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چکیده

Introduction: Given the role of insecure
attachment in psychological distress and the
effects of emotion regulation on psychological
disorders, the aim of current research was to
investigate the contribution of cognitive emotion
regulation in explaining the relationship between
attachment style and psychological distress.
Method: The study sample included 300 B.A and
M.D students of Shahed University. Instruments
for the study were Depression, Anxiety and Stress
Scale (DASS-21), Experiences in Close
Relationships Questionnaire (ECR-R) and the
short form of Cognitive Emotion Regulation
Questionnaire (CERQ-S). The extracted data
analyzed by SPSS-23 and AMOS-18 softwares.
Results: The findings were shown significant
positive relationships between attachment anxiety
and the components of psychological distress,
anxiety, depression and stress, and maladaptive
emotion regulation. Both Structural Equation
Modeling (SEM) and Sobel’s test confirmed the
mediating role of maladaptive emotion regulation
in the relationship between attachment anxiety
and the components of psychological distress.
Conclusion: The findings confirmed the
mediating role of maladaptive emotion regulation
in the relationship between attachment anxiety
and the components of psychological distress.
Hence the foregoing variables could be attended
in the interpersonal relationships, educational,
familial and therapeutic domain.
Keywords: attachment, psychological distress,
cognitive emotion regulation, structural equation
modeling (SEM).

 با توجه به نقش دلبستگی ناایمن در تحول و تداوم پریشانی:مقدمه
-روانشناختی و تأثیر تنظیم هیجان بر مشکالت و اختالالت روان
 وارسی سهم تنظیم شناختی هیجان، هدف پژوهش حاضر،شناختی
.در تبیین رابطۀ بین سبک دلبستگی و پریشانی روانشناختی بود
 نفر از دانشجویان033  دربرگیرندۀ، نمونۀ مورد مطالعه:روش
کارشناسی و دکتری حرفهای مشغول به تحصیل در دانشگاه شاهد
، ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس اضطراب.بود
 پرسشنامۀ تجارب مربوط به،)DASS-21( افسردگی و استرس
) و فرم کوتاه پرسشنامۀ تنظیم شناختیECR-R( روابط نزدیک
- دادههای گردآوریشده با استفاده از نرم.) بودCERQ-S( هیجان
. مورد تحلیل قرار گرفتندAMOS-18  وSPSS-23 افزارهای
 نتایج نشان داد که بین اضطراب دلبستگی با مؤلفههای:یافتهها
 افسردگی و استرس و نیز تنظیم غیرانطباقی هیجان رابطۀ،اضطراب
 یافتههای برآمده از معادالت ساختاری و.مثبت و معنادار وجود دارد
آزمون سوبل بیانگر تأیید نقش واسطهای متغیر تنظیم غیرانطباقی
هیجان در رابطۀ بین اضطراب دلبستگی و مؤلفههای پریشانی
.روانشناختی بود
 نقش واسطهای متغیر، یافتههای پژوهش حاضر:نتیجهگیری
تنظیم غیرانطباقی هیجان را در رابطۀ بین اضطراب دلبستگی و
 بدینسان میتوان در.مؤلفههای پریشانی روانشناختی نمایان ساخت
 خانوادگی و درمانی به متغیرهای، تربیتی،گسترۀ روابط بینفردی
.یادشده توجه نمود
 تنظیم شناختی، پریشانی روانشناختی، دلبستگی:واژههای کلیدی
. مدلسازی معادالت ساختاری،هیجان

 ایران، تهران، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد-1
 ایران، تهران، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، دانشیار: نویسنده مسئول-2

shairigm@gmail.com

 ایران، تهران، گروه آمار زیستی دانشگاه تربیتمدرس، استادیار-0

36

سال  ،13شماره ( 0پیاپی ،)09پاییز 1091

مجله روانشناسی بالینی

نظریه ،اضطراب و رابطۀ آن با دلبستگی مادر و نوزاد جایگاه
ویژهای دارد و شکلگیری اضطراب در کودکی مبتنی بر
فرآیند شکلگیری دلبستگی تعیین میشود( .)18در توصیف
دلبستگی ،دستهبندیهای مختلف ،سبکهای متفاوتی را
نشان دادهاند .در یک دستهبندی ،برنان و همکاران( )23دو
جنبۀ اضطراب و اجتناب را برای دلبستگی ناایمن توصیف
میکنند .جنبۀ اضطراب در دلبستگی از نظر برنان و
همکاران ،بهعنوان الگوی تمرکز بر دیگران ،به میزانی از
نگرانی شخص اشاره دارد که معطوف به دسترسناپذیر
بودن دیگران برای وی یا ترس از ترک و رها شدن می-
باشد .در مقابل ،جنبۀ اجتناب بهعنوان الگوی تمرکز بر خود،
به دفاعی و طردکننده بودن فرد ،عدم درگیری وی در
روابط و عقبنشینی عاطفی اشاره دارد .بهتعبیری ،میزان
تمایل فرد به تحدید صمیمیت و ترجیح عدم وابستگی
روانشناختی و عاطفی به دیگران ،بیانگر اجتنابی بودن
است(.)21
تحقیقات اخیر نشان دادهاند که افرادی که دچار شکلهای
مختلف پریشانی روانشناختی هستند ،در اغلب موارد
سبکهای ناایمن دلبستگی را از خود گزارش میدهند .به-
عنوان نمونه ،فری و بیزلی( )22در مطالعۀ خود نشان دادند
که دلبستگی والدینی کمتر ،سطوح باالتر پریشانی
روانشناختی را در زنان و مردان پیشبینی میکند .توران و
اردرـ بیکر( )9بین مدلهای خود و دیگری از دلبستگی و
نشانههای روانشناختی رابطۀ معنادار یافتند .کوروک و
همکاران( )12سبکهای دلبستگی والدینی را بر اضطراب،
افسردگی ،جسمانیسازی و خصومت مؤثر یافتهاند .مک-
دونالد و همکاران( )14بین اضطراب دلبستگی و اضطراب،
افسردگی و استرس رابطۀ معنادار گزارش نمودند .در
پژوهشهای داخلی ،کرمی و همکاران( ،)20بین ناگویی
هیجانی با اضطراب دلبستگی 5و نیز اجتناب دلبستگی6
رابطۀ مثبت و معنادار گزارش نمودند1.
در میان مطالعاتی که به بررسی رابطۀ بین دلبستگی و
پریشانی روانشناختی پرداختهاند ،برخی به بررسی مکانیسم-

