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چکیده

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to
determine the mediating role of Complex
Interpersonal Problems and Contrast Avoidance
of Worry in the correlation between neuroticism
and the symptoms of generalized anxiety
disorder (GAD).
Method: A descriptive -correlation design with
structural equation modeling administered, and
statistical population consisting 415 individuals
with GAD symptoms were selected through
available sampling method. Questionnaires of
Neuroticism, Interpersonal Problems, Contrast
Avoidance of Worry and Generalized Anxiety
were applied for data collecttion. Data were
then analyzed using AMOS and SPSS software
through Pearson’s correlation and structural
equation modeling.
Results: results showed well goodness of fite to
the proposed model. Significant effects were
found for neuroticism on complex interpersonal
problems, interpersonal problems showed a
direct and significant effect on contrast
avoidance of worry, and contrast avoidance of
worry showed a direct and significant effect on
generalized
anxiety
disorder.
Contrast
avoidance of worry and complex interpersonal
problems significantly mediated the association
between neuroticism and symptoms of GAD.
Conclusion:
Neuroticism,
complex
interpersonal problems, and contrast avoidance
of worry showed a direct and significant effect
on symptoms of GAD. Moreover, Contrast
avoidance of worry and complex interpersonal
problems played the mediating role between
neuroticism and symptoms of GAD.
Keywords: contrast avoidance of worry,
generalized anxiety, emotion, neuroticism.
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هیجان سازگارانه در نظر گرفت ،اما در بلندمدت باعث ایجاد
ناسازگاریهای روانشناختی میشود( .)1اجتناب متقابل از
نگرانی ممکن است به صورت شیوههایی از رفتارهای
ناسازگار بروز پیدا کند ،به همین دلیل نیومن و همکاران()11
بر نقش عوامل زیستشناختی و روانشناسی بالقوه که ممکن
است فرد را در معرض خطر ابتال به یک ناسازگاری نسبت
به تقابل هیجانی قرار دهد ،مانند؛ روان رنجوری ،3و تنظیم
روابط بین فردی 7در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
تأکید کردهاند ،و اظهار کردهاند که ممکن است منجر به
اجتناب متقابل از نگرانی شوند و ما در این پژوهش در قالب
یک مدل به تعیین نقش هرکدام از این مؤلفهها در اختالل
اضطراب فراگیر پرداختهایم.
روانرنجوری یکی از ویژگیهای شخصیتی ،است که
اختالل اضطراب فراگیر را به طور معنیداری پیشبینی می-
کند( .)11افراد روانرنجور تمایل به نشان دادن تعادل عاطفی
ضعیف و تجربه عواطف منفی را دارند( .)12روان رنجوری و
کنترل هیجان درک شده 5هر دو پیشبینی کننده اختالل
اضطراب فراگیر هستند و کنترل هیجان درک شده به عنوان
متغیر میانجی بین روانرنجوری و شدت اختالل اضطراب
فراگیر عمل میکند( .)13اختالل اضطراب فراگیر به طور
مثبت با روانرنجوری ،ابعاد شخصیتی مربوط به عاطفه منفی
رابطه مثبت دارد( .)17روانرنجوری به طور معناداری وقوع
تعامالت بین فردی منفی را پیشبینی میکند( )15و مرتبط
با مشکالت بین فردی است( )16و به وضوح با هیجان منفی
مرتبط است ( .)14اجتناب تجربی و روانرنجوری ،اضطراب
فراگیر را پیشینی میکند ،و تنظیم هیجانات به عنوان
میانجی ارتباط بین آها عمل میکند( .)18این افراد پیامد
بیش پاسخدهی 6هیجانی را تجربه میکنند ،و این ممکن
است با حساسیت بیشتری نسبت به تقابلهای هیجانی منفی
و تالش برای اجتناب از چنین تقابلهایی مرتبط باشد(.)11
افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر به طور مداوم شناخت
و رفتار اجتماعی مشکلساز را نشان میدهند( .)11مشکالت
بین فردی مسئلهای است که در ارتباط با دیگران امکان بروز
دارد( .)11پیشنهاد نقش بالقوه برای مشکالت بین فردی در

