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Highlights
• Sensitivity to reward has a negative and significant effect on comorbid anxiety and
depression disorders through Overcontrolling construct.
• Sensitivity to threat has a positive and significant effect on comorbid anxiety and
depression disorders through Overcontrolling construct.
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Abstract
The aime of this study was to investigate a transdiagnostic model for explaining
comorbidity between anxiety and depression based on the overcontrolling, sensivity
to reward and sensivity to threat.The participants were 586 students of Islamic Azad
University Tabriz Branch, University of Tabriz and Azarbaijan Shahid Madani University in Iran. Data were collected by Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21),
Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II), behavioural inhibtion/Behavioural
activation scale (BAS/BIS), Intolerance of Uncertainty Scale (IUS), Ambivalence over
Emotional Expression Questionnaire (AEQ) and Frost Multidimensional Perfectionism
Scale (FMPS). Sensitivity to reward with overcontrolling mediation affects anxiety
and depression with standard coefficients of -0.29 and -0.36. In addition, sensitivity
to threat with standardized coefficients of 0.31 and 0.39, respectively, have a significant effect on anxiety and depression by the mediation of overcontrolling. Our findings
proposes a suitable framework for explaining comorbidity between depression and
anxiety. Low sensitivity to reward and high sensitivity to threat by the mediation role
of overcontrolling could predict comorbidity between anxiety and depression. These
findings can be useful in understanding the etiology of comorbid emotional disorders,
and developing efficacious therapeutic interventions and prevention of comorbid emotional disorders.
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1397/11/20

یافتههای اصلی
• حساســیت بــه پــاداش از طریــق ســازهی بیشکنترلگــری ،بــر همبــودی اختاللهــای
اضطــراب و افســردگی اثــر منفــی و معنــادار دارد.
• حساســیت بــه تهدیــد از طریــق ســازهی بیشکنترلگــری ،بــر همبــودی اختاللهــای
اضطــراب و افســردگی اثــر مثبــت و معنــادار دارد.

چکیده
تاریخ پذیرش
هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی مدلــی فراتشــخیصی بــرای تبییــن همبــودی اضطــراب
1398/03/28
و افســردگی ،براســاس نقــش بیشکنترلگــری ،حساســیت بــه پــاداش و حساســیت
بــه تهدیــد بــود .شــرکتکنندگان  586دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز،
دانشــگاه تبریــز و دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در ایــران بودنــد .دادههــا بــا اســتفاده
از مقیــاس افســردگی اضطــراب تنیدگــی ،پرســشنامهی پذیــرش و عمــل نســخهی دوم،
مقیــاس بــازداری و فعالســازی رفتــاری ،مقیــاس تحملنکــردن بالتکلیفــی ،پرس ـشنامهی
واژگان کلیدی دوســوگرایی در ابــراز هیجــان و مقیــاس کمالگرایــی چندبعــدی فراســت جمــعآوری شــد.
اضطراب ،افسردگی ،بــرازش مــدل پیشــنهادی بــا اســتفاده از روش تحلیــل معــادالت ســاختاری بررســی شــد.
حساسیت به پاداش ،براســاس ایــن مــدل ،حساســیت بــه پــاداش بــا میانجیگــری بیشکنترلگــری بــر اضطــراب
حساسیت به تهدید ،و افســردگی ،بهترتیــب بــا ضرایــب اســتاندارد  - 0/ 29و  - 0/ 36اثــر میگــذارد .همچنیــن
بیشکنترلگری حساســیت بــه تهدیــد بــا ضرایــب اســتاندارد  0/ 31و  0/ 39بهترتیــب بــر اضطــراب و
افســردگی بــا میانجیگــری بیشکنترلگــری اثــر دارد .یافتههــای ایــن پژوهــش چارچــوب
مناســبی را بــرای تبییــن اضطــراب و افســردگی ارائــه میدهنــد .حساســیت بــه پــاداش پاییــن
و حساســیت بــه تهدیــد بــاال ،از طریــق ســازهی بیشکنترلگــری ،همبــودی اضطــراب و
افســردگی را پیشبینــی میکننــد .ایــن یافتههــا میتوانــد بــرای فهــم علتشناســی
اختــاالت هیجانــی همبــود ،توســعهی مداخــات درمانــی و پیشــگیری از اختــاالت هیجانی
همبــود ،مفیــد باشــند.
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5. Lynch
6. diagnostic and statistical manual of mental disorders
7. externalizing disorders
8. internalizing disorders
9. self-control

1. comorbidity
2. transdiagnostic factors
3. diagnosis-specific
4. basic common factor
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مقدمه
اختــال افســردگی اساســی بــا نشــانههای خلــق
غمگیــن ،بیعالقگــی و فقــدان احســاس لــذت
( ،)1کمبــود انــرژی ،احســاس بیارزشــی ،گرایــش
بــه افــکار و رفتارهــای خودکشــی همــراه اســت (.)2
اختــال اضطــراب فراگیــر بــا هیجــان تــرس ،نگرانــی
معطــوف بــه آینــده ،دلهــره و وحشــت همــراه اســت و بــا
ســایر اختــاالت روانــی از جملــه افســردگی اساســی،
همبــودی 1باالیــی دارد ( .)3اختــال افســردگی اساســی
بــا پیامدهــای فیزیولوژیکــی ،روانــی و اقتصــادی ،بــاال
( )4عامــل مهــم مشــکالت اجتماعــی و خانوادگــی ()5
اســت .شــیوع اختــاالت افســردگی و اضطــراب بیــش
از دیگــر اختــاالت روانــی اســت؛ بهطوریکــه شــیوع
اختــاالت اضطرابــی در طــول عمــر  29درصــد و اختــال
افســردگی بیــش از  21درصــد اســت (.)6
اختــاالت افســردگی و اختــاالت اضطرابــی از جملــه
اختــاالت هیجانــی هســتند کــه بیشــترین همبــودی را با
هــم دارنــد ( .)7شــواهد مربــوط بــه همبــودی اختــاالت
روانــی گســترهای از عوامــل مشــترک شــناختی و رفتــاری
هســتند کــه مســئول همبــودی اختــاالت روانــی
شــناخته میشــوند ( .)8از ایــن عوامــل بنیادیــن مشــترک
تحــت عنــوان عوامــل فراتشــخیصی 2یــاد میشــود
( .)9ناکارآمــدی و محدودیتهــای تشــخیصهای
اختصاصــی ،3بــدون توجــه بــه همبــودی و عوامــل
مشــترک بنیادیــن 4اختــاالت روانــی ،موجــب توســعهی
رویکردهــای فراتشــخیصی بــرای شناســایی فرایندهــای
اساســی و مشــترک اختــاالت روانــی شــده اســت (.)10
اهتمــام تحقیقــات بــه کشــف عوامــل فراتشــخیصی
اختــاالت ،موجــب پدیــدار شــدن فاکتورهــای مهــم
فراتشــخیصی در تبییــن آسیبشناســی اختــاالت
روانــی شــده اســت (.)11