مقدمه
پریشانی روانشناختی 1اصطالحی است که به توصیف
روانآسیبشناسی عمومی 2فردی با مجموعهای از نشانه-
های افسردگی ،اضطراب و استرس ادراک شده میپردازد
( .)1پریشانی روانشناختی به مفهوم عمومی کنشوری
روانشناختی غیرانطباقی 0در سطح رخدادهای تنشزای
زندگی اشاره دارد( .)2از اینرو ،میتوان گفت پریشانی روان
شناختی یک وضعیت هیجانی منحصربهفرد و ناراحتکننده
برای یک فرد در پاسخ به یک عامل تنشزا یا نیاز خاص
است که به آسیب گذرا یا همیشگی برای وی منتهی می-
شود( .)0پریشانی روانشناختی نسبت به اختالل روان-
شناختی که به طبقات تشخیصی بالینی باز میگردد ،داللت
بر سطحی غیر اختصاصی از روانآسیبشناسی دارد( )4و
بهعنوان پاسخ هیجانی نابهنجار به عوامل تنشزا تعریف
میشود .پریشانی روانشناختی بهعنوان یکی از نشانههای
تشخیصی ،در صورت همراه شدن با سایر نشانهها،
معیارهای تشخیصی یک اختالل روانی را پوشش میدهند
( .)5از این جهت ،با شدتی کمتر از یک اختالل روان-
شناختی ،در حوزههای مختلف عملکرد فرد تداخل ایجاد
میکند( .)6بیان دقیق میزان شیوع 4پریشانی روانشناختی
بهدلیل تنوع مقیاسهایی که آن را میسنجند ،دشوار است
()5؛ با این حال ،با توجه به شدت کمتری که پریشانی
نسبت به اختالالت روانی دارد ،همهگیری بیشتری بر آن در
نظر گرفتهشده است.
در پیشنیۀ پژوهشی ،پریشانی روانشناختی همراه با متغیرها
و سازههای گوناگون روانشناختی همچون استرس ادراک-
شده( ،)1حمایت اجتماعی ادراکشده( ،)8نشخوار ذهنی(,9
 ،)13صفات شخصیت( ،)11فرزندپروری ادراکشده( )12و
سبک دلبستگی( )16-10وارسی شدهاست .در میان
متغیرهای یادشده ،دلبستگی بهدلیل تأثیر پایداری که بر
عملکرد روانشناختی( )11و شکلگیری نشانههای پریشانی
روانشناختی مانند اضطراب( )18دارد ،در پژوهش حاضر در
رابطه با پریشانی روانشناختی مورد مطالعه قرار گرفت.
دلبستگی نوعی پیوند هیجانی پایدار میان کودک در حال
تحول و کسی است که وظیفۀ مراقبت از او را بهعهده دارد
( .)19بهاعتقاد بالبی ،دلبستگی بر تحول اجتماعی و عملکرد
روانشناختی در طول عمر تأثیر میگذارد( .)11در این

1- psychological distress
2- general psychopathology
3- maladaptive psychological functioning
4- prevalance
5- attachment anxiety
6- attachment avoidance
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هایی اشاره داشتهاند که احتماالً از طریق آنها ،میزان تأثیر
سبکهای دلبستگی بر پریشانی روانشناختی تغییر میکند.
از این مطالعات ،به عناصری چون تنظیم هیجان(-24 ,10
 )26نظر افکندهاند .هیجان نقش مهمی در جنبههای
مختلف زندگی مانند سازگاری با تغییرات زندگی و
رویدادهای تنیدگیزا ایفا میکند( .)21تنظیم هیجان شامل
طیف گستردهای از راهبردهای شناختی و رفتاری است که
جهت کاهش ،حفظ و یا افزایش یک هیجان صورت می-
گیرد .بهبیانی دیگر ،تنظیم هیجان ،مجموعه فرآیندهایی را
در بر میگیرد که از طریق آن ،فرد میتواند در اینکه چه
هیجاناتی داشتهباشد ،چه وقت آنها را داشته باشد و چگونه
آنها را تجربه کند یا به نمایش گذارد ،مؤثر افتد( .)28نقص
در تنظیم هیجان بر طیف گستردهای از اختالالت روانی
اثرگذار است( .)29بهبیانی دیگر ،تنظیم هیجان نقش مهمی
در دامنۀ گستردهای از پیامدهای روانشناختی ایفا میکند و
نقص در آن ،با اختالالتی مانند افسردگی ،اضطراب،
وسواس( ،)03اختالل استرس پس از ضربه )01(1و انزوای
اجتماعی و مسائل برونسازیشده مانند بزهکاری و
رفتارهای پرخاشگرانه ارتباط دارد .وندرمیر و همکاران()25
از همراهی اضطراب دلبستگی و تنظیم فاجعهسازیشدۀ
هیجان در افرادی گزارش نمودند که درجات باالیی از
پریشانی را اعالم داشته بودند .گارنفسکی ( )21در مطالعۀ
خود ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را در گزارش
نشانههای افسردگی حائز اهمیت دانست .مارتین و دلن()02
رابطۀ بین تنظیم شناختی هیجان را عالوه بر افسردگی،
اضطراب استرس ،با راهبردهای درونی و بیرونی در ابراز و
کنترل خشم نیز مورد بررسی قرار داد .روابط یادشده ،اغلب
معنادار بهدست آمدند .گراتس و گاندرسون( )00در بررسی
تأثیر مداخالت مربوط به تنظیم هیجان مبتنی بر پذیرش بر
آسیب به خود در زنان مبتال به اختالل شخصیت مرزی،
این مداخالت را بر بدتنظیمی هیجان ،اجتناب تجربهای و
رفتار آسیب به خود و نیز نشانههای افسردگی ،اضطراب و
استرس مؤثر یافتند .آلدئو و همکاران( )04عالوه بر اینکه
وجود رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و آسیبشناسی
روانی را گزارش نمودند ،بین راهبردهای تنظیم هیجان با
اختالالت درونیسازیشده ،ارتباط پایدارتری نسبت به
اختالالت برونیسازیشده یافتند .مکدونالد و همکاران