مقدمه
اختالالت اضطرابی ،به طور مشخص عملکرد روانی،
اجتماعی و کیفیت زندگی افراد مبتال به این اختالل را تحت
تأثیر قرار میدهد( .)2 ,1اختالل اضطراب فراگیر  GAD1با
نگرانی مداوم ،دشواری تمرکز ،احساس فشار ،خواب کم،
خستگی مزمن ،تحریکپذیری و تنش عضالنی مشخص
میشود .این اختالل بر خالف دیگر اختالالت اضطرابی سیر
مزمنتری دارد و میتواند برای ماهها در فرد وجود داشته
باشد(.)3
مطالعات نشان میدهد درمان موفق اختالل اضطراب فراگیر
دشوار است( .)7بدین خاطر مداخله روانشناختی در اختالل
اضطراب فراگیر دارای جایگاه ویژهای است .اما آنچه که بر
درمان تقدم دارد شناسایی متغیرهای دخیل در اختالل
اضطراب فراگیر تدوین یک مدل برای تبیین آنها میباشد.
عوامل مؤثر بر عالئم اختالل اضطراب فراگیر و نگرانی در
طول زمان ،کامالً مشخص نیست .برای این منظور نیومن و
الرا( ،)5بر اجتناب متقابل از نگرانی 2تأکید کردهاند .اجتناب
متقابل از نگرانی شامل؛ نگرانی برای اجتناب از تغییرات
هیجانی منفی ،نگرانی در ایجاد و حفظ هیجانات منفی ،و
نگرانی در ایجاد یک تقابل هیجان می باشد و در کل به
وجوه نگرانی اشاره دارد( .)6اجتناب متقابل از نگرانی فرض
میکند افرادی که در معرض خطر نگرانیهای پاتولوژیک و
عالیم اختالل اضطراب فراگیر هستند منحصراٌ ترس از تغییر
هیجانات ،از هیجانات خنثی یا مثبت به حاالت هیجانی
منفی را دارند و در نتیجه نگرانی را برای حفظ هیجانات
منفی به منظور نظم دادن به جلوگیری از تغییرات یا تقابالت
منفی استفاده میکند ( .)4افراد مبتال به اختالل اضطراب
فراگیر حساسیت بیشتری نسبت به هیجانات مرتبط با وقایع
منفی غیرمتنظره دارند( )5و از تغییرات شدید در هیجانات
منفی تهدید میشوند .)5(،نتایج مطالعات نشان میدهد که
عملکرد هیجانی در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
دارای ناسازگاری است( ،)6افراد مبتال به اختالل اضطراب
فراگیر به شدت تحت تأثیر هیجانات قرار میگیرند و کمتر
قادر به سازگاری با تغییرات شدید هیجانات منفی میشوند
( ،)8در کوتاه مدت میتوان اجتناب را شکلی از تنظیم

3. Neuroticism
4. Interpersonal Problems–Circumplex
5. perceived emotion control
6. perresponding

1. Generalized anxiety disorder
2. contrast avoidance of worry
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نقش میانجی مشکالت پیچیده بین فردی و اجتناب متقابل از...

هیجان با اختالل اضطراب فراگیر مرتبط است و احتالل
هیجانی میانجی بین روانرنجوری و اختالل اضطراب فراگیر
است و همچنین مشکالت بین فردی و اجتناب ممکن است
نشانه شناسی اختالل اضطراب فراگیر را حفظ کند و از
طریق اجتناب ،و نگرانی ،منجر به اختالل اضطراب فراگیر
شود( .)21-18 ,16 ,15 ,13-11باید توجه داشت که هر نوع
مداخلهای که در زمینهی عالیم اختالل اضطراب فراگیر،
انجام میشود ،بر مبنای مدلهای مفهومی تحقیقات پیشین
میباشد .بنابراین ،به منظور روشنسازی تأثیر روانرنجوری،
مشکالت بین فردی و اجتناب متقابل از نگرانی بر عالیم
اختالل اضطراب فراگیر میتوان با ارائۀ مدلی ،تبیین این
مسیر ارتباطی را میسر ساخت ..بنابراین برای اینکه بدانیم چه
چیزهای منجر به عالئم اختالل اضطراب فراگیر میشوند،
تحقیقات بیشتری الزم است که بررسی کند که آیا این
متغیرهای پیشنهادی منجر به اختالل اضطراب فراگیر
خواهند شد؟ .بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع مسأله
اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مشکالت پیچیدهی
بین فردی و اجتناب متقابل از نگرانی نقش میانجی را در
بین روانرنجوری و اختالل اضطراب فراگیر را دارند؟