در ســالهای اخیــر لینــچ 5در نظری ـهی آسیبشناســی
خــود ،مدلــی را کــرد کــه در آن «خودکنترلــی بیشازحــد»
را بهعنــوان عامــل فراتشــخیص بســیاری از اختــاالت
روانــی معرفــی کــرد ( .)13 ،12ایــن نظریــه بــر پایـهی دو
مقول ـهی مهــم ،تقســیم اختــاالت موجــود در راهنمــای
تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی( 6رر) بــه اختــاالت
برونیسازیشــده 7و درونیسازیشــده 8و مفهــوم
خودکنترلــی 9بنــا شــده اســت .تقســیمبندی اختــاالت
روانــی بــه دو طبقــهی گســتردهی برونیسازیشــده و
درونیسازیشــده ،اولیــن بــار در اختــاالت کــودکان و
نوجوانــان بــهکار رفــت؛ ولــی بعدهــا ایــن تقســیمبندی
در مــورد اختــاالت بزرگســاالن نیــز بــهکار گرفتــه شــد
( .)14بــر ایــن اســاس اختــاالت  DSMرا میتــوان در دو
دســتهی بزرگتــر اختــاالت برونیسازیشــده (ماننــد
اختــال وابســتگی بــه مــواد و اختــاالت شــخصیت
خوشــهی  )Bو دســتهی اختــاالت درونیسازیشــده
(ماننــد اختــاالت هیجانــی ،اختــاالت وســواس جبــری
و خوشــهی  Aو  Cاختــاالت شــخصیت) ،طبقهبنــدی
نمــود ( .)15مفهــوم خودکنترلــی بهعنــوان توانایــی
مقاومــت در برابــر وسوس ـهها ،کنتــرل شــناخت ،تنظیــم
هیجــان و ســازگاری رفتــار بــرای دســتیابی بــه اهــداف
بلندمــدت تعریــف شــده اســت ( .)16تحقیقــات بــر نقــش
خودکنترلــی در ســامت روان تأکیــد دارنــد؛ ّامــا در مــورد
میــزان آن ،اختــاف نظــر وجــود دارد ( .)17در نظریـهی
لینــچ ســطح بهین ـهای از خودکنترلــی مدنظــر اســت کــه
موجــب ســازگاری و ثبــات هیجانــی اســت ،ولــی هــر دو
کرانــهی بــاال و پاییــن خودکنترلــی محــدودهی آســیب
روانــی محســوب میشــود (.)18
لینــچ ،مــدل آسیبشناســی خــود را براســاس
ابعــاد خودکنترلــی در بســتر تقســیمبندی اختــاالت
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روانــی بــه دو دســتهی بــزرگ برونیسازیشــده و
درونیسازیشــده ،ارائــه میدهــد کــه خودکنترلــی
پاییــن تحــت عنــوان کمکنترلگــری ،1بــه اختــاالت
برونیسازیشــده منجــر میشــود کــه مشــکالت
فــردی و اجتماعــی را در پــی دارد ( .)12خودکنترلــی
بیشازحــد ،بــه ویژگــی بیشکنترلگــری )OC( 2منجــر
میشــود کــه ویژگــی شــاخص افــراد دارای اختــاالت
درونیسازیشــده اســت و بــا کمالگرایــی ناســازگار،
مشــکل در ابــراز هیجانهــا ،نیــاز بــاال بــه ســاختار،
انعطافناپذیــری روانــی ،مشــخص میشــود (.)19
مفهــوم بیشکنترلگــری در اغلــب تحقیقــات بــهکار
رفتــه اســت ( )21 ،20ولــی بهدلیــل توجــه صــرف بــه
مفیــد بــودن آن در ســامت روانــی ،هیچــگاه بهعنــوان
یــک ســازهی مهــم قابــل اندازهگیــری در آسیبشناســی
روانــی ،همانگونــه کــه در نظری ـهی لینــچ آمــده اســت،
مفهومســازی نشــده اســت.
مــدل آسیبشناســی لینــچ ،ریشــه در نظریـهی کارکــرد
شــخصیت 3دارد ( )22کــه بــا بهرهگیــری از نظریــهی
نظامهــای مغــزی /رفتــاری )23( 4مفهومســازی شــده
اســت .نظریــهی کارکــرد شــخصیت دو متغیــر «کنتــرل
خــود» 5و «انعطافپذیــری خود» 6را در شــخصیت معرفی
میکنــد .کنتــرل خــود بــه میــزان خودکنترلــی فــرد
اشــاره دارد کــه در یــک پیوســتار خودکنترلــی از کنتــرل
بیشازحــد تــا کمکنترلــی رفتــار و هیجانــات را شــامل
میشــود .افــراد بیشکنترلگــر هیجانهــای خــود را
مهــار میکننــد و احساســات خــود را کمتــر ابــراز کــرده
و لــذت را بــه تأخیــر میاندازنــد .بیشکنترلگــری یــک
الگــوی چندوجهــی اســت کــه از تعامــل عامــل سرشــتی و
گرایــش بــه خودکنترلــی بیشازحــد ،شــکل میگیــرد و
1. undercontrolling
2. overcontrolling
3. theory of personality functioning
4. brain-behavioral systems
5. ego-control
6. ego-resiliency

7. overcontrolled coping styles
8. high sensitivity to threats
9. low sensitivity to rewards
10. experiential avoidance

84

Downloaded from rph.khu.ac.ir at 14:25 IRST on Monday November 4th 2019

بــه ایجــاد ســبک مقابل ـهای بیشکنترلگــری 7ناســازگار
منجــر میشــود .عامــل سرشــتی ،آمادگیهــای
زیستشــناختی فــرد ،شــامل حساســیت زیــاد نســبت
بــه تهدیــد 8و حساســیت کــم نســبت بــه پــاداش 9اســت،
کــه نقشــی کلیــدی در شــکلگیری ســبک مقابلــهای
بیشکنترلگــری ایفــا میکنــد ( .)12بنابرایــن از
آنجاییکــه مــدل آسیبشــناختی لینــچ عوامــل
بنیــادی شــخصیت و زیســتی را در شناســایی اختــاالت
روانــی دخیــل میدانــد و عوامــل فراتشــخیصی مهــم را
در قالــب یــک مــدل منســجم ارائــه میدهــد ،بهنظــر
میرســد تصویــری روشــن و گویــا از آسیبشناســی
اختــاالت روانــی داشــته باشــد .لــذا مــا در ایــن تحقیــق
ســعی خواهیــم کــرد تــا بــا اســتفاده از ایــن مــدل،
آسیبشناســی اختــاالت هماینــد اضطــراب فراگیــر و
افســردگی اساســی را مــورد بررســی قــرار دهیــم.
ســبک بیشکنترلگــری در اختــاالت
درونیسازیشــده ،نقــش اساســی ایفــا میکنــد و
مشــتمل بــر چهــار نقــص اساســی اســت :نخســت اینکــه
افــراد بیشکنترلگــر بهطــور ناســازگار ،کمالگــرا
هســتند و از اشــتباه و خطــا هــراس دارنــد و همیشــه
دربــارهی نتیجــهی اعمــال خــود دچــار شــک و تردیــد
میشــوند .دوم ،انعطافناپذیــری روانــی یــا اجتنــاب
تجربــی 10باالیــی دارنــد کــه ویژگــی اصلــی آن بــازداری
هیجانــی و فکــری ( )24بــوده و مشــکالت اضطــراب
ســامت را در پــی دارد ( .)25ایــن افــراد افــکار و
احساســات ناخواســته را نامطلــوب ارزیابــی کــرده و
از آنهــا اجتنــاب میکننــد .ســوم اینکــه بــازداری
هیجانــی ناشــی از تعــارض ابــراز هیجــان دارنــد؛ یعنــی
درحالیکــه نســبت بــا ابــراز هیجــان تمایــل نشــان
میدهــد ،ولــی آن را مهــار میکنــد .بنابرایــن شــخص در
ابــراز و بــازداری هیجانهــا دچــار تعــارض میشــود .ایــن
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ـازداری همزمــان در ابــراز هیجــان،
تعــارض و تمایــل و بـ
ِ
موجــب تجربــهی احساســات منفــی در فــرد میشــود
( .)26چهــارم ،نیــاز بــه ســاختار 1دارنــد و صفــت عــدم
تحمــل بالتکلیفــی در آنهــا باالســت .ایــن افــراد از ابهــام
و بالتکلیفــی بیزارنــد و بــه قطعیــت ســاختارمند نیــاز
دارنــد و در شــرایط غیرقابــل پیشبینــی و عــدم شــفافیت
دچــار تنــش میشــوند (.)27
بــا وجــود اینکــه ســازهی بیشکنترلگــری ،بــه شــکلی
کــه در مــدل لینــچ مفهومســازی شــده ،در تحقیقــات
مربــوط بــه رابطــهی ویژگیهــای سرشــتی حساســیت
بــه تهدیــد و پــاداش بــا اختــاالت هیجانــی بـهکار گرفتــه
نشــده اســت ،شــاخصهای توصیفکننــدهی آن
بهعنــوان عوامــل فراتشــخیصی بهصــورت جداگانــه از
پشــتوانهی تحقیقــی برخــوردار اســت .تحقیقــات نشــان
میدهــد حساســیت بــه تهدیــد بــا انعطافناپذیــری
روانــی رابطــهی مســتقیم مثبــت ( )28و حساســیت
پاییــن بــه پــاداش بــا انعطافناپذیــری روانــی رابطــهی
منفــی دارد ( .)29همچنیــن پژوهشهــا گویــای
ایــن واقعیــت اســت؛ افــرادی کــه نســبت بــه تهدیــد
حساســیت بــاال و نســبت بــه پــاداش حساســیت پاییــن
دارنــد ،آســتانهی تحمــل ابهــام و بالتکلیفــی آنهــا پاییــن
اســت ( .)30تحقیقــات در میــان دانشــجویان آمریکایــی
و ایرانــی نشــان داد کمالگرایــی ناســازگار بــا حساســیت
بــه تهدیــد رابطــهی مثبــت و بــا حساســیت بــه پــاداش
رابطــهی منفــی دارد ( .)32 ،31از طــرف دیگــر از
تحقیقــات دریافــت شــد کــه حساســیت بــاال بــه تهدیــد و
حساســیت پاییــن نســبت بــه پــاداش ،ســرکوب هیجــان
در افــراد را پیشبینــی میکننــد (.)33 ،28
مــا در ایــن پژوهــش ســعی داریــم از طریق مفهومســازی
بیشکنترلگــری بــا شــاخصهای یادشــده در قالــب
خودکنترلــی بیشازحــد بهعنــوان ســازوکار میانجــی،
رابطــهی بیــن ویژگیهــای سرشــتی حساســیت بــه
تهدیــد بــاال و حساســیت بــه پــاداش پاییــن بــا اختــاالت
1. personal need for structure