( )14در بزرگساالن و پپینگ و همکاران ( )05در کودکان و
نوجوانان ،بین دشواری در تنظیم هیجان و اضطراب،
افسردگی و استرس ،رابطۀ معناداری گزارش نمودند .به-
عالوه ،تنظیم هیجان در مطالعاتی بهعنوان متغیر میانجی
در رابطۀ بین سبکهای دلبستگی و پریشانی روانشناختی
مورد بررسی قرار گرفتهاست .بهعنوان مثال ،در مطالعۀ
پاسکوزو و همکاران( )26نقش واسطهای راهبردهای
هیجانمحور تنظیم هیجان در رابطۀ بین دلبستگی
اضطرابی در اوایل بزرگسالی و روانآسیبشناسی بزرگسالی
تأیید شد .بولر( )10نیز در پژوهش خود از تنظیم هیجان به-
عنوان متغیر میانجی در رابطۀ بین اضطراب دلبستگی و
پریشانی روانشناختی یاد نمود.
از مطالعۀ پژهشهای انجامشده ،چنین بهنظر میرسد که
بین سبکهای ناایمن دلبستگی و ابعاد مختلف پریشانی
روانشناختی ،ضمن در نظر گرفتن تنظیم شناختی هیجان
بهعنوان یک مکانیسم واسطهای یا تعدیلکننده ،رابطه
وجود دارد .با توجه به پژوهشهای اشارهشده ،متغیر تنظیم
شناختی هیجان بهعنوان یک متغیر واسطهای در رابطۀ بین
سبکهای ناایمن دلبستگی و ابعاد مختلف پریشانی روان-
شناختی ،میتواند بر میزان تبیین واریانس پریشانی روان-
شناختی مؤثر افتد .باید توجه داشت که هر نوع مداخلهای
در مورد میزان پریشانی روانشناختی افراد ،عالوه بر جنبۀ
پیشگیرانهای که در وقوع اختالالت روانی دارد ،به بهبود
کیفیت زندگی و سطح بهزیستی روانشناختی نیز کمک
میکند ،برای اعمال اقدامات مؤثرتر ،اقتصادیتر و
پذیرفتنیتر برای مبتالیان به پریشانی روانشناختی ،بهتر
است مداخالتی پیشنهاد شود که همزمان با هدف قرار دادن
چند سازۀ اثرگذار بر پریشانی روانشناختی ،ما را در چنین
فرآیند مهمی یاری نماید .مبنای کار اغلب این اقدامات
مداخلهای ،مدلهای مفهومی برآمده از پژوهشها بودهاند
که در نمونههای موردمطالعه ،برازش مناسبی را نشان داده-
اند .بنابراین ،بهمنظور تصریح تأثیر سبکهای دلبستگی و1
تنظیم شناختی هیجان بر پریشانی روانشناختی ،میتوان با
ارائۀ مدلی ،تبیین این مسیر ارتباطی را میسّر ساخت .مرور
پیشنیههای داخلی نشان میدهد که رابطۀ بین دلبستگی با
پریشانی روانشناختی ،اغلب بهطور مستقیم و بیواسطه
)1- Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD
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مورد مطالعه قرار گرفتهاست و نقش مکانیسمهای واسطه-
ای مؤثر بر این رابطه بررسی نگردیدهاست .با عنایت به
وابسته به فرهنگ بودن سازۀ دلبستگی( )06و احتمال
دستیابی به نتایج مختلف در نمونهها و فرهنگهای متفاوت
در مطالعۀ این متغیر و با توجه آنچه از نظر گذراندهشد،

مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که آیا الگوی
طراحیشده در مورد تأثیر دلبستگی بر پریشانی روان-
شناختی با توجه به نقش تنظیم شناختی هیجان در نمونه-
های غیربالینی ایرانی از برازش مناسبی برخوردار است؟

تنظیم شناختی
هیجان
پریشانی روان-

دلبستگی

شناختی

نمودار  )1مدل مفهومی پژوهش

دامنۀ سنی بین  18تا  25سال .مالک خروج نیز عبارت بود
از :عدم تمایل به مشارکت در پژوهش ،مشکالت حسی و
حرکتی ،مشکالت درونی شدید مانند روانپریشی ،اختالالت
خلقی و شخصیت .عالوه بر مالکهای ورود و خروج برای
شرکتکنندگان ،کدهای مربوط به رضایت شرکتکنندگان
و همچنین رازداری دربارۀ نتایج هریک از آنها که در ضوابط
اخالقی انجمن روانپزشکی امریکا 5درج شدهاند ،رعایت
گردید.
ترکیب نمونۀ پژوهش حاضر ،به شرح زیر است 124 :نفر
( )%41/0از میان دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی 60 ،نفر
( )%21از میان دانشجویان دانشکدۀ علوم پایه 54 ،نفر
( )%18از دانشجویان دانشکدۀ فنی و مهندسی 20 ،نفر
( )%1/1از دانشجویان دانشکدۀ پزشکی 23 ،نفر ( )%6/1از
دانشجویان دانشکدۀ دندانپزشکی و  16نفر ( )%5/0از
دانشجویان دانشکدۀ پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل
بودهاند .بر اساس روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای،
تا حد امکان نسبت تعداد دانشجویان آن دانشکده در
مقایسه با جمعیت کل دانشگاه در تعداد افراد انتخابشده از
هر دانشکده ،بهطور تقریبی و با توجه به مالحظات عملی
اجرای پژوهش ،رعایت گردد1 .

روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای
همبستگی با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری
( 1)SEMاست.
آزمودنیها :جامعۀ آماری ،شامل دانشجویان مقطع
کارشناسی و دکتری حرفهای (کارشناسی ارشد پیوسته)
دانشگاه شاهد در سال تحصیلی  1096-91بوده است .بنا
به پیشنهاد دیامانتوپولوس 2و سیگاو )01( 0مبنی بر  233نفر
به عنوان حداقل حجم نمونۀ معتبر 4برای مطالعات مربوط
به مدلسازی معادالت ساختاری ،نمونۀ پژوهش حاضر در
برگیرندۀ  033نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری
حرفهای (کارشناسی ارشد پیوستۀ گروههای علوم پزشکی)
رشتههای پزشکی و دندانپزشکی ـ مشغول به تحصیل در
سال تحصیلی  1096-91در دانشگاه شاهد بودهاست که
بهروش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
جهت نمونهگیری بر اساس روش خوشهای چندمرحلهای،
پس از اخذ تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در
دانشکدههای دانشگاه شاهد ،بر اساس فراوانی نسبی
دانشجویان هر دانشکده ،تعداد دانشجویان مورد نیاز از هر
دانشکده برای نمونه محاسبه گردید .سپس کالسهایی از
هر دانشکده بهطور تصادفی انتخاب و پرسشنامههای مورد
استفاده در پژوهش حاضر ،روی آنها اجرا گردید .مالکهای
ورود شرکتکنندگان در پژوهش عبارت بودند از :تحصیل
در مقطع کارشناسی و دکتری حرفهای ،رضایت به شرکت
در مطالعه ،داشتن زمان کافی برای پاسخ به پرسشنامهها و

)1- Structural Equation Modeling (SEM
2- Diamantopoulos, A.
3- Siguaw, J.A.
4- reliable
)5- American Psychiatric Association (APA
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ابزار
 -1پرسشنامۀ تجارب روابط نزدیک :)ECR-R(1مقیاس
تجارب روابط نزدیک توسط برنان و همکاران( )23برای
سنجش اضطراب دلبستگی 2و اجتناب دلبستگی 0ساختهشد.
این پرسشنامه بر پایۀ نظریۀ بارثولومیو در زمینۀ سبکهای
چهارگانۀ دلبستگی طراحی شدهاست( .)01این پرسشنامه،
توسط فرالی و همکاران و در سال  2333مورد بازنگری قرار
گرفت( .)08این پرسشنامه دارای  06ماده است همگی بر
روی مقیاس  1درجهای لیکرت از دامنۀ ( 1کامالً مخالفم)
تا ( 1کامالً موافقم) مورد نمرهگذاری قرار میگیرد 18 .مادۀ
آن ،مربوط به محور اضطراب و  18مادۀ دیگر ،مربوط به
محور اجتناب هستند .نمرات باالتر ،نشاندهندۀ سطح
باالتری از اضطراب و اجتناب هستند .پژوهشهای خارجی
انجامشده در زمینۀ بررسی ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه ،روایی و اعتبار مناسبی را گزارش میکنند(,23
 .)43 ,09در پژوهشهای داخلی ،پناغی و همکاران()41
ضمن گزارش مدل دو عاملی اجتناب و اضطراب ،ضریب
همسانی درونی دو بعد اجتناب و اضطراب را بهترتیب 3/83
و  3/89و ضریب اعتبار بازآزمون را با فاصلۀ دو هفته را به-
ترتیب  3/11 ،3/81و  3/89گزارش کردند .روایی همگرای
آزمون با استفاده از خردهمقیاسهای افسردگی و اضطراب
 ،DASS-21پرسشنامۀ عزتنفس روزنبرگ و خردهمقیاس
برونگرایی پرسشنامۀ  ،NEO-FFIبهاین ترتیب گزارش
شد که بین اضطراب دلبستگی با اضطراب ،افسردگی و
عزتنفس بهترتیب 3/51 ،3/45 ،و  -3/44و بین اجتناب
دلبستگی با برونگرایی ( -3/08همگی در سطح ،3/31
معنادار) رابطۀ معنادار وجود دارد.
2ـ پرسشنامۀ افسردگی ،اضطراب و استرس:)DASS-21(4
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس در خالل پژوهشی
( )1993-1919با هدف ایجاد پرسشنامهای برای سنجش
متغیرهای یادشده ،توسط لویباند و در سال  ،1980تحت
عنوان  DASS-42معرفی شد .به دلیل ضعفهای موجود
در  ، DASS-42آنتونی و همکاران( )42طی تالش خود،
آزمون  DASS-21را ساختند که هر سه خردهمقیاس فرم
قبلی را دارا بود و برای هر یک  1ماده دربرداشت .نمره-
گذاری این آزمون در دامنهای از ( 3اصالً) تا ( 0خیلی زیاد)
صورت میگیرد .از این مقیاس ،در مطالعات روانسنجی

خارجی( )44-42و داخلی( ،)46 ,45ویژگیهای روانسنجی
مناسبی گزارش شدهاست .در میان مطالعات داخلی،
اصغریمقدم و همکاران( )46در بررسی ویژگیهای
روانسنجی  ،DASS-21اعتبار این مقیاس را به روش
بازآزمایی با فاصلۀ سه هفته ،برای خردهمقیاسهای افسردگی،
اضطراب و استرس بهترتیب 3/89 ،3/84 ،و  3/93و به روش
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) بهترتیب  3/93 ،3/90و 3/92
گزارش نمودهاند .در سنجش روایی سازۀ آزمون ،با استفاده از
مقیاس  BDIو پرسشنامۀ چهارسامانهای اضطراب ،تمامی
ضرایب همبستگی در سطح  3/331معنادار بوده و باالترین
میزان همبستگیها برای افسردگی ،اضطراب و استرس به-
ترتیب  3/13 ،3/16و  3/64گزارش شدند1 .
0ـ فرم کوتاه پرسشنامۀ تنظیم شناختی هیجانCERQ-(5
 :)Sنسخۀ اصلی پرسشنامۀ تنظیم شناختی هیجان
( )CERQتوسط گارنفسکی و همکاران در سال 2331
ساخته شد( .)41این پرسشنامه ،یک ابزار چندبعدی است که
جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از
تجربۀ موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار میگیرد .نسخۀ
اصلی  CERQدارای  06گویه است و از  9خردهمقیاس
تشکیل شدهاست .فرم کوتاه این پرسشنامه ،توسط
گارنفسکی و کرایج در سال  2336معرفی شد( .)48فرم
کوتاه  18 ،CERQمقیاس را در بر دارد و همانند نسخۀ
اصلی ،از  9زیرمقیاس تشکیل شدهاست .این زیرمقیاسها،
راهبردهای شناختی بهشمار میروند و شامل سرزنش
خویش ،6پذیرش ،1نشخوارگری ،8تمرکز مجدد مثبت،9
تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،13ارزیابی مجدد مثبت11
دیدگاهگیری ،12فاجعهسازی 10و سرزنش دیگران 14هستند.
)1- Experiences of Close Relationship – Revised (ECR-R

