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Abstract
Background and purpose: Psychological factors play a major role in causing and aggravating
medical conditions. This study aimed at cognitive emotion regulation strategies and psychological distress
in patients with AIDS and normal individuals.
Materials and methods: A causal comparative study was performed in which two groups of
AIDS patients and normal individuals (n= 43 per group) enrolled. The participants were selected using
purposive sampling. The scale of depression, anxiety, stress (DASS21) and the short form of cognitive
emotion regulation (CERQ-P( was used. Data was analyzed in SPSS applying one-way ANOVA.
Results: Compared with normal individuals, people with AIDS used higher levels of maladaptive
strategies and to a lesser extent used adaptive strategies (P<0.01), they also had higher levels of anxiety,
depression and stress (P<0.01).
Conclusion: Maladaptive cognitive emotion regulation in patients with AIDS leads to severe
psychological problems. Also, high levels of psychological distress in these patients could intensify the
course of disease, cause low response to treatment and increase the risk of suicide, therefore,
psychological interventions alongside medical interventions are required to reduce these problems.

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), cognitive emotion-regulation strategies,
Anxiety, Depression, Stress
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چكیده
سابقه و هدف :عوامل روانشناختی نقش زیادی به عنهوان ب

بهاز و شدهدیدننندب باراریههای زششه ی دارنهد ،از

اینرو هدف زژوهش حاضر برربی راه ردهای نظم جویی شناختی هاجان و زریدانی روانشناختی در افراد م تال ب بارهاری
ایدز و بهنجار بود.
مواد و روشها :طرح زژوهش حاضر از نوع علی مقایس ای ابت .در این زژوهش دو گهروب ززمهودنی شهامل بارهاران
م تال ب ایدز و افراد بهنجار (هرگروب  ۳۴نفر) ب روش نرون گاری هدفرند شرنت داشتند .شحلال دادبها با ابهتفادب از نهر افهشار
 SPSS21و فرمول زماری شحلال واریانس یک راه انجا گرفت و از مقااس افسردگی ،اضهررا ،،ابهترس ) (DASS21و
فر نوشاب نظم جویی شناختی هاجان ( (CERQ-Pابتفادب شد.
یافتهها :نتایج ندان داد ن افراد م تال ب باراری ایدز در مقایس با گروب بهنجار ب ماشان بادتری از راه ردههای بهازش
نایافت ابتفادب مینردند ( ،)p< 1/10همچنان باراران م هتال به ایهدز بهروح بهااشری از ندهان های اضهررا ،،افسهردگی و
ابترس را دارا بودند (.)p< 1/10
استنتاج :نظم جویی شناختی هاجانی بازش نایافت در افراد م تال ب باراری ایدز منجر ب شددید مد الت روانشناختی
در این افراد میشود ،همچنان ماشان باای زریدانی روانشناختی در این افراد میشواند به عنوان شدهدیدننندب بهار بارهاری،
زابخ درمانی نمشر و افشایش احترال خودندی در این افراد منجر شود ،لذا لشو شوج ب مداخل های روانشناختی در ننار
مداخل های زشش ی برای این افراد زش ار میشود.
واژههای کلیدی :ایدز ،راه ردهای نظم جویی شناختی هاجان ،اضررا ،،افسردگی ،ابترس

مقدمه
ایههدز بهه معنههای ندههاننان نقهه

ایرنههی انتسههابی

میبرد و یا عرل ردزنها را مختل مینند .درباراری ایدز

( )Acquired Immunodeficiency Syndromeابهت،

با بروح باای زریدانی روانشناختی روب رو هستام ن

این ویروس بلولهای باستم ایرنی بدن انسان را از بهان

با شدهدید بارهاری و افشایش برعت باراری هرراب ابت،
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بررسی مقایسه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و
پریشانی روانشناختی در بیماران مبتال به ایدز و بهنجار

گزارش کوتاه

جهانگیر جهانگیری و همکاران

فرد بایستی ب شنظام هاجانات بپردازد ،در این بان نظریه

عاطف منفی در افسردگی ،اضررا ،و ابهترس طهی به

نظمجویی شناختی هاجان اشهارب به شنظهام هاجانهات از

هفت گذشت طراحیشدب ابت) ،(2نه دارای به خهردب

طریق عناصرشناختی دارد( .)0برربی راه ردهای نظمجهویی

مقااس افسردگی ،اضررا ،و ابترس میباشد .در نسخ

شناختی هاجان در اختالات وباراریهای مختلفی صهورت

فاربی زایایی باز ززمایی ب عامل به شرشاه

گرفت ابت ن متخصصان این حوزب را در شناخت هر چه

و  1/۶۶و زلفای نرون اخ ب هران شرشاه

بهتر فرایندهای روانشهناختی ایهن اخهتالات و طراحهی

 1/۶8گشارششدب ابت(.)3

1/۶2 ،1/8

 1/۶۳ ،1/80و

بهتههر برنامه های درمههانی و زادههناری اختصاصههی یههاری
مینراید ،با شوج به نر هود زژوهدهی در ایهن حهوزب و