اضطــراب فراگیــر و افســردگی اساســی را مــورد بررســی
قــرار دهیــم .نقــش بیشکنترلگــری در اختــاالت
روانــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن غفلــت
شــاید ناشــی از اهمیــت خودکنترلــی در ســامت روانــی
و بیتوجهــی بــه میــزان خودکنترلــی بــوده اســت کــه
حــد بیشــینهی آن میتوانــد بــه بیشکنترلگــری و در
نهایــت اختــاالت روانــی منجــر شــود ( .)34بنابرایــن
بــا اســتنتاج از مــدل آسیبشناســی لینــچ دربــارهی
اختــاالت درونیسازیشــده ،میتــوان بــا بررســی
نقــش عوامــل سرشــتی (حساســیت بــاال بــه تهدیــد
و حساســیت پاییــن بــه پــاداش) و نقــش واســطهای
ســبک مقابلــهای بیشکنترلگــری ،بــه پیشبینــی
آسیبشــناختی اختــاالت درونیسازیشــدهی
اضطــراب و افســردگی پرداخــت .در ایــن نظریــه ،متغیرها
و ســازههای مطر حشــده ،عوامــل آسیبشناســی
فراتشــخیصی هســتند و از طــرف دیگــر بــا در نظــر
گرفتــن اینکــه اختاللهــای اضطــراب و افســردگی
بــا همبــودی بــاال جــزو اختــاالت درونیسازیشــده
قلمــداد میشــوند؛ بنابرایــن هــدف از تحقیــق حاضــر
تدویــن و آزمــون مــدل فراتشــخیصی آسیبشناســی
اختاللهــای اضطــراب فراگیــر و افســردگی اساســی،
براســاس عوامــل سرشــتی حساســیت بــاال بــه تهدیــد
و حساســیت پاییــن بــه پــاداش ،بــا میانجیگــری
ســبک مقابلــهای بیشکنترلگــری در بیــن جمعیــت
غیربالینــی دانشــجویی اســت .مــدل مفهومــی پژوهــش
در شــکل شــماره  1نشــان داده شــده اســت .امیــد اســت
بــا بــرازش مــدل مفهومــی پژوهــش ،قدمــی در راســتای
تبییــن کارآمدتــر آسیبشناســی اختــاالت روانــی و
تدویــن روشهــای مؤثــر و اثربخــش درمانــی برداشــته
شــود.
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روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف ،تحقیــق بنیــادی و
از نظــر روش جمــعآوری دادههــا از نــوع تحقیقــات
غیرآزمایشــی یــا توصیفــی اســت .چــون در پــی بررســی
روابــط بیــن متغیرهــا هســتیم و بیــش از یــک متغیــر
مــاک وجــود دارد ،تحقیــق حاضــر جــزو طر حهــای
همبســتگی چندمتغیــری مبتنــی بــر تحلیــل ماتریــس
همبســتگی 1اســت و از آزمــون روابــط ســاختاری بــه روش
مدلســازی معــادالت ســاختاری )SEM( 2اســتفاده
شــده اســت .جامعــهی آمــاری ،دانشــجویان مشــغول
بــه تحصیــل در ســال تحصیلــی  ۹۸-۹۷دانشــگاههای
آزاد اســامی واحــد تبریــز ،دانشــگاه تبریــز و دانشــگاه
شــهید مدنــی آذربایجــان اســت .بــرای انتخــاب نمونـهی
آمــاری از روش نمونهگیــری خوشــهای چندمرحلــهای
اســتفاده شــد .نخســت از بیــن دانشــکدههای ســه
دانشــگاه تعــدادی دانشــکده و از بیــن آنهــا بــا رعایــت
کفایــت حجــم نمونــه ،تعــدادی کالس بهعنــوان واحــد
نمونهگیــری ،بــه روش تصادفــی انتخــاب گردیــد .همـهی
دانشــجویان کالسهــای انتخابشــده ،نمون ـهی آمــاری
در نظــر گرفتــه شــدند.
بــرای تعییــن حجــم نمونــه در تحقیقاتــی کــه از روش
مدلیابــی معــادالت ســاختاری ( )SEMاســتفاده
میشــود ،نظــرات مختلفــی ارائــه شــده اســت و در کل
هیــچ راهبــرد دقیقــی ارائــه نشــده اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه خطــای اســتاندارد روش مدلیابــی معــادالت
ســاختاری بــر اســاس مفروضــهی نمونههــای بــزرگ
محاســبه میشــود ،بــرای افزایــش دقــت بــرآورد و حصــول
همگرایــی ،محققــان تعــداد نمونـهی  300مــورد را خوب،
 500را خیلــی خــوب و  1000مــورد را عالــی فــرض

میکنــد ( .)35بــر همیــن اســاس و بــا فــرض ریــزش،
همــکاری نکــردن و مخــدوش شــدن پرســشنامهها،
حجــم نمونــه  600نفــر تعییــن شــد .بــرای جمــعآوری
دادههــا نخســت ،پرســشنامههای پژوهــش در قالــب
یــک بســته ،شــامل اطالعــات جمعیتشناســی و
پرســشنامهها تهیــه شــد .بــا مراجعــه بــه کالسهــا و
بــا اســتفاده از وقــت اضافــی و فرصــت آزاد دانشــجویان،
پرســشنامههای تحقیــق در اختیــار دانشــجویان قــرار
گرفــت .پــس از ارائـهی توضیحــات الزم دربــارهی تحقیق،
پرس ـشنامهها تکمیــل و جم ـعآوری شــد .بــرای ترغیــب
دانشــجویان بــه مشــارکت در تحقیــق ،ضمــن یــادآوری
محرمانــه بــودن اطالعــات اخذشــده ،از شــرکتکنندگان
خواســته شــده در صــورت تمایــل بــه اطــاع از
نتیجــهی تحقیــق ،آدرس رایانامــهی خــود را در محــل
مشخصشــده ،درج کننــد .پــس از پاالیــش اولیــهی
دادههــا و حــذف نمونههــای مخــدوش و ناقــض ،شــامل
دادههــای گمشــده ،پاســخدهی تصادفــی ،در نهایــت
 277( 586پســر و  309دختــر) نمونــه وارد تجزیــه و
تحلیــل شــد.
ب) ابزار پژوهش
 .1مقیــاس کمالگرایــی چندبعــدی فراســت
( )F M P S
3
پرســشنامهی کمالگرایــی چندبعــدی فراســت
 35مؤلفــه دارد و کمالگرایــی ســازگار و ناســازگار را
در شــش بعــد میســنجد .ابعــاد ناســازگار شــامل دو
بعــد کمالگرایــی ناســازگارانهی والدینــی و دو بعــد
کمالگرایــی ناســازگارانهی شــخصی اســت .در ایــن
تحقیــق از ســنجههای ابعــاد ناســازگار شــخصی
«نگرانــی دربــارهی اشــتباه» 9( )CM( 4مؤلفــه) و
3. frost multidimensional perfectionism scale
4. concern over making mistakes