2- attachment anxiety
3- attachment avoidance
)4- Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21
5- Cognitive Emotion Regulation Questionnaire)Short form (CERQ-S
6-. self-blame
7- acceptance
8- rumination
9- positive refocusing
10- planning
11- positive reappraisal
12- putting into perspective
13- catastrophizing
14- other-blame
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هیجان در رابطۀ بین دلبستگی و پریشانی روانشناختی ،از
روش مدلسازی معادالت ساختاری با بهرهگیری از نرمافزار
 AMOS-18استفاده شد .برای آزمون معناداری اثر
واسطهای متغیر تنظیم شناختی هیجان ،از روش بوت
استراپ 0نیز استفاده گردید1.
یافتهها
نتایج مندرج در جدول  2نشان میدهد که همبستگیهای
بین متغیرهای پژوهش حاضر ،اغلب معنادار هستند .با توجه
به یافتههای مربوط به همبستگیهای بهدستآمده از رابطۀ
دوبهدوی متغیرهای با یکدیگر ،چون رابطۀ بین زیرمقیاس
راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان با متغیرهای
پیشبین پژوهش (اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی) و
نیز متغیرهای مالک (اضطراب ،افسردگی و استرس)
غیرمعنادار بهدست آمد ،از وارد کردن این متغیر به مدل
پیشنهادی ،صرفنظر شد( .)51بنابراین ،در مدل
پیشنهادشدۀ پژوهش حاضر ،متغیرهای اضطراب دلبستگی و
اجتناب دلبستگی بهعنوان متغیرهای پیشبین و متغیرهای
اضطراب ،افسردگی و استرس بهعنوان متغیرهای مالک و
راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان بهعنوان
متغیر واسطهای مورد بررسی قرار گرفت.
در مدل پیشنهادشده ،بهدلیل کوچک بودن زیرمقیاسهای
نُهگانۀ تنظیم شناختی هیجان (هریک در برگیرندۀ دو گویه
بودهاند) ،عوامل راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم
شناختی هیجان بهعنوان متغیرهای واسطهای مد نظر قرار
گرفتند و در پی بررسی همبستگیها ،عامل راهبردهای
غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان بهعنوان متغیر واسطهای
در نظر گرفته شد و عامل راهبردهای انطباقی تنظیم
شناختی هیجان ،بهدلیل عدم برخورداری از همبستگی
معنادار با متغیرهای پیشبین (اضطراب دلبستگی و اجتناب
دلبستگی) و متغیرهای مالک (اضطراب ،افسردگی و
استرس) وارد مدل پیشنهاد شدۀ اولیه نگردید.

نمرهگذاری هر گویه در طیف پنج نقطهای لیکرت از 1
(تقریباً هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) صورت میگیرد(.)49
افزون بر زیرمقیاسهای نُهگانه که مشترکاً در هر دو نسخه
وجود دارد ،در فرم کوتاه ،دو راهبرد کلی انطباقی 1و
غیرانطباقی 2نیز برداشت میشود .برای محاسبۀ راهبردهای
انطباقی ،میانگین نمرات زیرمقیاسهای دیدگاهگیری،
تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش و تمرکز
مجدد بر برنامهریزی ،و برای محاسبۀ راهبردهای
غیرانطباقی ،میانگین نمرات زیرمقیاسهای سرزنش
خویش ،سرزنش دیگران ،نشخوارگری و فاجعهسازی در
نظر گرفتهمیشود( .)53در وارسی ویژگیهای روانسنجی
 ،CERQ-Sگارنفسکی و کرایج( )48ضریب آلفای کرونباخ
این پرسشنامه را بین  3/81برای ارزیابی مجدد مثبت و
فاجعهسازی و  3/68برای مالمت خویش ،و روایی بیرونی
آن را با استفاده از زیرمقیاسهای اضطراب و افسردگی
سیاهۀ نشانههای روانشناختی ( )SCL-90-Rبین  3/21تا
 ،3/55در سطح  3/331معنادار گزارش نمودند .نسخۀ
فارسی این پرسشنامه طی مطالعۀ هنجاریابی حسنی()49
ضریب آلفای کرونباخ بین  3/16تا  ،3/92ضریب بازآزمایی
بین  3/51تا  3/11و همبستگی درونی با زیرمقیاسهای
دیگر پرسشنامه در سطح  3/331بین  3/01تا  3/60از خود
نشان داد.
روند اجرای پژوهش :پس از هماهنگیهای الزم با
مسئوالن دانشگاه شاهد و از اخذ تعداد دانشجویان مشغول
بهتحصیل در دانشکدههای دانشگاه ،بر اساس نسبت
دانشجویان هر دانشکده ،تعداد دانشجویان مورد نیاز از هر
دانشکده برای نمونه محاسبه گردید .سپس کالسهایی از
هر دانشکده بهطور تصادفی از فهرست کالسهای درحال-
برگزاری در هر دانشکده انتخاب شد .پس از هماهنگی و
جلب همکاری اساتید مربوط به کالسهای انتخابشده،
پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش حاضر ،از سوی
دانشجویان هر کالس ،با رعایت مالکهای ورود و خروج
شرکتکنندگان تکمیل گردید.
شیوۀ تحلیل دادهها :در این پژوهش ،بهمنظور تجزیه و
تحلیل دادهها ،عالوه بر استفاده از شاخصهای آمار
توصیفی و ضرایب همسبتگی با استفاده از ،SPSS-23
برای بررسی نقش واسطهای متغیرهای تنظیم شناختی

1- adaptive strategies
2- maladaptive strategies
3- Boot-strapping
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جدول )1شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر
شاخص
متغیر
دلبستگی

تنظیم شناختی هیجان

پریشانی روانشناختی

اضطراب
اجتناب
سرزنش خویش
نشخوارگری
فاجعهسازی
سرزنش دیگران
پذیرش
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهگیری
راهبرد انطباقی
راهبرد غیرانطباقی
اضطراب
افسردگی
استرس