زربدنام نظم جویی شناختی هاجان:)CERQ-P( :

عد اجرای مرالع در جرعات ایرانی و هرچنان ب خاطر

یک زربدنام چندبعدی  08بوالی بر ابهاس لا هرت

متفاوت بودن زمان ی فرهننی مرالعات خارجی ،ههدف

ابت ن جهت شنابایی راه ردههای مقابله ای شهناختی

زژوهش حاضر برربی راه ردههای نظهمجهویی شهناختی

افراد زس از شجربه نهردن و هایا بها مو عاتههای منفهی

هاجان و زریدانی روانشناختی در باراران م تال ب ایدز و

مورد ابهتفادب هرار میگاهرد( ،)۳ایهن زربدهنام شوبهط

افراد بهنجار میباشد .ب لحاظ ایننه در زمانه راه ردههای

حسنی( )۴هنجاریابی شدب ابت و بهرای شجشیه و شحلاهل

نظم جویی شناختی هاجان (ن در زن فرهنگ شأثارگهذار

دادبها از شحلال واریانس یک راه و نر افشار نهامپاوشری

میباشد) در باراران م تال ب ایدز زژوهش خاصی صهورت

 SPSS21ابتفادب شد .زلفای نرون اخ با دامن  28درصد

ننرفت ابت ،این زژوهش میشواند محرک برربی بایر

شا  82درصد ندان داد ن خردب مقااسهای این زربدهنام

زمان ه های روانشههناختی در ایههن بارههاران باشههد ن ه ب ه

از اعت ههار مرلههوبی برخههوردار هسههتند .شحلاههل مؤلفه های

گون های مختلفی نمشر ب زنها زرداخت شدب ابت.

اصلی ضرن ش اان  ۶2درصد واریانس ،النهوی  3عهاملی
زربدنام را مورد حرایت رار داد .همچنهان هر سهتنی

مواد و روش ها
در زژوهش حاضر ن از نوع علهی مقایسه ای بهود،
دو گروب ززمودنی شامل باراران م تال ب ایدز ( ۳۴نفر) و
افراد بهنجار ( ۳۴نفر) شرنت داشهتند .بارهاران م هتال به

خردب مقااسها نس تاً باا بودب ابت.

یافته ها و بحث
شوزیا جنساتی افراد در گروب م تال ب ایدز  20درصد

ایدز ،در دو ماب مهر و زبان بال  0۴3۳از باراربتان بهانا

مرد و  ۴3درصد زن و در گروب بهنجار  22درصد مرد و

شهران و مرانش ایدز ایران با روش نرون گاری هدفرنهد و

 ۳8درصد زن بود .مااننان بنی گروب افراد بهنجار ۴2/۶

لحاظ نردن مالکههای ورود و خهروش شهامل حهدا ل

با انحراف معاار  2/2و گروب بارار  ۴8/2با انحراف معاار

بواد خواندن و نوشهتن ،دامنه بهنی حهدا ل  08بهال و

 2/2بود و همچنان مدت زمان ابتالی ب ایدز در باراران

حدانثر  ۳2بهال ،نتاجه ززمهایش  HIVمث هت انتخها،

ب طور متوبط  2/8بال و مدت زمانی ن شحت درمهان

شههدند ،گههروب بهنجههار ناههش بهها هرتابههازی حههدانثری در

بودند ب صورت متوبط  ۴بال بود .روش ابهتال در ایهن

متغارهای جرعاتشناختی انتخا ،شدند ،در این زهژوهش

افراد  ۴2درصد بر اثر روابط جنسی محافظهت ندهدب20،

از زربدنام های زیر ابتفادب گردید ن شوبط خود بارهاران

درصد ششریق مدترک مواد و مهابقی ،ابهتالی نامدهخ

با نظارت زژوهدهنر ش راهل شهدند .مقاهاس افسهردگی،

داشتند (از طریق دریافهت خهون و فهراوردبههای خهونی

اضررا ،،ابترس ) :(DASSیک مقااس  20بوالی نه بهر

زلودب ،زاوند بافت زلهودب و .)...عالیهم بهالانی ایهن افهراد
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در چنان شرایری ن هاجانات منفی ب فرد وارد میشهود،