1. correlation matrix analysis
2. structural equation modeling
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پژوهش
 .1مدل
وﻫﺶ
مفهومی ﭘﮋ
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮمي
شکل -1
ﺷﮑﻞ
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برگ ـهی کوتــاه مقیــاس افســردگی اضطــراب تنیدگــی
یــک مقیــاس خودســنجی بــرای غربــال در نمونههــای
غیربالینــی اســت کــه ســه خردهمقیــاس افســردگی،
اضطــراب و اســترس ،هرکــدام بــا  7گویــه دارد.
بــرای اندازهگیــری مؤلفههــا از درجهبنــدی لیکــرت
ً
چهاردرجــهای اصــا (نمــرهی صفــر) تــا زیــاد (نمــرهی
 )3اســتفاده میشــود .در پژوهــش حاضــر از دو
خردهمقیــاس اضطــراب و افســردگی اســتفاده شــده
اســت کــه نمــرات بــاال نشــاندهندهی بــاال بــودن شــدت
اختاللهــای مزبــور اســت .ســازندگان ایــن مقیــاس
قابلیــت اعتمــاد آن را بــه روش آلفــای کرونبــاخ بــرای
زیرمقیاسهــای افســردگی 0/91 ،و بــرای اضطــراب،
 0/84بهدســت آوردنــد ( .)41پایایــی نســخهی فارســی
ایــن پرسـشنامه در ایــران بــرای افســردگی  0/70و بــرای
اضطــراب  0/66بهدســت آمــده اســت ( .)42در ایــن
پژوهــش بــرای بررســی میــزان ثبــات داخلــی هرکــدام از
زیرمقیاسهــای افســردگی و اضطــراب آلفــای کرونبــاخ
بهترتیــب  0/76و  0/71محاســبه شــد.

«تردیــد دربــارهی اعمــال» 4( )D( 1مؤلفــه) ،اســتفاده
شــده اســت .مقیــاس ســنجش لیکــرت پنجدرجــهای
ً
ً
از کامــا مخالفــم (نمــره  )1تــا کامــا موافقــم (نمــره )5
اســت .نمــرات بــاال در هرکــدام از زیرمقیاسهــا نشــان
از بــاال بــودن ویژگــی مــورد ســنجش دارد .ســازندگان
مقیــاس همســانی درونــی زیرمقیاسهــا را  0/73تــا
 0/93و همســانی درونــی کل را  0/90بهدســت آوردنــد
( .)36بیــن دانشــجویان ایرانــی ،ضریــب همســانی
درونــی بــرای کل آزمــون  0/86و بــرای زیرمقیاسهــای
ابعــاد ناســازگار ،نگرانــی در مــورد اشــتباه  ،0/85شــک
دربــارهی اعمــال  0/72گــزارش شــده اســت ( .)37در
تحقیــق حاضــر آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد نگرانــی در
مــورد اشــتباه و تردیــد ،دربــارهی اعمــال بهترتیــب برابــر
بــا  0/85و  0/86بهدســت آمــد.

3

 .4پرسشنامهی پذیرش و عمل نسخهی دوم
نســخهی دوم پرسـشنامهی پذیــرش و عمــلAAQ-( 4
 )IIبراســاس تجدیدنظرهــای متعــدد طــی ســالهای
متوالــی در ســال  ،2011ارائــه شــد .ایــن پرســشنامه
یــک مقیــاس تکعاملــی هفتمؤلفــهای اســت کــه
بــرای ســنجش اجتنــاب تجربــی /انعطافناپذیــری
روانشــناختی 5تهیــه شــده اســت ،و در مقیــاس
لیکــرت هفتدرجــهای ،از ( 1هرگــز) تــا ( 7همیشــه)،
نمرهگــذاری میشــود .نمــرات باالتــر نشــاندهندهی
اجتنــاب تجربــی یــا انعطافناپذیــری بیشــتر اســت.
همســانی درونــی آن بیــن نمونههــای مختلــف  0/78تــا
 0/88بهدســت آمــد و ضریــب بازآزمایــی آن بــا فاصل ـهی
زمانــی ســهماهه  0/81و یکســاله  0/79گــزارش
شــد ( .)43ضریــب پایایــی بــه روش همســانی درونــی
و بازآزمایــی نســخهی فارســی ایــن پرســشنامه ،بــرای
اولیــن بــار بیــن دانشــجویان ایرانــی بهترتیــب  0/86و
 0/71بهدســت آمــد ( .)44ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن
مقیــاس در تحقیــق حاضــر  0/78بهدســت آمــد.

 .3مقیــاس افســردگی اضطــراب تنیدگــی (DASS-
)21
1. doubts about actions
2. behavioral inhibition and activation scales

3. depression anxiety stress scale
4. acceptance and action questionnaire
5. experiential avoidance/ psychological inflexibility
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 .2مقیاس بازداری و فعالسازی رفتاری
مقیــاس بــازداری و فعالســازی رفتــاری،)BIS/BAS( 2
ی ســاخته
براســاس نظریــهی نظامهــای مغــزی /رفتــار 
اســت ( .)38ایــن مقیــاس شــامل چهــار خردهمقیــاس
اســت کــه دو خردهمقیــاس آن در ایــن تحقیــق بـهکار رفته
اســت .خردهمقیــاس بــازداری رفتــاری ( )BISشــامل 7
مؤلفــه بــرای اندازهگیــری حساســیت نســبت بــه تهدیــد
و خردهمقیــاس پاس ـخدهی بــه پــاداش ( ،)BAS-RRبــا
 5گویــه کــه حساســیت نســبت بــه پــاداش را میســنجد.
نمــرات باالتــر نشــاندهندهی حساســیت بیشــتر فــرد بــه
تهدیــد یــا پــاداش اســت .همــهی گویههــا در مقیــاس
ً
اندازهگیــری لیکــرت از «کامــا موافقــم» (نمــرهی  )4تــا
ً
«کامــا مخالفــم» (نمــرهی  )1ســنجیده میشــود .ثبــات
درونــی اندازهگیریشــده توســط ضریــب آلفــا در مــورد
نمونههــای بالینــی و غیربالینــی  0/71بــرای BAS-RR
و  0/74بــرای  BISبهدســت آمــده اســت و تحقیقــات
از قابلیــت اعتمــاد ،روایــی همگــرا و روایــی واگــرای ایــن
مقیــاس پشــتیبانی میکنــد ( .)39اعتبــار مقیاسهــای
 BASو  BISبــه روش بازآزمایــی در بیــن دانشــجویان
شــیراز ،بهترتیــب  0/68و  0/71گــزارش شــد ( .)40در
ایــن تحقیــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای 0/56 ،BIS
و بــرای  0/54 BAS-RRبهدســت آمــد.
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 .5مقیاس تحملنکردن بالتکلیفی
مقیــاس تحملنکــردن بالتکلیفــی ( )IUSدر ســال
 1994تدویــن و در ســال  2002ویژگیهــای روانســنجی
آن مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن پرســشنامه میــزان
تحمــل افــراد در موقعیتهــای مبهــم و نامطمئــن را
کــه بــه بالتکلیفــی منجــر میشــود ،بــا  27گویــه در
طیــف لیکــرت پنجدرجــهای میســنجد .ضریــب
آلفــای کرونبــاخ و ضریــب پایایــی بازآزمایــی بــا فاصل ـهی
پنــج هفتــهای بهترتیــب  0/94و  0/78بهدســت آمــد
( .)45ضریــب آلفــای کرونبــاخ نمــره کل پرس ـشنامه در
پژوهــش حاضــر برابــر بــا  71درصــد بهدســت آمــد.