میانگین

انحراف معیار

کمینۀ نمرهها

بیشینۀ نمرهها

0/63
0/32
6/23
5/96
4/38
4/13
5/24
5/26
6/93
6/81
6/00
0/36
2/62
0/18
4/34
5/54

1/23
3/92
2/11
1/11
1/82
1/68
2/11
2/35
1/83
2/11
2/33
3/60
3/61
0/21
0/56
0/92

1/33
1/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
1/43
1/10
3
3
3

6/44
6/46
13/33
13/33
13/33
13/33
13/33
13/33
13/33
13/33
13/33
4/93
4/08
16/33
23/33
23/33

جدول  )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

جدول )3شاخصهای برازش مدل پیشنهادشدۀ اولیه
شاخص
مدل
مدل اولیه

χ2

df

X2/df

PGFI

PCFI

PNFI

RMSEA

0650/803

1154

2/380

3/648

3/100

3/635

3/363
()3/351-3/360
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استرس ( ،)β=3/24،p<3/31مثبت و معنادار نشان میدهد.
از طرفی اثر اجتناب دلبستگی بر اضطراب (،p=3/21
 ،)β=3/38افسردگی ( )β=3/13،p=3/14و استرس
( )β=3/34 ،p=3/55غیر معنادار بهدست آمدهاست .با توجه
به اینکه اثر اجتناب دلبستگی بر راهبردهای غیرانطباقی
تنظیم شناختی هیجان نیز ( )β=3/11،p=3/11نیز
غیرمعنادار بهدست آمدهاست ،ضرورت اصالح مدل را از
طریق حذف متغیر اجتناب دلبستگی مطرح میسازد .اثر
راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان بر اضطراب
( ،)β=3/45 ،p<3/31افسردگی ( )β=3/40 ،p<3/31و
استرس ( ،)β=3/08،p<3/31معنادار بهدست آمد .با توجه به
ضرورت حذف متغیر اجتناب دلبستگی بهدلیل عدم معناداری
مسیرهای مربوط به این متغیر در مدل پیشنهادشدۀ اولیه،
هرچند شاخصهای برازش بهدستآمده از مدل اولیه نسبتاً
قابل قبول بهنظر میرسیدند ،اصالح مدل صورت گرفت .از
این رو ،مدل اصالحشدۀ نهایی با شاخصهای برازش مندرج
در جدول  4و نمای کلی آن در نمودار  0بهدست آمد1.
نتایج مندرج در جدول  4نشان میدهد که مدل پیشنهادشدۀ
نهایی تحقیق حاضر از شاخصهای برازش مناسبی برخوردار
است .در مدل پیشنهادشده ،مقدار خی دوی نسبی
( ،)χ2/df=1/658کمتر از مقدار 2بهدست آمده که بنا به نظر
تباچنیک و فیدل( )50برازش خوب مدل را نشان میدهد.
هرچند اغلب شاخصهای نیکوئی برازش میبایست به
ارزشهایی بیش از  3/93دست یابند ،برای تعیین برازش
مدل با دادهها بر اساس شاخصهای ،)PGFI=3/121( P
 PCFI=3/822و  )PNFI=3/119موالیک و همکاران()54
ارزش عددی بیشتر از  3/53برای شاخصهای برازش
تطبیقی ،شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش
اصالحشده توصیه کردهاند .دیامانتوپولوس و سیگاو()56
اظهار داشتهاند هرچه این مقادیر به  1نزدیکتر باشد،

بر اساس مفروضههای بنیادی مدلیابی معادالت ساختاری،
بهنجار بودن 1متغیرهای پژوهش از طریق بررسی مقادیر
پرت 2بررسی شد .وجود دادههای پرت با استفاده از فاصلۀ
ماهاالنوبیس 0بررسی شد و نقطۀ دورافتادهای در دادهها
مشاهده نگردید .بهعالوه ،سنجش بهنجاری دادهها ،با در
نظر گرفتن شاخصهای کجی 4و کشیدگی 5نیز صورت
گرفت .با توجه به دامنۀ قابل قبول بین  -2تا  +2برای کجی
و کشیدگی جهت بهنجار دانستن متغیرها ،هرچند نقض
فرض بهنجاری توزیع متغیرها در نمونههای بزرگتر از 233
نفر ،بدون اثر معنادار بر نتایج پژوهش ـ قابلاغماض بیان
شدهاست ( ،)52مقادیر کجی و کشیدگی هریک از متغیرها
بررسی شد و مشاهد گردید که این شاخصها برای تمامی
متغیرهای پژوهش در دامنۀ  -2تا  +2قرار دارند.
هرچند نتایج جدول  0نشان میدهد که شاخصهای برازش
مدل پیشنهادشدۀ اولیه ،برازش مناسبی را نشان میدهند،
مسیرهای بین اجتناب دلبستگی ـ راهبردهای غیرانطباقی
تنظیم هیجان ،اجتناب دلبستگی ـ اضطراب ،اجتناب
دلبستگی ـ افسردگی و اجتناب دلبستگی ـ استرس
غیرمعنادار بهدست آمدند .بهتعبیری ،گرچه مقدار خیـدوی
نسبی ( ،)χ2/df=2/380در حدود مقدار پیشنهادی تاباکنیک
و فیدل( )50جهت استنباط برازش خوب مدل (مقداری
پیشنهادی  )2بهدست آمد ،مقادیر شاخصهای برازش
شاخص نیکویی برازش مقتصد ،)PGFI=3/648( 6شاخص
تطبیقی برازش مقتصد )PCFI=3/100( 1و شاخص
هنجارشدۀ برازش مقتصد( )PNFI=3/635( 8شاخصهای
مقتصد  )Pدر مدل نیز بیشتر از حداقل مقدار پیشنهادی
 3/53که توسط موالیک و همکاران( )54توصیه کردهاند،
بهدست آمده و از اینرو قابل قبول است ،و مقدار ریشۀ
میانگین مربعات خطای برآورد )RMSEA( 9نیز برابر با
مقدار پیشنهادشده از سوی هو و بنتلر( )55بهدست آمد ،به-
دلیل عدم معناداری مسیرهای مربوط به متغیر اجتناب
دلبستگی بهعنوان یکی از متغیرهای پیشبین ،اصالح مدل
ضروری بهنظر میرسد .نمودار  ،2مدل پیشنهادی اولیه
تحقیق حاضر را نشان میدهد .مسیرهای غیرمعنادار ،به-
صورت خطچین (ـ ـ ـ) مشخص شدهاند.
نمودار  ،2مسیرهای مربوط به اثر اضطراب دلبستگی را
( ،)β=3/19،p<3/35افسردگی ( )β=3/20،p<3/31و

