اثزتخطی همایسِ حاضز

در ضْزستاى سال  50 تا 20 هطلمِ سًاى اس ًفز 260 آهاری خاهؼِ تَد. تدزتی ای ًیوِهذاالِ هطالؼِ یه حاضز پژٍّص رٍش کبر:

 هػاحثِ رفتاری، درهاى ضٌااتی ًفز اس سًاى هذوَر تزاساس هؼیارّای ٍرٍد اًتخاب ٍ تِ طَر تػادفی تِ سِ گزٍُ درهاى 60 تَدًذ.اویي 
ّای آسهایص، تَد. تزای گزٍُ پتزسَى ٍ ریس اضطزاب تِ حساسیت ّا پزسطٌاهِآٍری دادُخوغ اًگیشضی ٍ گزٍُ ضاّذ تمسین ضذًذ. اتشار

ّا، پزسطٌاهِ تزگشار ضذ. لثل اس اًدام هذاامت ٍ در پایاى هطالؼِ افزاد در توام گزٍُ ایدلیمِ 75خلسِ  12 تؼذاد تِ خلسات درهاى
هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار  وٍَاریاًس تحلیل اس استفادُ ٍ تا 25ًسخِ  SPSSافشار ّا تِ ووه ًزماضطزاب را پز وزدًذ. دادُ تِ تحساسی
 گزفت.

 گزٍُ وٌتزل تفاٍت ٍ اًگیشضی هػاحثِ رفتاری، ضٌااتی درهاى تیي سِ گزٍُ اضطزاتی هیاًگیي ًوزُ هتغیز حساسیت در همایسِ ّب:یبفتِ

تا گزٍُ  اًگیشضی هػاحثِ درهاى ٍ رفتاری ضٌااتی درهاى ّای ّوچٌیي در همایسِ ته تِ ته گزٍُ (.p<05/0) داضت ٍخَد داریهؼٌی
 (.p<05/0) داضت ٍخَد داریآسهَى ااتمف هؼٌی پس در هزحلِ وٌتزل

رفتاری ٍ هػاحثِ اًگیشضی تز واّص هیشاى حساسیت اضطزاتی در  ّای درهاى ضٌااتیّا حاوی اس آى است وِ رٍشیافتِ گیزی:ًتیجِ

ضَد در وٌار سایز هذاامت رٍاًطٌااتی ٍ دارٍیی، اس ایي دٍ رٍش تِ هٌظَر واّص حساسیت سًاى هطلمِ هَثز ّستٌذ. پیطٌْاد هی
 اضطزاتی در سًاى هطلمِ تِ ػٌَاى یه هذاالِ تالیٌی استفادُ گزدد.

 سًاى هطلمِ ،هػاحثِ اًگیشضی، حساسیت اضطزاتی ،اتی رفتاریدرهاى ضٌا ّب:کلیذٍاصُ

 هجلِ داًطگبُ ػلَم پشضکی جیزفت

 1401 پبییش، 3، ضوبرُ 9دٍرُ     
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 هقذهِ
 یّاذُیپذ يیاس هْوتز یىیتأّل،  تیاتوام ٍضؼ ایطمق 

. دارد یتستگ یوِ تِ ػَاهل هتؼذد ضَدیهحسَب ه یاختواػ
 لیػذم حل هسا دِیهذرى ٍ ًت یدر سًذگ متیحم هیطمق 

 .(2، 1) هطىمت است يیا یٍ رسو یػذم حل لاًًَ ای ییسًاضَ
ػوزضاى را تا ّن  ِیهٌظَر وِ تم يیهزدم تِ ا طتزیدر ٍالغ، ت

غَرت حال طمق تِ يیاها تا ا وٌٌذ،یوٌٌذ، اسدٍاج ه یسًذگ
در حال گستزش  یاتا سزػت ّطذار دٌّذُ یػاد ذُیپذ هی
ًِ تٌْا در  یغَرت لاتل تَخْسزػت رضذ، تِ يی. اتاضذیه

در  شیدر حال تَسؼِ ً یتلىِ در وطَرّا طزفتِ،یپ یوطَرّا
 .(3) است صیحال افشا

حساسیت ، تز رٍی رٍاى سًاىطمق  یهٌف زاتیأثیىی اس ت
حساسیت اضطزاتی یه ػاهل  تاضذ.تِ اضطزاب ٍ افسزدگی هی

پذیزی تزای اضطزاب ٍ ااتمالت اضطزاتی است وِ  آسیة
ت. تسیاری تِ سَی آى هؼطَف ضذُ اس اهزٍسُ تَخِ ػلوی

حساسیت اضطزاتی احتوال ایداد ٍ گستزش اضطزاب هزضی را 
دّذ ٍ تِ ػٌَاى یه ػاهل اطز در ایي سهیٌِ ػول  افشایص هی

ّای ًظزی تاسُ تأویذ تیطتزی تز اّویت رٍش  . هذل(4) وٌذ هی
حساسیت (. 4آٍر دارًذ )ّای اضطزاب تزاَرد افزاد تا تدزتِ

تفسیز پیاهذّای دٌّذُ هیل تِ اضطزاب غفتی است وِ ًطاى
ػٌَاى خسواًی، رٍاًطٌااتی، اختواػی ٍ تدارب اضطزاتی تِ

هَخَد ًطاى  ماتیدر ٍالغ تحماهَری آسارًذُ ٍ اطزًان است. 
 هیاست تِ ػٌَاى  يهوى یاضطزات تیدّذ وِ حساسیه
 (. در5،6) هطزح تاضذ یتضطزاهطىمت ا یفاوتَر تزا سهیر

 تَسؼِ ٍ رضذ رفتاری ضٌااتی درهاى درهاًی، ّایرٍش تیي
. است وزدُ پیذا اضطزاتی ااتمالت درهاًیرٍاى در خذیذی
-تیواری ٍ هطىمت درهاى در ّارٍش ایي گیزیضىل ّزچٌذ