را مطلــوب گــزارش نمودنــد ( .)46در ایــران نیــز ضرایــب
آلفــای کرونبــاخ بیــن  0/77تــا  0/86و ضرایب اســپیرمن
ـ بــروان بیــن  0/77تــا  0/88گــزارش شــده اســت (.)47
در پژوهــش حاضــر ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل
پرســشنامه 0/74 ،بهدســت آمــد.

1

 .6پرسشنامهی دوسوگرایی در ابراز هیجان
پرســشنامهی دوســوگرایی در ابــراز هیجــان ()AEQ
بــرای بررســی نقــش دوســوگرایی ابــراز هیجــان در
اختــاالت روانــی تهیــه شــد .ایــن مقیــاس شــامل 28
گویــه اســت کــه در مقیــاس لیکــرت پنجدرجــهای
اندازهگیــری میشــود .نمــرات باالتــر نشــاندهندهی
دوســوگرایی بیشــتر در ابــراز هیجــان اســت .ســازندگان
مقیــاس ،پایایــی کل پرســشنامه را بــه روش آلفــای
کرونبــاخ  0/89بهدســت آوردنــد و روایــی همگــرای آن
2

جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهی آماری
جنسیت

تعداد

فراوانی ()%

میانگین سن

انحراف استاندارد سن

پسر

277

47/3

25/72

3/34

دختر

309

52/7

25/44

3/47

براســاس جــدول شــماره  1جنــس دختــر بــا تعــداد  52/7( 309درصــد) بــا میانگیــن ســنی  25/44ســال،
بیشــترین شــرکتکنندگان و جنــس پســر بــا تعــداد  47/3( 277درصــد) و میانگیــن ســنی  25/72ســال ،کمتریــن
شــرکتکنندگان تحقیــق را تشــکیل میدهنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه جــدول شــماره  2همـهی متغیرهــای تحقیــق بــا
هــم همبســتگی متقابــل فراوانــی دارنــد .حساســیت بــه پــاداش بــا دیگــر متغیرهــا همبســتگی متقابــل منفــی و بقیـهی
متغیرهــا بــا هــم همبســتگی متقابــل مثبــت و معنــادار دارنــد .بیشــترین همبســتگی متقابــل بیــن حساســیت بــه
تهدیــد و بیشکنترلگــری ( ))r=0/82و کمتریــن همبســتگی متقابــل بیــن اختــال افســردگی و اختــال اضطــراب
( ))r=0/43اســت.

3. measurement model
4. structural model

1. intolerance uncertainty scale
2. ambivalence over emotional expression questionnaire
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ج) یافتهها
بــرای تحلیــل توصیفــی دادههــا از نرمافــزار SPSS
نســخهی  24و بــرای بــرازش مــدل مفهومــی تحقیــق بــا
اســتفاده از معــادالت ســاختاری ( ،)SEMاز نرمافــزار
 AMOSنســخهی  24اســتفاده شــد .یافتههــای پژوهــش
حاضــر در چندیــن گام شــامل گــزارش توصیفی ،بررســی
پیشفرضهــای مدلیابــی معــادالت ســاختاری،
ارزیابــی مــدل اندازهگیــری ،3مــدل ســاختاری 4و بررســی
روابــط واســطهای ارائــه میشــود.
در گام اول ،گــزارش توصیفــی شــامل ویژگیهــای
جمعیتشــناختی در جــدول شــماره  1و ماتریــس
همبســتگی ،میانگیــن ،انحــراف معیــار نمــرات حاصــل
از ابــزار اندازهگیــری در جــدول شــماره  2گــزارش
میشــو د .
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جدول  -2ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
اختالل اضطراب
فراگیر

حساسیت به
تهدید

اختالل افسردگی
اساسی

حساسیت به
پاداش

اختالل افسردگی
اساسی

**0/437

1

حساسیت به
تهدید

**0/494

**0/491

1

حساسیت به
پاداش

**-0/510

**-0/577

**-0/539

1

بیشکنترلگری

**0/615

**0/626

**0/821

**-0/782

1
**p < 0.01

تحقیــق ،چولگــی در دامنــهی  -0/214تــا  +0/133و
کشــیدگی بیــن  -1/564و  -0/957قــرار دارد .بنابرایــن
شــرط بهنجــاری تکمتغیــری برقــرار اســت .بــرای
بررســی فــرض نرمــال بــودن بهنجــاری چندمتغیــری
از شــاخص کشــیدگی چندمتغیــری نســبی 10اســتفاده
شــد کــه در تحقیــق حاضــر برابــر بــا  1/327بهدســت
آمــد و چــون کمتــر از  3اســت ( )49از نرمــال بــودن
چندمتغیــری حکایــت دارد.
همخطــی ،زمانــی حــادث میشــود کــه ضرایــب
همبســتگی بیــن متغیرهــای مشــهود بیشــتر از 0/85
باشــد ()48؛ بــا توجــه بــه اینکــه دامنــهی ضرایــب
همبســتگی در ماتریــس همبســتگی بیــن  0/44و
 0/82قــرار گرفتــه اســت ،بنابرایــن همخطــی چندگانــه
حاصــل نشــده اســت .بــرای شناســایی دادههــای پــرت
تکمتغیــره 11و چندمتغیــره بــه ترتیــب از شــاخص
امتیازهــای بهنجــاری ( )Z-scoreو شــاخص توزیــع
ماهاالنوبیــس 12اســتفاده شــد .در مــورد اول ،همــهی
دادههــا در محــدودهی  3انحــراف اســتاندارد از
ـود دادههــای پــرت
میانگیــن قــرار دارنــد کــه نشــانهی نبـ ِ
تکمتغیــری اســت .همچنیــن معنــادار نبــودن فاصل ـهی
ماهاالنوبیــس در توزیــع مجــذور کای ،با ســطح معناداری
نبــود دادههــای پــرت چندمتغیــری
 0/001حاکــی از
ِ
اســت ( .)50دادههــای گمشــده در غربــال اولیــهی
دادههــا هنــگام جمــعآوری دادههــا بــا رعایــت حــد
کفایــت حجــم نمونـهی آمــاری ،کنــار گذاشــته شــده بــود

در گام دوم ،بــرای ارزیابــی مــدل مفهومــی تحقیــق ،بــا
توجــه بــه نــوع توزیــع و مقیــاس اندازهگیــری دادههــا،
حجــم نمونــه و ماتریــس مــورد تحلیــل و بهکارگیــری
ماتریــس واریانــسـ کوواریانــس 1بهعنــوان ورودی
تحلیــل بــا اســتفاده از دادههــای خــام ،از مدلیابــی
معــادالت ســاختاری ( )SEMمبتنــی بــر روش بیشــینهی
درســتنمایی )ML( 2اســتفاده شــد .اســتفاده از
روش بیشــینهی درســتنمایی مســتلزم برقــراری
پیشفرضهــای آن اســت ( )48کــه بــه اساســیترین
آنهــا یعنــی ،توزیــع بهنجــار تکمتغیــری،)UVN( 3
توزیــع بهنجــار چندمتغیــری ،)MVN( 4عــدم همخطــی
چندگانــه ،5فقــدان دادههــای گمشــده یــا ازدسـترفته 6و
فقــدان دادههــای پــرت چندمتغیــری ،7اشــاره میشــود.
از چولگــی 8و کشــیدگی 9متغیرهــای مشــهود بــرای
بررســی بهنجــاری تکمتغیــری اســتفاده میشــود.
دامنـهی مــورد قبول بــرای چولگــی در ســختگیرانهترین
حالــت بیــن  +1و  -1و در ســهلگیرانهترین حالــت بیــن
 +3و  )49( -3و بــرای کشــیدگی در ســختگیرانهترین
حالــت محــدوده  +3و  -3و در ســهلگیرانهترین حالــت
محــدوده  +7و  -7یــا  +10و  -10اســت ( .)48در ایــن
1. variance-covariance matrix
2. maximum likelihood
3. univariate normality
4. multivariate normality
5. multicollinearity
6. missing data
7. multivariate outliers
8. skewness
9. kurtosis
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10. relative multivariate kurtosis
11. univariate outliers
12. mahalanobis d-square