1- normality
2- outlier
3- Mahalanobis distance
4- skewness
5- kurtosis
)6- Parsimonious Goodness of Fit Index (PGFI
)7- Parsimonious Comparative Fit Index (PCFI
)8- Parsimonious Normed Fit Index (PNFI
9- Root Mean Square Error Approximation
)(RMSEA
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وضعیت مطلوبتری را از برازش مدل نشان میدهد .هم-
چنین مقدار کمتر از  )RMSEA=3/341( 3/36برای
شاخص  ،RMSEAبرخورداری مدل را از برازش مناسب

نشان میدهد( .)55شکل  ،2مدل نهایی تحقیق حاضر را
نشان میدهد.

نمودار  )2نتایج تحلیل مدل اولیۀ پژوهش
جدول  )4شاخصهای برازش مدل پیشنهادشدۀ نهایی
شاخص
مدل
مدل نهایی

χ2

df

X2/df

PGFI

PCFI

PNFI

RMSEA

1064/646

820

1/658

3/121

3/822

3/119

3/341
()3/342-3/351

نمودار  )3مدل اصالحشدۀ پژوهش
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مجله روان شناسی بالینی

جدول  )5اثرهای استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیر پیشبین و متغیر واسطهای بر متغیرهای مالک
متغیرها
متغیر پیشبین /واسطهای

متغیر مالک
اضطراب

افسردگی

استرس

پیشبین

اضطراب دلبستگی

واسطهای

راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان

پیشبین

اضطراب دلبستگی

واسطهای

راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان

پیشبین

اضطراب دلبستگی

واسطهای

راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان

مستقیم

معناداری

3/19

3/311

3/26

3/25

نمودار  ،0مسیرهای مربوط به اثر اضطراب دلبستگی را بر
اضطراب( ،)β=3/19،p<3/35افسردگی ()β=3/26،p<3/31
و استرس ( ،)β=3/25،p<3/31معنادار نشان میدهد.
معناداری اثر راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان
بر اضطراب ( ،)β=3/41،p<3/31افسردگی (،p<3/31
 )β=3/44و استرس ( ،)β=3/08،p<3/31اثر واسطهای
راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان را در رابطۀ
بین اضطراب دلبستگی بر مؤلفههای پریشانی روانشناختی
تأیید نمود .جهت بررسی نقش واسطهای متغیر راهبردهای
غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان ،از روش بوت استراپ
استفاده شد .جدول  ،5نتایج حاصل از بوت استراپ را نشان
میدهد.
یافتههای جدول  5نشان میدهد که عالوه بر اثرات
مستقیم ،اضطراب دلبستگی اثر غیرمستقیم نیز روی
متغیرهای مالک دارد .بدین نحو که اثر غیرمستقیم اضطراب
دلبستگی بر اضطراب ( ،)β=3/23،p<3/3331افسردگی
( )β=3/19،p<3/3331و استرس ()β=3/11،p<3/3331
نیز معنادار شد .با توجه به معنادار شدن اثر کلی اضطراب
دلبستگی بر اضطراب ( ،)β=3/43،p<3/3331افسردگی
( )β=3/45،p<3/3331و استرس ()β=3/42،p<3/3331
میتوانگفت راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان
بهصورت مثبت و سهمی 1در رابطۀ بین اضطراب دلبستگی و
مؤلفههای پریشانی روانششناختی (اضطراب ،افسردگی و
استرس) نقش واسطهای ایفا میکند.