 در را سیادی ػملِ است تَاًستِ اها ًیست طَالًی رٍاًی ّای
 هػاحثِ. (7)ساسد  هؼطَف اَد تِ تالیٌی هتخػػاى تیي

 اًگیشُ افشایص هٌظَر تِ وِ است هحَر تیوار رٍضی اًگیشضی،
 استفادُ اتْاهات حل ٍ تزرسی اس رفتار، تغییز تزای افزاد درًٍی

 ایگستزدُ طَر تِ سمهت سهیٌِ در آى سَدهٌذ ًتایح ٍ وٌذهی
 ایهذاالِ درهاى، ایي (.8) است گزفتِ لزار تأییذ هَرد

 پشضىی، حَسُ در هثثت تْذاضتی رفتار تغییز تزای ًَیذتخص
 لاتلیت ٍ پذیزیاًؼطاف تز ػمٍُ. است رٍاًپشضىی ٍ تْذاضت

 ٍ فزدی غَرت تِ رفتاری، هختلف ّایحیطِ در آى وارتزد
 ّوزاُ تِ یا هستمل درهاى غَرت تِ تاضذ،هی اخزا لاتل گزٍّی

 ایٌتزًتی ٍ تلفٌی حضَری، هختلف اضىال تِ ٍ ّادرهاى سایز
 تِ همزٍى التػادی ٍ سهاًی ًظز اس ٍ گیزدهی لزار استفادُ هَرد

تخطی درهاى در هطالؼات فزاٍاًی اثز. (9) تاضذهی غزفِ
رفتاری ٍ هػاحثِ اًگیشضی تز رٍی ااتمالت اضطزاتی  ضٌااتی

ٍ تَیژُ حساسیت اضطزاتی ًطاى دادُ ضذُ است. ًتایح هطالؼات 
 تز رفتاری -ضٌااتی درهاى اثزتخطی ّذف تؼییي هتؼذدی وِ تا

ّای سٌی ٍ خٌسی هتفاٍت در ٍ گزٍُافزاد  اضطزاتی حساسیت
حىایت اس هَثز تَدى ایي رٍش در  وطَر اًدام گزفتِ است،

 ٍ الثالی(. 13-10واّص هیشاى حساسیت اضطزاتی دارد )
را  گزٍّی اًگیشضی هػاحثِ اَد اثزتخطی پژٍّص در ّوىاراى

هَاد تزرسی  تِ ٍاتستِ افزاد در افسزدگی اضطزاب ٍ واّص در
(. 14) را ًطاى داد اثزتخطی ایي رٍش درهاًیوزدًذ وِ ًتایح 

هػاحثِ اثزتخطی پژٍّص اَد  رتاًی پارسا ٍ ّوىاراًص در
واّص اَردى ّیداًی ٍ واّص  اًگیشضی تِ ضیَُ گزٍّی، تز

اضطزاب در افزاد چاق را تزرسی وزدًذ وِ ًتایح ایي هطالؼِ 
ًطاى داد هػاحثِ اًگیشضی تِ ضیَُ گزٍّی، تزواّص اَردى 

 ٍ (. هاروز15داری دارد )ٍ واّص اضطزاب تاثیز هؼٌی ّیداًی
 اًگیشضی هػاحثِ فزاتحلیل تا ػٌَاى همایسِ یه در ًَرتَى
اضطزاتی،  ااتمالت تزای درهاًی درهاى ضٌااتی ٍ هتٌاٍب

درهاى  هىول ػٌَاى اًگیشضی تِ دادًذ وِ هػاحثِ ىاکًط
درهاى  تا همایسِ در اضطزاتی، ااتمالت تزای رفتاری ضٌااتی
تخطذ هی تْثَد را درهاى ًتیدِ تٌْایی، تِ درهاًی ضٌااتی

هتٌاٍب  یشضیهػاحثِ اًگ ذاضافِ وزدًهاروز ٍ ّوىاراى  (.16)
ی ٍ اضطزات عیتطخرفتاری را در یه فزا  درهاى ضٌااتی تِ

 ایحکًتتزرسی وزدًذ. وارآسهایی وٌتزل ضذُ تػادفی  طی یه
 اًگیشضی تِ درهاى ضٌااتیهػاحثِ  اضافِ وزدى داد ىاکًط

 تِ تَخِ (. تا17ی واّص اضطزاب واهم هَثز است )تزا رفتاری
 ٍ اختواػی رٍاًی، ّایآسیة ٍ هطىمت تا هطلمِ سًاى وِ ایي

 هَخثات فطارّا ایي هدوَع وِ ّستٌذ رٍ تِ رٍ تسیاری ػاطفی
-هذاالِ لذا وٌذ،هی فزاّن را تزای آًْا گًَاگَى اتؼاد در تٌص

گزٍّی ٍ ّوچٌیي  ضیَُ تِ رفتاری ضٌااتی درهاًی ّای
 تسیار ًْاآ هطىمت واّص خْت در تَاًذهی هػاحثِ اًگیشضی

 گزفتِ غَرت ّایپژٍّص تِ تَخِ ّوچٌاى تا .گزدد ٍالغ هَثز
 رٍیىزدّای اس استفادُ ضزٍرت تَاىهی آهذُ، دست تِ ًتایح ٍ

 هطلمِ سًاى هطىمت تز غلثِ تزای را هتفاٍت ٍ اثزتخص درهاًی
ّای غَرت گزفتِ ًدا وِ در پژٍّصآوزد. اس  احساس واهم

رفتاری ٍ یا هػاحثِ  داالی تیطتز اس هذاامت درهاى ضٌااتی
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اًگیشضی تِ طَر خذاگاًِ استفادُ ضذُ است، تٌاتزایي ّذف 
 ٍ رفتاری ضٌااتی درهاى پژٍّص حاضز تزرسی اثزتخطی

 اضطزاتی حساسیت ػمین تز اًگیشضی تِ طَر تَاهاى هػاحثِ
 هطلمِ تَد. سًاى در

 رٍش کبر
تدزتی  ًیوِ اس ًَعتالیٌی  یه وارآسهایی حاضز پژٍّص

در ضْزستاى اویي  1401وِ در ضص هاِّ اٍل سال  است
ّای هدشا تِ . در ایي هطالؼِ دٍ رٍش هذاالِ در گزٍُاًدام ضذ

گًَِ چّای هذاالِ ٍ در هماتل یه گزٍُ تذٍى ّیػٌَاى گزٍُ
خاهؼِ  هذاالِ تِ ػٌَاى گزٍُ وٌتزل یا ضاّذ تِ وار گزفتِ ضذ.