Downloaded from rph.khu.ac.ir at 14:25 IRST on Monday November 4th 2019

اختالل اضطراب
فراگیر

1

بیشکنترلگری

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

و در زمــان تحلیــل دادههــا هیــچ دادهی ازدس ـترفتهای
وجــود نداشــت.
در گام ســوم ،پــس از برقــراری شــرایط پیشفرضهــای
معــادالت ســاختاری ،در مرحل ـهی نخســت بــا اســتفاده
از فــن تحلیــل عاملــی تأییــدی ،)CFA( 1مــدل
اندازهگیــری مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .پــس از حصــول

جدول  -3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
RMSEA

CFI

GFI

AGFI

df

مدل
اندازهگیری

488/70

395

1/34

0/02

0/99

0/95

0/94

مدل
ساختاری

658/05

402

1/64

0/03

0/96

0/93

0/92

شاخصها

مــدل و مقادیــر بــاالی  0/95را بــرازش خــوب در نظــر
میگیرنــد ( .)48همچنیــن بــرای شــاخص  GFIو AGFI
مقادیــر  0/90و باالتــر از آن ،محــدودهی پذیــرش مــدل
اســت ( .)54بــا بررســی شــاخصهای جــدول شــماره 3
و بــا در نظــر داشــتن محدودههــای قابلقبــول برازندگــی
مشــاهده میشــود مدلهــای اندازهگیــری و ســاختاری
از بــرازش خوبــی برخــوردار اســت و میتــوان مــدل
ســاختاری را بــه روش مدلیابــی معــادالت ســاختاری
عملیاتــی کــرد.
در گام چهــارم ،پــس از بــرازش مطلــوب و تأییــد کلــی
مــدل ســاختاری ،مــدل نهایــی ارائــه شــد .مــدل نهایــی
همــراه ضرایــب اســتاندارد در شــکل شــماره  2نشــان
داده شــده اســت.

بــرای ارزیابــی برازندگــی مدلهــای اندازهگیــری و
ســاختاری شــاخصهای کای اســکوئر ،)( 2نســبت کای
اســکوئر بــه درجــهی آزادی () ،جــذر بــرآورد واریانــس
خطــای تقریــب ،)RMSEA( 3شــاخص برازندگــی
مقایس ـهای ،)CFI( 4شــاخص نیکویــی بــرازش )GFI( 5و
شــاخص تعدیلشــده برازندگــی )AGFI( 6ب ـهکار گرفتــه
شــد .شــاخص کای اســکوئر یــک شــاخص معمــول بــرای
ارزیابــی برازندگــی مــدل اســت؛ امــا چــون ایــن شــاخص
نســبت بــه انــدازهی نمونه ،حســاس اســت و در نمونههای
بــا حجــم کــم بــه معنــاداری و عــدم بــرازش مطلــوب مــدل
منجــر میشــود ( ،)51از شــاخص نســبت کای اســکوئر
بــه درجــهی آزادی اســتفاده میشــود .در مــورد مقــدار
شــاخص نســبت کای اســکوئر بــه درجـهی آزادی ،نظرات
مختلفــی وجــود دارد کــه خوشبینانهتریــن مقــدار کمتــر
از  5و ســختگیرانهترین مقــدار بیــن  1تــا  1/2را بــرای
بــرازش مناســب میداننــد ( .)52شــاخص  RMSEAبــه
تعــداد متغیرهــای برآوردشــدهی مــدل وابســته اســت و
مقادیــر بیــن  0/5تــا  0/08قابلقبــول و مقادیــر کمتــر
از  0/08بــرازش خــوب توصیــف شــده اســت ( .)53بــرای
شــاخص  CFIمقادیــر بــاالی  0/90نشــانهی پذیــرش

1. confirmatory factor analysis
2. chi-square
3. root mean square error of approximation
4. comparative fit index
5. goodness of fit index
6. adjusted goodness of fit index
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اطمینــان از بــرازش مناســب مــدل اندازهگیــری 5
متغیــر مکنــون توســط  30متغیــر مشــهود و شایســتگی
نشــانگرها بــرای اندازهگیــری متغیرهــای مکنــون ،در
مرحلــهی دوم بــرای بررســی روابــط بیــن متغیرهــای
مکنــون (ســازهها) ،برازندگــی مــدل ســاختاری بررســی
شــد .شــاخصهای بــرازش مدلهــای اندازهگیــری و
ســاختاری در جــدول شــماره  3آمــده اســت.

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،۱۳۹۸دوره  ،۱۳شماره ۱

بــا مشــاهدهی شــکل شــماره  2مشــخص میشــود؛ حساســیت بــه پــاداش بــا ضریــب اســتاندارد -0/50( -0/50
=  )P>0/01 ،βو حساســیت بــه تهدیــد بــا ضریــب اســتاندارد  )P>0/01 ،β = 0/55( 0/55بهعنــوان متغیرهــای
بــرونزا بــر ســبک مقابلــهای بیشکنترلگــری اثــر مســتقیم و معنــادار دارنــد .همچنیــن متغیــر ســبک مقابلــهای
بیشکنترلگــری بــا ضرایــب اســتاندارد  )P>0/01،β = 0/57( 0/57و  )P>0/01 ،β = 0/72( 0/72بهترتیــب بــر
اختــال اضطــراب و افســردگی اثــر مســتقیم و مثبــت معنــادار دارد.
در گام پنجــم ،بــرای تحلیــل میانجــی و ارزیابــی نقــش واســطهای 1ســبک مقابلـهای بیشکنترلگــری بیــن متغیرهــای
بــرونزا و درونزا از آزمــون بوتاســترپ ،2منطقیتریــن روش بررســی اثــرات غیرمســتقیم 3بــا بازتولیــد نمونـهای 2000
بــار در فاصل ـهی اطمینــان  95درصــد ،اســتفاده شــد ( .)55نتایــج آزمــون بوتاســترپ در جــدول شــماره  4گــزارش
شــده اســت .در ایــن روش اگــر حــد بــاال و پاییــن آزمــون هــم عالمــت (هــر دو مثبــت یــا منفــی) باشــد و بیــن آنهــا
ّ
مقــدار صفــر قــرار نگیــرد ،مســیر علــی غیرمســتقیم مــورد نظــر معنــادار خواهــد بــود.
جدول  -4نتایج آزمون بوتاسترپ رابطهی واسطهای
خطای
برآورد