اباس لا رت میباشد .این مقااس برای ارزیابی حالتههای

مقایسه راهبردهای نظم جویي شناختي هيجان و پریشاني روانشناختي

شامل باراریهای عفونی نادر ،ابهالهای شدید و مهشمن،
طوانی ،ناهش وزن ،باراریهای زوبهتی ،مغهشی و

ش

شخصاتی بود .هر شرنتنننهدگان زربدهنام هها را زهر

جدول شماره  :2ززمون شحلال واریانس یکراه برای ابعهاد زریدهانی
رواندناختی در باراران م تال ب ایدز و افراد بهنجار
ابعاد زریدانی
روانشناختی

نظم جویی شناختی دو گهروب از ززمهون شحلاهل واریهانس

اضررا،

یک راه ابتفادب گردید ن نتایج زن در جدول شرارب 0

ابترس

ارائ شدب ابت .یافت های جدول ندهان مهیدههد نه در
مؤلف های نظمجویی شناختی هاجان در دو گروب شفاوت
معنیدار وجود دارد و مااننان نررات افراد م تال ب ایهدز
در مؤلف های فاجع بازی ،مالمت دینران ،ندخوارگری،
مالمت خویش و نظمجویی بازش نایافته بهاششهر و در
مؤلف های زذیرش ،شررنش مجدد مث ت ،شررنش مجدد بهر
برنامهه ریشی ،دیههدگابگاههری ،ارزیههابی مجههدد مث ههت و
نظمجویی بازش یافت نرهربی ماهاننان نهمشهر از افهراد
بهنجار دارند .در جدول شهرارب  2ناهش نتهایج مربهوه به
برربی زریدانی رواندناختی در دو گهروب مهورد برربهی
ارائ شدب ابت.

فاجع بازی
مالمت دینران
زذیرش
ندخوار ف ری
مالمت خود
شررنش مث ت

گروب

ارزیابی مجدد مث ت
شنظام مث ت
شنظام منفی

انحراف

F
شعداد مااننان
ابتاندارد (df=)0 ،8۳

باراران م تال ب ایدز

۳۴

2/32

0/۳۶

افراد بهنجار

۳۴

۳/08

0/۴۴

باراران م تال ب ایدز

۳۴

2/31

2/2۳

افراد بهنجار

۳۴

2/11

0/۳3

باراران م تال ب ایدز

۳۴

2/21

0/11

افراد بهنجار

۳۴

1/۴3

0/۳0

باراران م تال ب ایدز

۳۴

۳/2۶

0/۳2

افراد بهنجار

۳۴

۴/۴۶

0/۳0

باراران م تال ب ایدز

۳۴

۴/۴2

0/22

افراد بهنجار

۳۴

2/22

0/03

باراران م تال ب ایدز

۳۴

۴/۴۳

0/۶۳

افراد بهنجار

۳۴

۳/2۴

0/20

۳۴

2/28

0/2۴

افراد بهنجار

۳۴

۴/2۴

0/۶2

باراران م تال ب ایدز

۳۴

۴/۳0

0/2۶

افراد بهنجار

۳۴

۳/۴1

0/28

باراران م تال ب ایدز

۳۴

۴/۴3

0/۳2

افراد بهنجار

۳۴

2/۴1

0/12

باراران م تال ب ایدز

۳۴

08/۴3

۴/۳1

افراد بهنجار

۳۴

2۴/۴2

2/۳3

باراران م تال ب ایدز

۳۴

21/3۶

۴/12

افراد بهنجار

۳۴

02/32

2/20

شررنش مجدد بر برنام ریشی باراران م تال ب ایدز
دیدگاب گاری

*  p<1/12و ** p<1/10

911

افراد بهنجار

۳۴

00/21

2/2۴

باراران م تال ب ایدز

۳۴

01/۶۳

0/۴8

افراد بهنجار

۳۴

3/31

0/۶2

باراران م تال ب ایدز

۳۴

01/8۴

0/۶1

افراد بهنجار

۳۴

01/02

0/2۶

*2/1۴

1/12

*۳/۴۴

1/1۳

*  p<1/12و ** p<1/10

نتههایج ندههان میدهههد ن ه در شرهها ابعههاد زریدههانی
روانشناختی ناش شفهاوت معنهیدار بهان دو گهروب وجهود
دارد و باراران م تال ب ایدز افسردگی ،اضررا ،و ابترس
باششری دارند .یافت های زژوهش حاضر م نی بر بروح
زایان مواجه موثر و مقابل مث ت در باراران م تال ب ایدز
هرسو با زژوهش  Shelleyو هر اران ابت(.)2
همچنان یافت دینر این زهژوهش م نهی بهر ابهتفادب
افراد م تال ب ایدز از شنظهام هاجهان نانارزمهد هرسهو بها
هر اران( )۶م نی بر بروح باای زریدهانی رواندهناختی
افراد م تال ب ایدز در برابر افهراد بهنجهار مهیباشهد ،نظهم