 در ضذُ سالِ ثثت 50تا  20هطلمِ  سًاى اس ًفز 260هاری آ
 هزاوش ٍ تحت پَضص (تْذاضت یىپارچِ ساهاًِ) سیة ساهاًِ
ضْزی  ّایپایگاُ ٍ ٍ رٍستائی ضْزی خاهغ سمهت اذهات

ٍّص ضاهل داًطىذُ ػلَم پشضىی اویي تَدًذ. حدن ًوًَِ پژ
ًفز اس سًاى هطلمِ تَدًذ وِ تا  تَخِ تِ دارا تَدى هؼیارّای  60

ٍرٍد تِ هطالؼِ اًتخاب ٍ تِ رٍش تػادفی)طثك خذٍل اػذاد 
ّا ٍ ضاّذ )یؼٌی دٍگزٍُ آسهایص هذاالِ ّایتِ گزٍُ تػادفی(

ٍ یه گزٍُ وٌتزل( تخػیع دادُ ضذًذ. لثل اس ٍرٍد تِ هطالؼِ 
ِ ضذ تا فزم رضایت آگاّاًِ را هطالؼِ ٍ اس تواهی افزاد اَاست

 در اامق وویتِ تَسط پژٍّص ایي اًدام اهضا ًوایٌذ. هدَس
ایي  .گزدیذ غادر وزهاى ٍاحذ اسمهی آساد داًطگاُ پژٍّص
 N1  IRCT، ٍ وذ62650وار آسهایی تا ضوارُ ضٌاسِ  هطالؼِ

وطَر تِ ثثت رسیذُ  IRCTدر سایت  20220328054360
 است.

ااذ ًوزُ تاال در  ّای ٍرٍد تِ هطالؼِ ضاهل:همن
، پذیزش ٍ ًوزُ( 16اضطزاب )حذالل حساسیت تِ  پزسطٌاهِ

هاُ اس سهاى  6تىویل رضایتٌاهِ ااتیاری ٍ آگاّاًِ، حذالل 
 حذالل سال، داضتي 50تا  20فاغلِ سٌی طمق گذضتِ تاضذ، 

ّای هطالؼِ ٍ پزسطٌاهِ تىویل دیپلن، تَاًایی تحػیلی هذرن
 ٍ هػاحثِ رفتاری ضٌااتی درهاًی رٍیىزدّای یادگیزی
ّای ازٍج اس هطالؼِ ضاهل: داضتِ تاضذ. همن را اًگیشضی

ّا، غیثت تیص اس ٍخَد ااتمالت سایىَس ٍ پاراًَییذ در آسهَدًی
هٌذی افزاد تِ ّای آهَسضی، ػذم ػملِدٍ خلسِ در ومس

ّای اس رٍشتحت آسهایص،  گزٍُ 2ّا تَد. در اداهِ آهَسش
 12 هذت تِ رفتاری ضٌااتی درهاى ٍ اًگیشضی هػاحثِ درهاى
در پایاى دٍرُ  ای تزای ّز گزٍُ استفادُ ضذ.دلیمِ 75 خلسِ

 آسهَى، هدذدا پس گزٍُ ٍ در هزحلِ سِ ّز هذاامت، در
وٌٌذگاى تىویل اضطزاب تَسط ضزوت تِ حساسیت پزسطٌاهِ

 هاُ تَد. اتشار 2پزُ تست ٍ پست تست فاغلِ سهاًی تیي  .ضذ
 ریس اضطزاب تِ حساسیت پژٍّص پزسطٌاهِ در ضذُ استفادُ

 اس گزٍُ 3 توام در هذاامت اس تؼذ ٍ پتزسَى تَد. لثل ٍ
. ضذ استفادُ پتزسَى ٍ ریس اضطزاتی حساسیت پزسطٌاهِ

 پس ٍ آسهَى پیص ػٌَاى تِ پزسطٌاهِ ایي اس ضذُ وسة ًوزات
 اضطزاب تِ حساسیت پزسطٌاهِ .گزفت لزار تزرسی هَرد آسهَى
 ASI Anxiety Sensitivity Index)  (پتزسَى یا  ٍ ریس

 ایي. دارد گَیِ 16 دّی است وِاَد گشارش پزسطٌاهِ یه
تِ  ضذُ سااتِ 1985در سال  پتزسَى ٍ ریس تَسط پزسطٌاهِ

 8) تذًی ّایًگزاًی اس تزس ػاهل سِ اس آى ضىلی وِ سااتار
 اس تزس ٍ ،(سَال 4) ضٌااتی وٌتزل ًذاضتي اس تزس ،(سَال

 ضذُ تطىیل( سَال 4) دیگزاى تَسط اضطزاب ضذى هطاّذُ
 تَاًذهی فزد وِ ایًوزُ تاالتزیي پزسطٌاهِ ایي در (.18) است
 ٍ تاال ًوزُ وسة. تاضذهی 16 ًوزُ تزیيپاییي ٍ 80 ًوایذ ااذ