اندازه اثر
()β

سطح
معناداری

حد
پایین

حساسیت به پاداش  بیشکنترلگری  اضطراب فراگیر

0/049 -0/44 -0/63

-0/288

0/05

حساسیت به پاداش  بیشکنترلگری  افسردگی اساسی

0/042 -0/33 -0/49

-0/361

0/05

حساسیت به تهدید  بیشکنترلگری  اضطراب فراگیر

0/49

0/72

0/057

0/312

0/05

حساسیت به تهدید  بیشکنترلگری  افسردگی اساسی

0/37

0/56

0/046

0/391

0/05

مسیرها

حد
باال

1. mediator
2. bootstrap
3. indirect effects
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اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﺿﻄﺮاب و
ﺷﮑﻨﺘﺮﻟﮕﺮيل ،
به ﺗﻬﺪﯾﺪ،
شکل -2ﺷﮑﻞ
حساسیت ﺑﻪ
ﭘﺎداش ،ﺣﺴﺎسيت
ت ﺑﻪ
نهایی ﻧﻬﺎﯾﯽ
مدل -2ﻣﺪل
افسردگی
اضطراب و
گری،
تهدید،بيبیشکنتر
پاداش،
ﺣﺴﺎسيبه
حساسیت
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براســاس جــدول شــماره  4مســیر حساســیت بــه
پــاداش بــه اضطــراب فراگیــر و افســردگی اساســی بــا
میانجیگــری ســبک مقابلــهای بیشکنترلگــری بــه
ترتیــب بــا ضریــب اســتاندارد  -0/29و  -0/36در ســطح
 P>0/05معنــادار هســتند .همچنیــن مســیر حساســیت
بــه تهدیــد بــه اضطــراب فراگیــر و افســردگی اساســی
بــا واســطهگری ســبک مقابلــهای بیشکنترلگــری
بهترتیــب بــا ضریــب اســتاندارد  0/31و  0/39در ســطح
 P>0/05معنــادار اســت.
بحث و نتیجهگیری
هــدف از مطالعــهی حاضــر ،بررســی نقــش ســبک
مقابلــهای بیشکنترلگــری بهعنــوان میانجــی در
رابطــه بیــن ویژگیهــای سرشــتی حساســیت بــه تهدیــد و
حساســیت بــه پــاداش بــا اختاللهــای همبــود اضطــراب
فراگیــر و افســردگی اساســی بــود .نقــش حساســیت بــه
تهدیــد و پــاداش در اختــاالت اضطــراب و افســردگی
در تحقیقــات پیشــین نشــان داده شــده اســت (،56
)58 ،57؛ امــا آنچــه در ایــن میــان کمتــر مــورد توجــه
واقــع شــده ،نقــش واســطهای ســبک بیشکنترلگــری
اســت ( .)59یافتههــای تجربــی در ایــن تحقیــق ،از مــدل
فرضــی حمایــت میکننــد و نتایــج معــادالت ســاختاری
نشــان میدهــد ،ســبک بیشکنترلگــری بهعنــوان
یــک متغیــر میانجــی میتوانــد رابطــه بیــن حساســیت
بــه تهدیــد و پــاداش و افســردگی و اضطــراب را تبییــن
کنــد .برازندگــی مناســب مــدل براســاس دادههــاس
جمعآوریشــده ،نشــان داد حساســیت بــه تهدیــد
بهواســطهی بیشکنترلگــری اثــر غیرمســتقیم و مثبــت
بــا اختاللهــای اضطــراب و افســردگی دارد .همچنیــن
حساســیت بــه پــاداش بــر اختــاالت هماینــد اضطــراب و
افســردگی از طریــق بیشکنترلگــری ،اثــر غیرمســتقیم
و منفــی دارد.
روابــط مســتقیم نشــان داده شــده در مــدل ،بــا
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تحقیقــات قبلــی همسوســت .بیــن حساســیت بــه تهدیــد
و شــاخصهای بیشکنترلگــری رابطــهی مثبــت و
معنــادار وجــود دارد .تحقیقــات پیشــین نشــان میدهنــد
بیــن حساســیت بــه تهدیــد بــا انعطافناپذیــری روانــی
( ،)28کمالگرایــی ناســازگار ( ،)32 ،31نیــاز بــه
ســاختار ( )30و مهــار ابــراز هیجــان ( ،)28رابطــهی
مســتقیم مثبــت وجــود دارد .همچنیــن حساســیت بــه
پــاداش بــا انعطافناپذیــری روانــی ( ،)29کمالگرایــی
ناســازگار ( ،)32 ،31نیــاز بــه ســاختار ( )30و ســرکوب
هیجــان ( ،)33رابطــه مســتقیم و منفــی دارد .از طــرف
دیگــر ،روابــط مســتقیم شــاخصهای بیشکنترلگــری
بــا اختاللهــای اضطــراب فراگیــر و افســردگی اساســی،
همراســتا بــا نتایــج پژوهشهــای قبلــی اســت .نتایــج
ایــن تحقیــق هماننــد تحقیقــات گذشــته نشــان داد
کمالگرایــی ناســازگار ( ،)60انعطافناپذیــری روانــی
( ،)61بــازداری و دوســوگرایی ابــراز هیجــان ( )62و نیــاز
بــه ســاختار ( ،)63بــا اختــاالت اضطــراب فراگیــر و
افســردگی اساســی رابطــه دارنــد.
در بررســی آسیبشناســی و درمــان اختــاالت
اضطرابــی و خلقــی ،اغلــب نقــش هیجانــات بیشازحــد
کنترلشــده نادیــده گرفتــه میشــود (،)64
بنابرایــن هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر تبییــن نقــش
میانجیگــری ســبک مقالــهای بیشکنترلگــری در
رابطــه بیــن ســامانههای حساســیت بــه تهدیــد و پــاداش
بــا اختــاالت هماینــد اضطــراب فراگیــر و افســردگی
اساســی در چارچــوب مــدل آسیبشناســی لینــچ بــود.
طبــق یافتههــای پژوهــش حاضــر ،حساســیت بــاال
نســبت بــه تهدیــد و حساســیت پاییــن نســبت بــه پــاداش،
از طریــق ســبک مقابلــهای بیشکنترلگــری بهعنــوان
یــک ســازهی فراتشــخیصی مهــم ،در ایجــاد و نگهــداری
اختاللهــای اضطــراب فراگیــر و افســردگی اساســی
نقــش دارد.
ســبک مقالــهای بیشکنترلگــری ،ادراکات و
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یادگیریهــا ،نــوع پاســخدهی خودمختــار و هوشــیارانه
و شــناخت افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .افــراد
بیشکنترلگــر وقتــی تحــت تأثیــر حساســیت بــه
تهدیــد و پــاداش و نیــاز بــه ســاختار وقتــی در شــرایط
بالتکلیفــی و مبهــم قــرار میگیرنــد ،دچــار تنــش و
اضطــراب میشــوند؛ زیــرا شــرایط مبهــم و بالتکلیفــی
یــک خطــر بالقــوه محســوب میشــود کــه افــکار منفــی
و در پــی آن اضطــراب را در پــی دارد .نظــام مغــزی فــرد
بیشکنترلگــر ،بهدلیــل حساســیت بــاال نســبت بــه
تهدیــد و حساســیت پاییــن نســبت بــه پــاداش ،حتــی
در ســطح آگاهانــه ،شــرایط و محیــط را خطرنــاک
و تهدیدکننــده و عــاری از هرگونــه پــاداش ارزیابــی
میکنــد .فــرد در ایــن شــرایط از ابــراز احساســات مثبــت
و منفــی خــود مطمئــن نیســت و آن را خطرنــاک بــه
حســاب مــیآورد و در نهایــت بهدلیــل حساســیت بــاال
بــه تهدیــد هیجانــات خــود را مهــار میکنــد .بــازداری
هیجــان در کوتاهمــدت ،بــه اضطــراب فراگیــر و در
بلندمــدت ،بــه افســردگی اساســی در فــرد منجــر خواهــد
شــد .از طــرف دیگــر افــراد بیشکنترلگــر بهدلیــل
کمالگرایــی ناســازگار ناشــی از حساســیت بــه تهدیــد و
پــاداش ،تــرس از اشــتباه دارنــد و چــون احتمال شکســت
در انجــام تکالیــف روزمــره همــواره وجــود دارد ،همیــن
تــرس نشــانههای اضطــراب را در فــرد برمیانگیــزد.
همچنیــن افــراد کمالگــرا بــرای اجتنــاب از شکســت در
مــورد اعمــال خــود دچــار شــک و تردیــد هســتند و چــون
هیــچ تضمینــی بــرای کامــل بــودن وجــود نــدارد و آنهــا
از نتایــج اعمــال خــود رضایــت الزم را کســب نمیکننــد،
نشــانههای افســردگی را از خــود نشــان میدهنــد.
افــرادی کــه نســبت بــه تهدیــد حساســیت باالیــی دارنــد،
اغلــب نســبت بــه پــاداش و رویدادهــای لذتبخــش
حساســیت پاییــن دارنــد و همیــن امــر موجــب پاییــن بــود
انعطافناپذیــری در ایــن افــراد میشــود .ایــن افــراد
نســبت بــه هیجانهــا و ایدههــای جدیــد گشــودگی
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الزم را ندارنــد؛ بنابرایــن از لحــاظ باورهــا و افــکار
انعطافناپذیرنــد ( .)65حضــور مســتمر شــرایط آســیبزا
و تهدیدکننــده و تــداوم اجتنــاب تجربــی در فــرد ،حــاالت
برانگیختگــی و اضطــراب و در نهایــت افســردگی را ســبب
میشــود (.)24
در نهایــت براســاس نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش
میتــوان اظهــار نمــود کــه اســتعداد سرشــتی حساســیت
بــاال بــه تهدیــد و حساســیت کــم بــه پــاداش ،در تعامــل
بــا ویژگیهــای کمالگرایــی ناســازگار ،انعطافناپذیــری
بــاال ،کنتــرل بیشازحــد احساســات و هیجانــات و نیــاز
بــه ســاختار بــاال ،ظرفیتهــا و فرصتهــای فــرد را بــرای
ســازگاری بــه شــدت کاهــش میدهــد ( .)66پیامــد ایــن
فراینــد شــکلگیری یــک ســبک شــخصیتی اســت کــه
بــا ویژگــی خودکنترلــی بیشازحــد مشــخص میشــود
و زمینهســاز اختــاالت روانــی از جملــه اختاللهــای
اضطرابــی و افســردگی را فراهــم میســازد (.)13
بهنظــر میرســد مــدل ارائهشــده در ایــن تحقیــق کــه
بــا اســتفاده از نظریــهی لینــچ تدویــن شــده اســت ،از
ظرفیتهــای شــایان توجهــی در حــوزهی آسیبشناســی
اختــاالت روانــی برخــوردار اســت .نخســت اینکــه
مــدل بــر مبانــی قــوی نظــری اســتوار اســت .هــر
چنــد پایههــای نظــری مــدل ماننــد نظریــهی کارکــرد
شــخصیت ( )22در حــوزهی اختــاالت بزرگســاالن
چنــدان جــدی گرفتــه نشــده اســت ،ولــی ترکیــب آن
بــا نظریــهی نظامهــای مغــزی /رفتــاری ( )67موجــب
توانمندتــر شــدن مــدل گشــته اســت .دوم آنکــه مــدل
بــرای تبییــن آسیبشناســی اختــاالت از ســازههای
فراتشــخیصی سرشــتی و روانشــناختی مختلــف،
ولــی مرتبــط بــا هــم اســتفاده نمــوده اســت .هرچنــد
ایــن ســازهها در حــوزهی تحقیقــات آسیبشناســی
اختــاالت روانــی ســازههای آشــنایی هســتند ،هرکــدام
از آنهــا بهصــورت پراکنــده در تحقیقــات جداگانــه
بــهکار رفتهانــد؛ درحالیکــه در ایــن مــدل در ارتبــاط
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منطقــی کنــار هــم ب ـهکار گرفتــه شــدهاند .ســوم اینکــه،
ســازههای مــدل در یــک روال منطقــی و سلســلهمراتبی
بــه کار رفتــه اســت و بهخوبــی روابــط بیــن ویژگیهــای
سرشــتی و حــاالت روانشــناختی را در پدیدآیــی و تــداوم
اختــاالت روانــی توضیــح میدهــد .از آنجایــی کــه در
اینگونــه تحقیقــات نمیتــوان روابــط علــت و معلولــی
را اســتدالل نمــود ،پیشــنهاد میشــود محققــان در
آینــده بــا اســتفاده از ایــن مــدل در تحقیقــات آزمایشــی
ّ
و طولــی ،زمین ـهی اســتنتاجهای علــی را فراهــم ســازند.
چهــارم ،منطــق نظــری حــوزهی آسیبشناســی مــدل
طیــف وســیعی از اختــاالت تحــت عنــوان اختــاالت
درونیسازیشــده را دربرمیگیــرد کــه میتــوان بــا
بهکارگیــری آن در آسیبشناســی دیگــر اختــاالت
روانــی ،زمینــهی آزمونپذیــری و کارایــی آن را ارزیابــی
کــرد .بنابرایــن بــه پژوهشــگران آتــی توصیــه میشــود
بــا بهکارگیــری ایــن مــدل در اختــاالت دیگــر موجبــات
شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف مــدل را فراهــم آورنــد تــا
از ایــن طریــق کارآمــدی مــدل بهبــود یابــد.
یافتههــای ایــن تحقیــق ،در راســتای آسیبشناســی
فراتشــخیصی اختاللهــای اضطــراب فراگیــر و
افســردگی اساســی ،تلویحــات مهمــی دربــر دارد.
همانگونــه کــه تحقیقــات نشــان میدهــد راهبردهــای
درمانــی فراتشــخیصی ،مؤثرتــر از درمانهــای تفکیکــی
اســت ( .)68بنابرایــن یافتههــای ایــن تحقیــق میتوانــد
در تدویــن راهبردهــای درمانهــای فراتشــخیصی مفیــد
واقــع شــود .ســازهها و متغیرهــای مــورد تحقیــق در
ایــن پژوهــش ،ســازههای بهکاررفتــه در در رویکردهــای
2
درمــان پذیــرش و تعهــد 1و رفتاردرمانــی دیالکتیــک
هســتند؛ از طــرف دیگــر تحقیقــات نشــان میدهــد
ترکیــب روشهــای درمانــی مذکــور و درمانهــای
دارویــی ،ترکیــب مؤثــر در اختــاالت ،بهویــژه اختــال
افســردگی اســت ()69؛ بنابرایــن یافتههــای ایــن