شناختی هاجان
شناختی هاجان

باراران م تال ب ایدز

۳۴

02/۴1

2/۴۳

*۳/۶1

1/12

زهههههههژوهش  Kraaijوهر هههههههاران( ،)2و  McIntoshو

جدولشماره :1ززمون شحلال واریانس یکراه برای ابعادنظم جویی
ابعاد نظم جویی

گروب

شعداد

مااننان

)(η2

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مجذور اشا
)(η2

جههویی هاجههان در مههوا عی ن ه رویههدادهای شههنشزا در
زندگی ما اشفاق میافتند ،نقش شعاانننندبای در نحوبی

8۴/00

1/۳3

*۳/82

1/12

*8/32

1/13

*8/21

1/13

میباشد ن ازجرله میشهوان به ننهاربگاری و ندهخوار

*2/83

1/1۶

ف ههری اشههارب نههرد .افههراد م ههتال بهه ایههدز بهه ماههشان

*2/3۳

1/12

باایی ارزیابی منفی از مو عاهت و ندهخوار ایهن رویهداد

*۶/02

1/1۶

و دایهههل زن میزردازنهههد ،هرهههان هاجانهههات منفهههی و

زابههخهای مهها دارنههد ،ایههدز ناههش ب ه عنوان یههک رویههداد
ابترسزا و زرفدار نه ازلحهاظ روانهی فهرد را ب شهدت
شحت شأثار رار میدهد ،هرراب با هاجانات منفی بسااری

نظههم جههویی هاجههان بههازش نایافتهه میشوانههد شههأثار

*2/۶۴

1/1۶

*۳۶/80

1/۴2

**20/22

1/۴8

همچنان ابتفادب از راه ردهای نظم جویی هاجهان مث هت

**28/32

1/۳2

ماننههد ارزیههابی مجههدد بهها بههالمت روان و رفتارهههای

منفههی بههر داروهههای درمههان فعههال ضههدویروس زسههنرد
( )Active Antiretroviral Treatmentبنذارنهههد و

خودمرا تی باششهر و ههمچنهان اضهررا ،و افسهردگی
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نردند و ریشش وجود نداشت .برای برربی راه ردههای

افسردگی

انحراف
F
ابتاندارد (df=)0 ،8۳

مجذور اشا

گزارش کوتاه

جهانگیر جهانگیری و همکاران

نمشر در این افراد رابر دارد ،امها بها شرها ایهن شفابهار،

در این افراد روبرو هستام ،هران زریدهانی روانشهناختی

ایدز یک باراری هولناک ابهت نه میشوانهد ب شهدت

باا با نتایج درمهانی نهمشهر دارو درمهانی در ایهن افهراد،

نظم جویی هاجان فرد را مختل نردب و انعرافزذیری را

ناهش نافاهت زنهدگی و در صهورت شهداو منجهر به

از فرد بل

این افراد ب دن ال داشت باشد ،ن یافته های زهژوهش مها

در این افراد شروع زودشر عالئم باراری و محدود شهدن

ناش هرسو با این زژوهشها ندان داد ن در افهراد م تالبه

و ناهش حرایت اجتراعی ب دلال اضررا ،باا را ندان

باراری ایدز ندخوار ف ری،نناربگاری ،ارزیابی منفی و

دادباند ن زژوهش ما ناش هرسو با این زژوهشهها بهر

در نل ابتفادب از راه ردهای نظم جویی شناختی هاجان

باای زریدانی روانشهناختی در ایهن افهراد را ندهان دادب

بههازش ناافتهه بههاا هسههت نهه ایههن مههوارد رفتارهههای

ابت ن در صهورت مداخله ن هردن به مو ا و منابه

خودمرا تی زایان ،زاهروی ن هردن از برنامه ی دارویهی،

میشواند ب این زاامدها منجر شود.

خودندی و نافاهت نهامرلو ،زنهدگی را در زهی دارد.

در جرابندی نهایی میشوان ب بروح باای شنظهام

زژوهشههههای دینهههر( )8-01ماهههشان بهههاای زریدهههانی

هاجان نانارزمد و زریدانی رواندناختی و بهروح زهایان

روانشناختی در باراران م تالب ایدز را ندان دادباند نه

شنظام هاجان نارزمد در افهراد م هتال به ایهدز در مقابهل

متعا اً با نرخ باای اف ار خودندی و ا دا ب خودندی

افراد بهنجار از یافت های زژوهش حاضر می باشد.
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