 حساسیت فزد وِ تَد اَاّذ آى هٌشلِ تِ 80 تِ ًشدیه
 هؼٌی تِ آسهَى ایي در پاییي ًوزُ ااذ ٍ دارد تاالیی اضطزاتی

-هی تدزتِ را پاییٌی اضطزاتی حساسیت فزد وِ تَد اَاّذ آى

 ایدرخِ پٌح همیاس یه رٍی تز پزسطٌاهِ، ایي ػثارات. وٌذ
 5 تا 1 اس ّاگشیٌِ ایي اس یه ّز وِ ٍ ضًَذهی گذاریًوزُ
 پزسطٌاهِ حساسیت درًٍی ثثات تزرسی تزای. دارًذ اهتیاس

 ضذ هحاسثِ ًثاخٍوز آلفای پتزسَى، ضزیة ٍ ریس اضطزاتی
 تاسآسهایی اػتثار. آهذ دست تِ 90/0 تا 80/0 تیي ضزیة ایي وِ
 است دادُ ًطاى 71/0 سال سِ هذت تِ ٍ 75/0 ّفتِ دٍ اس تؼذ
. (19) است پایذار ضخػیتی ساسُ یه اضطزاتی حساسیت وِ

 ضزتتی، ٍ ًزیواًی اس ًمل تِ ػظیوی ٍ لاسوپَر اوثزی، تیزاهی،
 پزسطٌاهِ ایي رٍاًسٌدی ّایٍیژگی تزرسی تِ ایزاى در

 هاییستاسآ درًٍی، ّوساًی رٍش سِ تزاساس آى اػتثار. پزدااتٌذ
 ضزایة تزتیة تِ همیاس ول تزای وِ ضذ هحاسثِ تٌػیفی ٍ

 اس ّوشهاى رٍایی. آهذ دست تِ 97/0 ٍ 95/0، 93/0 اػتثار
 وِ ضذ اًدام  90SCL پزسطٌاهِ تا ّوشهاى اخزای طزیك
 تا ّوثستگی ضزایة. تَد آى حاغل 56/0 ّوثستگی ضزیة

. تَد هتغیز 88/0 تا 74/0 تیي ٍ رضایتثخص حذ در ول ًوزُ
تَد  هتغیز 68/0 تا 40/0 تیي ًیش ّاهمیاس ازدُ تیي ّوثستگی

 تَغیفی آهاری ّایرٍش اس ا،ّدادُ تحلیل ٍ تدشیِ (. تزای20)
 تَغیفی آهار اس هتغیزّا تزرسی تزای. ضذ استفادُ استٌثاطی ٍ
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هیاًگیي  ّایضااع ٍ ستًَی فزاٍاًی، ًوَدارّای خذاٍل ضاهل
 آهار در ّادادُ تحلیل ٍ تدشیِ تزای .ضذ هؼیار استفادٍُ اًحزاف
  Analysis of Covarianceوٍَاریاًس تحلیل اس استٌثاطی

(ANCOVA) ُاس حاغل استٌثاطی ّاییافتِ ضذ. استفاد 
 تحلیل تزای. است ضذُ ارائِ ّافزضیِ آسهَى ّا،دادُ تحلیل

 سطح. است ضذُ استفادُ 23 ًسخِ SPSS افشار ًزم اس اّ دادُ
 .است ضذُ  گزفتِ ًظز در 05/0 داری هؼٌی

 ًتبیج

 ّای هَرد هطالؼِ تِ تزتیة در گزٍُ هیاًگیي سٌی ًوًَِ
سال، گزٍُ درهاى  25/39±81/7رفتاری  درهاى ضٌااتی

سال ٍ گزٍُ وٌتزل  75/38±19/6هػاحثِ اًگیشضی 
سال تَد ٍ اس ًظز ایي هتغیز تیي سِ گزٍُ  97/8±25/35

سهاى  هذت( p>05/0)داری ٍخَد ًذاضت  ااتمف آهاری هؼٌی
 ضٌااتی درهاى سًاضَئی لثل اس خذایی، در گزٍُ هطتزن سًذگی
 اًگیشضی هػاحثِ درهاى سال، گزٍُ 6/10±24/8 رفتاری

 اس وِ تَد سال 9/6±14/5 گزٍُ وٌتزل ٍ سال 92/6±95/11
 ًذاضت ٍخَد آهاری دار هؼٌی ااتمف گزٍُ سِ تیي ًظز ایي

(05/0<p.) 
دّذ. تا تَخِ تِ ًطاى هی دهَگزافیه را هتغیزّای 1 خذٍل

 ًظز اس گزٍُ سِ ّای خذٍل هطخع ضذ وِ تیيیافتِ
سَاد،  سطح سىًَت، هحل ضغل، هتغیزّای ٍضؼیت التػادی،

 اػضای سایز در طمق ساتمِ اسدٍاج، اس پیص هطاٍرُ ساتمِ
 (.p>05/0) ًذاضتِ است ٍخَد آهاری دار هؼٌی ااتمف ااًَادُ
 در هتغیز حساسیت اضطزاتی هؼیاراًحزاف ٍ هیاًگیي 2 خذٍل
 ٍ گزٍُ اًگیشضی هػاحثِ درهاى رفتاری، ضٌااتی درهاى گزٍُ

 هیاًگیي ایي همایسِ. دّذ هی ًطاى هذاالِ اس تؼذ ٍ لثل وٌتزل
 اًگیشضی هػاحثِ درهاى ٍ رفتاری ضٌااتی درهاى گزٍُ در هتغیز
واّص  اس ًطاى آسهَى پیص  تِ ًسثت آسهَى پس  هزحلِدر 

 است دارداضتِ وِ اس ًظز آهاری هؼٌی هذاامت اس تؼذ هحسَس
 (.p  ٍ0001/0>p<001/0)تِ تزتیة 

 وٌتزل گزٍُ ٍ اًگیشضی هػاحثِ درهاى رفتاری، ضٌااتی درهاى گزٍُ سِ در دهَگزافیه هتغیزّای همایسِ .1 جذٍل