3/330

3/330

اثرات
غیرمستقیم معناداری

کل

معناداری

3/3331

3/43

3/3331

3/23

3/19

3/11

3/3331

3/3331

3/45

3/42

3/3331

3/3331

بحث
یافتههای تحقیق نشان دادند که اضطراب دلبستگی با تنظیم
غیرانطباقی هیجان ،اضطراب ،افسردگی و استرس و همچنین
راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان با اضطراب،
افسردگی و استرس رابطۀ مثبتی دارند .این یافتهها همسو با
یافتههای مربوط به مطالعات این یافتهها همسو با نتایج
مطالعات مکدونالد و همکاران  ،گارنفسکی( ،)21مارتین و
دلن( ،)02گراتس و گاندرسون( ،)00آلدئو و همکاران(،)04
پپینگ و همکاران( )05و مکدرموت و همکاران( )51بهدست
آمد .البته رابطۀ بین راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان
با دو بعد اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی و همچنین با
سه مؤلفۀ پریشانی روانشناختی ،اضطراب ،افسردگی و
استرس ،غیرمعنادار بهدست آمد .از آنجا که در ادبیات پژوهشی
اغلب سنجش جنبههای غیرانطباقی تنظیم هیجان صورت می-
گرفت ،دستیابی به این یافته که راهبردهای غیرانطباقی تنظیم
شناختی هیجان با اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی از
یک سو ،و با اضطراب ،افسردگی و استرس از سوی دیگر
رابطۀ معنادار نشان داده ،از حمایت پژوهشی برخوردار است1.
تنظیم هیجان طیف گستردهی از فرآیندهای درونی و بیرونی را
در بر دارد که بهمنظور بازبینی ،ارزیابی و تعدیل واکنشهای
هیجانی بهکار گرفته میشوند( .)58از آنجا که ناتوانی در
تنظیم هیجان و ناکارآمدی مکانیسمهای مقابله با تجربههای
هیجانی ،زمینههای مختلف آسیبشناسی روانی را فراهم می-
کند( ،)21رابطۀ بین راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی
هیجان با ابعاد پریشانی روانشناختی ،همچنان که در مطالعات
1- partial
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مربوط به نمونههای مختلف مشاهده گردیدهاست ،منطقی به-
نظر میرسد .با این وجود ،بررسی وجود رابطۀ راهبردهای
انطباقی تنظیم شناختی هیجان با دیگر متغیرهای پژوهش
حاضر ،مستلزم مطالعات بیشتر و بررسیهای دقیقتری است.
اضطراب دلبستگی بهعنوان الگوی تمرکز بر دیگران ،به میزانی
از نگرانی شخص اشاره دارد که معطوف به دسترسناپذیر بودن
دیگران برای وی یا ترس از ترک و رها شدن توصیف می-
شود( .)23اجتناب دلبستگی بهعنوان الگوی تمرکز بر خود ،به
دفاعی و طردکننده بودن فرد ،عدمدرگیری وی در روابط و
عقبنشینی عاطفی اشاره دارد(.)21
از طرفی ،رابطۀ بین اجتناب دلبستگی با ابعاد پریشانی روان-
شناختی در پژوهش حاضر نسبت به اضطراب دلبستگی به
مراتب کمتر ،در رابطه با افسردگی معنادار و در رابطه با
اضطراب و استرس ،غیرمعنادار بهدست آمد .این تفاوت در مورد
اجتناب دلبستگی در اغلب پژوهشهای یاد شده نیز مالحظه
گردید .این امر ممکن است بهدلیل سنجش جنبههای متفاوتی
از اجتناب دلبستگی توسط گویههای ابزار مورد استفاده در
پژوهشهای انجامشده با استفاده از  ECR-Rباشد .یا احتمال
دارد جایگاه اجتناب دلبستگی ،نسبت به اضطراب دلبستگی در
روابط عاطفی آزمودنیهای مطالعات مختلف ،وضوح کمتری
داشتهاست .بهطور کلی میتوان گفت همگرایی یافتههای
پژوهش حاضر با مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان
نشان میدهد دلبستگی به عنوان یک تجربۀ عاطفی جهان-
شمول ،در صورت ناایمن بودن ،عامل مهمی در ابتالی فرد به
پریشانی روانشناختی بهشمار میرود .چنین دیدگاهی نسبت به
دلبستگی بهعنوان عاملی مؤثر بر عملکرد روانشناختی ،می-
تواند قدرت دلبستگی را ،خصوصاً در ابعاد ناایمنی دلبستگی ،در
پیشبینی پریشانی روانشناختی و اثر بر آن ،تبیین کند.
همگرایی یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر با سایر
پژوهشها ،قابلیت تعمیم این دیدگاه را در نمونههای مختلف و
جوامع متنوع نشان میدهد.
بررسی نقش واسطهای راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان
در رابطۀ بین اضطراب دلبستگی و مؤلفههای پریشانی روان-
شناختی در این تحقیق همجهت با پیشبینی پژوهشگران ،از
نقش واسطهای راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان
حمایت می کند .بعبارتی با حضور راهبردهای غیرانطباقی
تنظیم شناختی هیجان در افراد افزایش مییابد .میتوان نتیجه
گرفت که راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان در
تبیین اضطراب در پریشانی روانشناختی توسط اضطراب

دلبستگی ،اهمیت دارد .در واقع پریشانی روانشناختی در فرد
مبتال به اضطراب دلبستگی ،در صورت استفاده از راهبردهای
غیرانطباقی هیجان ،تشدید میگردد .یافتههای پژوهش حاضر
در این گام نیز با ادبیات پژوهشی مطالعهشده ،مانند پاسکوزو و
همکاران( ،)26بولر( )10و پیکارد و همکاران( )15همگرا بود.
بهعنوان نمونه ،در مطالعۀ پاسکوزو و همکاران( )26تأثیر
دلبستگی ناایمن نسبت به والدین بر نشانههای پریشانی در
حضور متغیر تنظیم هیجان بهدست آمد که نسبت به حالت
تأثیر مستقیم یا همان غیاب متغیر واسطهای تفاوت معنادار
داشت .در مطالعۀ پیکارد و همکاران( ،)15ضریب استاندارد
رگرسیون (بتا) تأثیر سبکهای دلبستگی ناایمن بر افسردگی،
در هر سه سبک دلمشغول ،1بیمناک 2و بیتفاوت 0در حضور
متغیر تنظیم هیجان نسبت به غیاب آن کاهش معنادار پیدا
کرد .همگرایی یافتههای تحقیق حاضر با ادبیات پژوهشی را
نخست به این مبنا میتوان تبیین نمود که مدل پیشنهادی بر
اساس پیشنیۀ نظری و ادبیات پژوهشی تدوین شدهاست .دوم
اینکه ،این همگرایی ،نابستگی گویههای هر ابزار که
متغیرهای مطالعهشده را میسنجیدهاند ،به فرهنگ و جهان
شمول بودن تجربههایی که در گویههای هر ابزار برای سنجش
متغیر به آزمودنیها ارائه شده است ،را نیز مطرح میکند1.
با وجود همگرایی یافتههای تحقیق حاضر با ادبیات پژوهشی،
بهدلیل مقطعی بودن پژوهش حاضر و پیروی آن از طرح
توصیفی همبستگی ،نمیتوان از یافتههای حاصل از آن ،علیت
را استنباط نمود؛ لذا پیشنهاد میگردد پژوهشهای مشابهی با
استفاده از روشهایی نظیر مطالعات آزمایشی صورت گیرد که
قدرت بیشتری در استنباط علیت دارند .به عالوه ،اجرای
پژوهش ،روی نمونۀ غیربالینی دانشجویی و با استفاده از
ابزارهایی که تنها جنبهای از سازههای مربوط به هر متغیر را
میسنجیدند ،هم امکان تعمیم یافتهها را به جوامع متنوعتر و
جمعیتهای بالینی محدود میسازد و هم احتمال دستیابی به
نتایجی متفاوت در صورت استفاده از دیگر ابزارهای سنجش
هر متغیر را مطرح مینماید .بنابراین ،پیشنهاد میشود نمونه-
های متنوعتر و با استفاده از سایر ابزارهای موجود در سنجش
متغیرهای پژوهش صورت گیرد.

1- preoccupied
2- fearful
3- dismissive
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