ت
تقدری و شکر

تحق
نویسندگان مقاهل از همهی زعزیان رشکتکننده رد یق هک ما را رد
جم
ت
نم
عآوری دادهاه یاری ودند  ،امکل قدردانی و شکر را دارند.

1. acceptance and commitment therapy
2. dialectical behavior therapy
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پژوهــش میتوانــد در مداخــات ترکیبــی مدنظــر قــرار
گیــرد.
در ایــن پژوهــش هماننــد دیگــر تحقیقــات در ایــن حوزه،
محدودیتهایــی وجــود داشــت کــه بایــد در نظــر گرفتــه
شــود .در درجــهی نخســت ،یافتههــای ایــن تحقیــق
محــدود بــه جمعیــت غیربالینــی دانشــجویی اســت
کــه در تعمیــم آن بــه دیگــر جمعیتهــا و نمونههــای
بالینــی ،بایــد جانــب احتیــاط را رعایــت کــرد .بنابرایــن
توصیــه میشــود ،مــدل آسیبشــناختی مــورد آزمــون
ایــن تحقیــق در نمونههــای بالینــی غربالشــده بررســی
شــود .دوم اینکــه ،نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق بیشــتر
کاربــری پیشــگیرانه دارد کــه بــرای بهکارگیــری آن در
حــوزهی درمانــی بایــد تحقیقــات آزمایشــی کنترلشــده
تــدارک دیــده شــود .ســوم ،از نظــر روششناســی ایــن
تحقیــق از نــوع مقطعــی بــوده و از ابزارهــای خودســنجی
متــداول اســتفاده شــده اســت .هرچنــد ابزارهــای
بهکاررفتــه از اعتبــار و روایــی باالیــی برخــوردار هســتند،
ولــی نقــص خودســنجی در آن محفــوظ اســت .بنابرایــن
امیــد اســت پژوهشــگران ایــن عرصــه ،از تحقیقــات
طولــی و ابزارهــای روانســنجی دقیقتــر ماننــد ابزارهــای
رشــتههای عصبشــناختی اســتفاده کننــد ،تــا نتایــج
دقیقتــری کســب شــود.
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