 گزٍُ

 هتغیز

 ضٌبختی

 رفتبری

هصبحبِ 

 اًگیشضی
سطح  کٌتزل

 هؼٌبداری
(درغذفزاٍاًی) (درغذفزاٍاًی)  ( درغذفزاٍاًی )   

 یاقتصبد تیٍضؼ

(50)10 ضؼیف  
10(50)  

0(0)  

6(10)  
12(60)  

2(30 )  

0(0)  
14(70)  
6(30 )  

190/0  هتَسط 
 اَب

 ضغل

(65)13 ااًِ دار  

1(1)  
4(20)  
2(10 )  

16(80)  
1(5)  
1(5)  
2(10 )  

15(75)  
2(10)  
0(0)  
3(15)  

390/0  
 پَضص ًْادّای حوایتی

 وارهٌذ
 ضغل آساد

 هحل سکًَت
(65)13 ضْزی  

7(35 )  
11(55)  
9(45 )  

6(30)  
14(70 )  

074/0 
 رٍستایی

 سطح سَاد

(80)16 دیپلن  
1(0 )  

16(80)  
1(5)  
0(15)  

3(0 )  

17(85)  
2(10)  
1(5)  

0(0)  

141/0 
 فَق دیپلن

(5)0 لیساًس  
3(15 )  فَق لیساًس 

هطبٍرُ پیص اس 

 اسدٍاج

(20)4 تلِ  
16(80)  

5(25)  
15(75 )  

8(20)  
12(60 )  

344/0 
 ایز

 در طالق سببقِ

خبًَادُ اػضبء سبیز   

(45)9 ًذارد  
11(55)  

14(70)  
6(30)  

14(70)  
6(30 )  

172/0 
 دارد
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 تحت هطالؼِ لثل ٍ تؼذ اس اخزای هذاامت گزٍُ ّای تِ تفىیه اضطزاتی حساسیت هتغیز همایسِ هیاًگیي .2 جذٍل

 هزحلِ
 کٌتزل درهبى هصبحبِ اًگیشضی رفتبری درهبى ضٌبختی

 هیاًگیي±هؼیاراًحزاف هیاًگیي±هؼیاراًحزاف هیاًگیي±هؼیاراًحزاف

 75/38±15/6 40/48±68/8 45/41±12/6 قبل

 20/40±05/7 60/33±34/6 45/30±65/6 بؼذ

 02/0 0001/0 001/0 سطح هؼٌبداری

  وٍَاریاًس تزای هتغیز حساسیت اضطزاتی تحلیل ّای آسهَىفزؼپیص ًتایح تزرسی .3 جذٍل

 رگزسیَى ضیب ّوگٌی ّبدادُ بَدى ًزهبل بزرسی یبًسٍار یآسهَى ّوگٌ هتغیز

حساسیت 
 اضطزاتی

درخِ 
 آسادی

 Fهمذار 
سطح 

 هؼٌاداری
درخِ 
 آسادی

 Fهمذار 
سطح 

 هؼٌاداری

درخِ 
 آسادی

 Fهمذار 
سطح 

 هؼٌاداری

1 670/2 602/0 1 971/0 240/0 1 588/0 854/0 
 

درهاًی ٍ  ّای هذاالِ همایسِ اثزتخطی تزرسی ٍ هٌظَر  تِ
-پیصگیزی ضذُ در هزحلِ ّوچٌیي تؼذیل اثزات همادیز اًذاسُ

رٍش تحلیل آهاری  اس آسهَى تزای هتغیز حساسیت اضطزاتی،
دّذ وِ ًطاى هی 3ًتایح خذٍل . ضذ آًالیش وٍَاریاًس استفادُ

( فزؼ p>05/0دار ًثَدى آسهَى لَیي )اٍال تا تَخِ تِ هؼٌی
 –ضاپیزٍّا رػایت ضذُ است. ثاًیا ًتایح آسهَى ّوگٌی ٍاریاًس

ّا ًزهال تَدى تَسیغ دادُفزؼ ٍیله حاوی اس رػایت پیص
داری هتٌاظز ٍ سطح هؼٌی  F. ثالثا همذار آهارُ(p>05/0)است 

( تز تزلزار تَدى فزؼ ّوگٌی 854/0ٍ  588/0آى )تِ تزتیة 
گذارد. تٌاتزایي اًدام آسهَى ضیة رگزسیَى غحِ هی

وٍَاریاًس ته هتغیزُ هداس تَدُ وِ ًتایح تِ دست آهذُ اس ایي 
 گزدد.هطاّذُ هی 4تحلیل در خذٍل 

 رفتاری ٍ هػاحثِ اًگیشضی تز هتغیز حساسیت اضطزاتی تحلیل وٍَاریاًس تأثیز درهاى ضٌااتی .1 جذٍل

  هتغیز
هٌبغ 

 تغییزات

هجوَع 

 هجذٍرات
 سطح هؼٌی داری Fآهبرُ  هیبًگیي هجذٍرات درجِ آسادی

 هجذٍر اتب

حسبسیت 

 اضطزابی

 47/0 001/0 717/93 441/1164 1 882/2328 پیص آسهَى
 55/0 099/0 584/24 279/788 2 558/1576 گزٍُ
    375/136 54 750/272 اطا

 

وِ  است آى اس حاوی 4خذٍل  ًتایح ارائِ ضذُ در یىی اس
اضطزاتی در هزحلِ پس  هیاًگیي ًوزُ هتغیز ٍاتستِ حساسیت

 ضٌااتی ّای درهاىگزٍُ تیي دار آهاریهؼٌی تفاٍت آسهَى،
 دارد ٍ گزٍُ وٌتزل اًگیشضی هػاحثِ درهاى رفتاری،

(05/0>p.)  یافتِ هْن دیگز آى است وِ ًوزُ هتغیز حساسیت
گز  آسهَى تِ ػٌَاى یه هتغیز هخذٍشدر هزحلِ پیصاضطزاتی 

دّذ ( ٍ ضااع هدذٍر اتا ًطاى هیp<001/0ػول وزدُ است )
% اس 47تاضذ تِ ایي هؼٌی وِ هی 47/0وِ ضذت اثز آى تزاتز 

آسهَى، تَسط همادیز پیص ٍاریاًس ایي هتغیز در هزحلِ پس
  تاضذ.هی% 53ییي ضذُ ٍ تاثیز سایز ػَاهل آسهَى تث

 وِ تیي گزٍُ درهاى داد ًطاى تًَفزًٍی آسهَى تؼمیثی ًتایح
رفتاری ٍ گزٍُ وٌتزل اس ًظز هیاًگیي تؼذیل ضذُ هتغیز  ضٌااتی

داری هؼٌیآسهَى ااتمف حساسیت اضطزاتی در هزحلِ پس
 تِ همایسِ تغییزات هیاًگیي 1(. ًوَدار p<0001/0ٍخَد دارد )

 ٍ رفتاری ضٌااتی درهاى گزٍُ در اضطزاتی حساسیت ًوزات
 .است هذاامت پزدااتِ اخزای اس تؼذ ٍ در لثل گزٍُ وٌتزل،

ٍ  اًگیشضی هػاحثِ درهاى  گزٍُ آسهَى ًطاى داد وِ تیي ایي
ًظز هیاًگیي هتغیز حساسیت هزحلِ پس آسهَى اس  در وٌتزل

(. p<001/0داری ٍخَد داضتِ است )اضطزاتی ااتمف هؼٌی
 حساسیت ًوزات تغییزات هیاًگیي ذ وِدّهی ًطاى 2 ًوَدار

در  گزٍُ وٌتزل، ٍ اًگیشضی هػاحثِ درهاى گزٍُ در اضطزاتی

1022  [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-645-fa.html


 درمان شناختی رفتاری و مصاحبه انگیسشی در زنان مطلقه و همکاران/بیات اصغری 

 1101 پاییس، 3، شماره 9/ دوره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پسشک

آسهَى تًَفزًٍی  .است هذاامت چگًَِ اخزای اس تؼذ ٍ لثل
 را تیي گزٍُ درهاى ضٌااتی یدارّیچگًَِ ااتمف هؼٌی

رفتاری ٍ گزٍُ هػاحثِ اًگیشضی اس ًظز هیاًگیي هتغیز 
 .(p>05/0)حساسیت اضطزاتی در هزحلِ پس آسهَى ًطاى ًذاد 

 
 دٍ در اضطزاتی هتغیز حساسیت ًوزات هیاًگیي همایسِ .1 ًوَدار

 هذاامت  اس تؼذ ٍ رفتاری ٍ گزٍُ وٌتزل لثل ضٌااتی درهاى گزٍُ

 
حساسیت اضطزاتی در دٍ همایسِ هیاًگیي ًوزات هتغیز  .2 ًوَدار

 اًگیشضی ٍ گزٍُ وٌتزل لثل ٍ تؼذ اس هذاامت  هػاحثِ گزٍُ درهاى

 بحث
ًظز هتغیز ٍاتستِ  اس ًطاى داد وِ تحلیل وٍَاریاًس ًتایح

-هؼٌی ااتمف اضطزاتی در سًاى هطلمِ، یؼٌی هیشاى حساسیت

 هػاحثِ درهاى رفتاری، ضٌااتی درهاى  سِ گزٍُ تیي داری
ّوچٌیي ایي تحلیل ًطاى  .دارد ٍخَد گزٍُ وٌتزل ٍ اًگیشضی

 حساسیت تز رفتاری ضٌااتی درهاى تأثیز داد در همایسِ
 تیي هؼٌی داری تفاٍت ،هطلمِ تا گزٍُ ضاّذ سًاى در اضطزاتی

 ٍخَد آسهَى پس هزحلِ در وٌتزل ٍ رفتاری ضٌااتی درهاى  گزٍُ
 ٍسیلِ تِ تفاٍت ایي اس درغذ 52 گًَِ ای وِ حذٍدتِ  داضت،
 تأثیز تثییي تَد. در راتطِ تا ًتایح لاتل رفتاری-ضٌااتی درهاى
 اضطزاتی در سًاى حساسیت تز هیشاى اًگیشضی هػاحثِ درهاى

 هطلمِ ٍ همایسِ آى تا گزٍُ وٌتزل، یافتِ ّا ی تحلیل
 درهاى  گزٍُ تیي هؼٌی داری وٍَاریاًس ًطاى داد وِ تفاٍت

 ٍخَد آسهَى پس هزحلِ در ٍ گزٍُ ضاّذ اًگیشضی هػاحثِ
 هػاحثِ درهاى ٍسیلِ تِ تفاٍت ایي اس %60ٍ حذٍد  داضتِ

 تَد. تثییي لاتل اًگیشضی
هطالؼات ٍ پژٍّص ّای فزاٍاًی ٍخَد دارد وِ حىایت اس 

رفتاری تز رٍی طیف  اثز تخطی ٍ تاثیز هثثت درهاى ضٌااتی
-14تیواریْای اضطزاتی ٍ تخػَظ حساسیت اضطزاتی دارًذ )

(. ّوچٌیي هطالؼِ سیذ غمهی ٍ ّوىاراى ًطاى داد وِ 11
رفتاری در واّص ػمین  هطاٍرُ گزٍّی تِ ضیَُ ضٌااتی

(. یافتِ 7حساسیت اضطزاتی سًاى هطلمِ اثز تخص تَدُ است )
ایح تِ دست آهذُ اس هطالؼِ ّای ایي تحمیمات ّوزاستا تا ًت

حاضز ّست. اس طزفی تِ ّویي ًسثت ًتایح تحمیمات هتؼذدی 
ًطاى دٌّذُ تاثیزات هفیذ رٍش درهاًی هػاحثِ اًگیشضی تز 

(. 14-17هیشاى واّص  اضطزاب ٍ حساسیت اضطزاتی ّست )
ًتایح ایي هطالؼات در هَرد اثزات هثثت رٍش هػاحثِ اًگیشضی 

ّای پژٍّص حاضز است وِ ًطاى داد ًیش ّن خْت تا یافتِ 
هػاحثِ اًگیشضی هی تَاًذ حساسیت اضطزاتی را در سًاى 
هطلمِ واّص دّذ. یه هزٍر ًظام هٌذ ٍ فزا تحلیل وِ تز رٍی 

ًَع وارآسهایی ضاّذدار تػادفی  اًدام ضذُ تَد ّن هطالؼات اس 
رفتاری تزای ًطاى داد وِ استفادُ اس هذاامت اس ًَع ضٌااتی 

ضاهل تیواراًی وِ ّص طیفی اس افزاد تا حساسیت اضطزاتی وا
تِ دًثال درهاى تَدًذ ٍ ّوچٌیي وساًی وِ در هؼزؼ اطز 
تَدُ اًذ هی تَاًذ هَثز ٍ وارآهذ تاضذ. در ایي پژٍّص ارسضوٌذ 

ٍ ّوىاراًص اًدام گزفت، هطخع ضذ وِ  Smitsوِ تَسط 
وِ تِ دًثال تزای افزادی  رفتاری هیشاى تاثیز رٍش ضٌااتی

%  40درهاى تَدًذ در واّص اطز حساسیت اضطزاتی حذٍد 
تَدُ است. در ًْایت ًَیسٌذگاى ضوي تاویذ تز اثزتخص تَدى 
ایي رٍش تز رٍی حساسیت اضطزاتی ، پیطٌْاد دادًذ وِ در 
آیٌذُ پژٍّص ّای تیطتزی در اػَظ تؼییي هىاًیسن اثز ایي 

(. تا ٍخَدی 21د )رٍش تز رٍی حساسیت اضطزاتی اًدام تگیز
 رٍش تاثیز هیشاى اها ّست اٍلیِ پژٍّص یه حاضز وِ هطالؼِ

% 52رفتاری تز هیشاى حساسیت اضطزاتی حذٍد  ضٌااتی درهاى
 در همایسِ تا هیشاى تزآٍرد ضذُ در هطالؼِ  وِ تزآٍرد ضذ،

Smits  ِتاثیزی تیطتزی را ًطاى هی  % تَد ،40ٍ ّوىاراى و
رفتاری تِ طَر ااظ تز  اثزات درهاى ضٌااتیدّذ. در راتطِ تا  

رٍسی سًاى هطلمِ هطالؼات فزاٍاًی اًدام ضذُ است. لشلسفلَ ٍ 
 ضٌااتی درهاى هذاالِ وِ دادًذ ّوىاراى در یه پژٍّص ًطاى

 طمق اس پس یافتگی ساسش تْثَد تِ هحَر هٌدز آسیة رفتاری
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گزدد هی تَغیِ اس ایي رٍ تِ درهاًگزاى. ضَدهی هطلمِ سًاى در
 ٍ فزدی تیي ساسگاری رٍاتط تْثَد خْت در درهاًی اس ایي رٍش

 هطلمِ استفادُ سًاى در طمق اس پس سًذگی ویفی سطح ارتماء
ظْزاب ًیا ٍ ّوىاراى ًیش اثزات هفیذ چٌیي  (. ّوچٌیي22وٌٌذ )

 سًاىِ اَد حزهت ٍ طمق اس پس هذاامتی را تز رٍی ساسگاری
هطالؼِ حاضز اس ًظز رٍش ٍ ًَع درهاى (. 23هطلمِ ًطاى دادًذ )

رفتاری هطاتِ  ضٌااتی ٍ هذاالِ در سًاى هطلمِ، یؼٌی درهاى
تاضذ. اها تفاٍت ًتایح دٍ هطالؼِ لثلی در ایي است یىذیگز هی

رفتاری تز تْثَد  وِ آًْا تیطتز تِ تزرسی تاثیز درهاى ضٌااتی
ط فزدی ساسگاری تا ضزایط تؼذ اس طمق ٍ تْثَد سًذگی ٍ رٍات

اًذ ٍلی هطالؼِ حاضز تِ طَر ااظ تز  سًاى هطلمِ تاویذ داضتِ
اس طزفی هیشاى حساسیت اضطزاتی ایي افزاد توزوش دارد. 

تحمیمات ثاًَیِ ٍ ًسثتا لَی ٍخَد دارًذ وِ اس اثزتخطی رٍش 
هػاحثِ اًگیشضی تزای طیف ٍسیؼی اس هطىمت تالیٌی تیواراى 

هٌذ ٍ ماى تِ ًتایح یه هزٍر ًظاتَحىایت دارد. اس ایي ًوًَِ هی
ّای فزاتحلیل در هَرد تزرسی اثز هػاحثِ اًگیشضی تز درهاى

پشضىی اضارُ وزد وِ هطالؼات تا وارآسهایی ضاّذدار تػادفی را 
  Lundahlهَرد ارسیاتی لزار دادُ است. ایي هطالؼِ هْن تَسط 

ظَْری  حال در ٍ ّوىاراًص اًدام ضذ وِ هطاتك آى ضَاّذ
پشضىی  ّایهػاحثِ اًگیشضی در ضزایط هزالثت تاثیز تزای
 ایهمایسِ تِ سایز هذاامت ًسثت هتَسطی، هشیت دٌّذًُطاى
 در رفتاری هسائل اس ایگستزدُ طیف تزای تَاًذهی ٍ داضتِ

در ایي هطالؼِ هیشاى اثز ایي  .ضَد استفادُ تْذاضتی ّایهزالثت
اگزچِ هطالؼِ حاضز یه  (.24% تزاٍرد ضذُ تَد )55رٍش حذٍد 

ست اها هیشاى تاثیز رٍش هػاحثِ اًگیشضی در اپژٍّص اٍلیِ 
% تزآٍرد ضذ، وِ تسیار ًشدیه تِ هیشاى آى در 60آى حذٍد 

-ٍیژگی . استاضذ% هی55ٍ ّوىاراًص یؼٌی   Lundahlهطالؼِ

است وِ در یه پژٍّص ٍاحذ ّز  آى حاضز هطالؼِ ااظ ّای
رفتاری ٍ هػاحثِ اًگیشضی را تِ  ّای درهاى ضٌااتیدٍ رٍش

-طَر ّوشهاى تا یه گزٍُ ضاّذ هَرد همایسِ ٍ تحلیل لزار هی

دّذ. اس طزفی هیشاى تاثیز ایي دٍ رٍش تِ طَر غیز هستمین ٍ اس 
ّا تا گزٍُ وٌتزل، تا طزیك همایسِ یه تِ یه ایي رٍش

یىذیگز همایسِ ضذُ است. تِ ػثارت دیگز هیشاى واّص 
ی در سًاى هطلمِ ٍ یا ّواى اثز تخطی حساسیت اضطزات

% ٍ تزای رٍش 52رفتاری  هذاامت، در رٍش درهاى ضٌااتی
 % تَد. 60درهاًی هػاحثِ اًگیشضی 

حاضز فمذاى یه گزٍُ  پژٍّص ّایهحذٍدیت خولِ اس
 رفتاری ضٌااتی هذاالِ تزویثی ٍ ّوشهاى اس ّز دٍ رٍش درهاى

گزدد در هطالؼات پژٍّطی اًگیشضی تَد. پیطٌْاد هی هػاحثِ ٍ
آیٌذُ در غَرت اهىاى اس تؼذاد حدن ًوًَِ تیطتزی استفادُ 

 ٍ رفتاری ضَد. ّوچٌیي اس تزویة دٍ رٍش درهاى ضٌااتی
اًگیشضی تِ طَر ّوشهاى تزای تزرسی واّص هیشاى  هػاحثِ

 حساسیت اضطزاتی در سًاى هطلمِ استفادُ ضَد.

 گیزی یجًِت

 هػاحثِ رفتاری ٍ درهاى ضٌااتی گزچِ دٍ رٍش درهاى
اًگیشضی هستممٌ ٍ در همایسِ تا گزٍُ وٌتزل تَاًستٌذ تز رٍی 
هیشاى واّص حساسیت اضطزاتی سًاى هطلمِ تاثیز لاتل تَخْی 

رغن ٍخَد ااتمف داضتِ تاضٌذ اها در همایسِ تا یىذیگز ػلی
دار تاضذ ٍخَد ًذاضت. پیطٌْاد هؼٌیت ٍ تزتزی وِ ظاّزی، هشی

ضَد در وٌار سایز هذاامت رٍاًطٌااتی ٍ دارٍیی، اس ایي دٍ هی
ی ٍ حساسیت رٍش تِ هٌظَر واّص ااتمالت اضطزات

 تِ ػٌَاى یه هذاالِ تالیٌی استفادُ گزدد.  اضطزاتی

  تطکز ٍ قذرداًی

-حاضز تطىز ٍ لذرداًی هی پژٍّص در ضزوت وٌٌذگاى اس

ػلَم پشضىی گزدد. ّوچٌیي اس هؼاًٍت تْذاضتی داًطىذُ 
 اویي وِ تذٍى ّوىاری آًْا اًدام ایي هطالؼِ غیز هوىي تَد،

 اامق وذ تا پژٍّص ایي آیذ. اطمػاتسپاسگشاری تؼول هی
IR.IAU.KERMAN.REC.1400.027 ِاامق تَسط وویت 

 .است ضذُ ثثت وزهاى، ٍاحذ اسمهی آساد داًطگاُ پژٍّص در

 تؼبرض هٌبفغ

 ًَیسٌذگاى ٍخَد ًذارد.گًَِ تؼارؼ هٌافؼی تیي  یچّ
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Abstract 

Introduction: Divorce is one of the most important social phenomena that depends on many factors. The 

purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and motivational 

interviewing on symptoms of anxiety sensitivity in divorced women. 

Materials and Methods: The current study was a quasi-experimental interventional design. The statistical 

population consisted of 260 divorced women aged 20 to 50. Sixty of the mentioned women were selected 

based on the inclusion criteria and randomly assign to three groups, cognitive-behavioral therapy, 

motivational interview therapy, and control group. The instrument of data collection was Reyes and 

Patterson's Anxiety Sensitivity Questionnaire. For the experimental groups, 12 sessions of 75 minutes 

were held. No intervention was done for the control group. Before the interventions and at the end of the 

study, people in all groups filled out the anxiety sensitivity questionnaire. The data was analyzed using 

SPSS version 25 software and analysis of covariance (ANCOVA). 

Results: There was a significant difference in the mean score of the anxiety sensitivity variable between 

the three groups of cognitive-behavioral therapy, motivational interviewing and the control group 

(p<0.05). Also, in the one-by-one comparison of the cognitive-behavioral therapy and motivational 

interview therapy groups with the control group, there was a significant difference in the post-test stage 

(p<0.05). 

Conclusion: The findings indicate that the methods of cognitive-behavioral therapy and motivational 

interviewing are effective in reducing anxiety sensitivity in divorced women. It is suggested to use these 

two methods along with other psychological and pharmacological interventions in order to reduce anxiety 

sensitivity in divorced women as a clinical intervention. 

Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Motivational Interviewing, Anxiety Sensitivity, Divorced 

women 
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