حفظ عالئم اختالل اضطراب فراگیر و احتماالً حتی حفظ
مشکل با تقابل منفی است .تحقیقات موجود ،دالیلی را برای
ادغام مدل اجتناب متقابل را در مدلهای بین فردی اختالل
اضطراب فراگیر ارائه میدهد ( .)11فرآیندهای بین فردی و
اجتناب عاطفی ممکن است نشانه شناسی اختالل اضطراب
فراگیر را حفظ کند( .)21مشکالت بین فردی و اجتناب به
عنوان میانجی بین ترومای کودکی و اختالل اضطراب
فراگیر عمل میکند ( )21و از طریق اجتناب از برخی افکار،
خاطرهها و فعالیتها در درازمدت به اضطراب منتهی می-
شود( .)22افراد دارای اختالل اضطراب فراگیر دوستان نسبتاً
کمتری دارند و مشکالت خانوادگی بیشتر به همین دلیل
افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر ممکن است طیفی از
رفتارهای بین فردی (مشکلزا) را به عنوان یک شکلی از
«مقررات» استفاده کنند تا به طور استراتژیک اجتناب متقابل
را در تعامالت اجتماعی به کار ببرند(.)11
طبق پیشینه تحقیقات موجود روانرنجوری منجر به
مشکالت بین فردی و نقص در تنظیم هیجانات میشود و
به طور مستغیم با اختالل اضطراب فراگیر نیز مرتبط است ،و
یک ابزار ناسازگار برای تنظیم هیجان است و این بدنتظیمی

شکل )1مدل پیشنهادی اختالل اضطراب فراگیر

مشاوره شهر خرمآباد مراجعه کرده بودند را تشکیل داد .در
تحلیل معادالت ساختاری حداقل حجم نمونه براساس
عاملها تعیین میشود نه متغیرها( .)23پیشنهاد حداقل 211
نفر برای ده عامل دارد( .)23در این پژوهش به منظور
دستیابی به نتیجه مطلوبتر تعداد  754نفر با میانگین سنی
 31/5و انحراف معیار  ،5/71که از این تعداد  265نفر
( 54/18درصد) زن و  182نفر ( 31/82درصد) مرد بودند که
با توجه به مالکهای ورود و خروج ،نمره برش پرسشنامه

روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر ،همبستگی از نوع مدل
سازی معادالت ساختاری 1است
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام افرادی که
دارای عالیم اختالل اضطراب فراگیر (داشتن حداقل  2نشانه
از  6نشنه ذکر شده در  DSM-5برای تشخیص عالیم این
اختالل) بوده ،و در نیمه اول سال  ،1318به مراکز درمانی و
1. structural equation modeling
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حسب ضریب آلفای کرونباخ را  1/41و روایی همزمان آن را
 1/61و  r= 1/75و روایی افتراقی  r= 1/88بود .عالوه بر
این نقطه برش  5/15منجر به حساسیت  ٪14و ویژگی ٪17
شد .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازش یک عاملی
را تأیید کرد .در این پژوهش آلفای کرونباخ آن نیز  1/46به
دست آمد.
2
 .3پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو  :NEO-FFIدر سال
 1112توسط کاستا و مککری تهیه شد که یک اندازهگیری
کلی از  5عامل بزرگ را ارائه میکند که هر عامل شامل 6
بعد است و بر اساس مقیاس لیکرت ( 1کامالً موافقم تا 5
کامالً مخالفم) اندازهگیری شود هر عامل آن  78گویه دارد
که یکی از پنج عامل بزرگ شخصیّت را اندازه میگیرد .نمره
هر عامل جداگانه محاسبه میشود و در نهایت پنج نمره
بدست میآید .ضرایب پایایی این آزمون نیز در مطالعات
مختلف بین  1/43تا  1/81گزارش شده است( .)26این
پرسشنامه در ایران توسط گروسی بر روی دانشجویان ایران
هنجاریابی شد و روایی مالکی این آزمون بین  1/75تا 1/66
به دست آمد .و آلفای کرونباخ بین  1/56تا  1/84به دست
آمده است( .)24در این پژوهش از دو زیرمقیاس روان-
رنجوری که شامل افسردگی و آسیب پذیری ،میباشد،
استفاده شد که آلفای کرونباخ آنها نیز به ترتیب 1/61 ،1/45
و  1/41به دست آمد .در پژوهشی که به وسیله گروسی
انجام شد میزان پایایی محاسبه شده برای روانرنجوری
 1/41گزارش شده است(.)24
3
 .7پرسشنامه اجتناب متقابل از نگرانی ( :)CAQ-Wاین
پرسشنامه توسط الرا و همکاران در سال  2114ساخته شده
است که دارای  31گویه است .گویهها با استفاده از مقیاس
لیکرت  5نقطهای پاسخ داده میشوند .این پرسشنامه نیز
دارای سه عامل جداگانه و متمایز است ،که این سه عامل
شامل :نگرانی برای اجتناب از تغییرات هیجانی منفی،7
نگرانی برای ایجاد و حفظ احساسات منفی 5و نگرانی برای
ایجاد تقابل مثبت 6میباشد .این شاخصها برازش مطلوب و
رضایتبخشی از مدل  3عاملی این پرسشنامه را نشان داده-

اختالل اضطراب فراگیر و مصاحبه بالینی به صورت در
دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده اند و در این پژوهش
شرکت کردند .مالکهای ورود شامل موارد زیر هستند:
رضایت آگاهانه ،قادر به شرکت در مطالعه ،داشتن تحصیالت
حداقل دیپلم ،داشتن عالیم اختالل اضطراب فراگیر بر
اساس نقطه برش مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر
() GAD-7که ( )5/15و مصاحبه بالینی (داشتن حداقل 2
نشانه از  6نشنه ذکر شده در  DSM-5برای تشخیص
عالیم این اختالل) میباشد و عدم استفاده از دارودرمانی و
رواندرمانی در  6ماه گذشته .مالکهای خروج نیز شامل
موارد زیر هستند :دریافت تشخیص اختالالت شخصیت
مرزی ،ضد اجتماعی و اسکیزوتایپال بر اساس مصاحبه
ساختاریافته اختالالت محور دو ( ،)SCID-IIوجود نشانه-
های روانپریشی ،اعتیاد به مواد ،وجود نشانههای شدید
کندی روانی حرکتی ،ابتال یا سابقه وجود دورههای خلقی
شیدایی بر اساس مصاحبه تشخیصی ساختاریافته برای
اختالالت روانی محور یک ( )SCID-Iو وجود آسیب مغزی
یا سایر بیماریهای جسمانی .در مطالعه زیر برای جمعآوری
دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد.
ابزار
 .1فرم جمعیت شناختی :این فرم محقق ساخته شامل
سؤاالتی بوده که موارد زیر را مورد سنجش قرار میدهد:
سن ،جنس ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،مدت زمان
ابتال به بیماری ،دورههای بیماری ،سابقه درمان.
1
 .2مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر ( :)GAD-7
چهارمین ویرایش مقیاس اختالل اضطراب فراگی توسط
نیومن و همکاران( ،)27نوشته شده است .یک مقیاس خود
گزارشی  1گویهای ،که  5گویهی آن به صورت بله  /خیر و
 7گویهی ان به صورت پیوستاری از  1تا  8درجهبندی شده
است این مقیاس روایی همگرا و افتراقی مناسبی دارد و
ضریب توافقی کاپا با مصاحبه ساختار یافته  1/14است ،به
عالوه فرم اصلی ،همسانی درونی (آلفای کرونباخ=  )1/17و
باز آزمایی برای دو هفته را (برای  ٪12نمونه) قوی گزارش
کرده است .نقطه برش برای  ٪83افراد  5/4می باشد (.)27
در ایران این پرسشنامه توسط بیتا و محمدی()25
هنجاریابی شده است که همسانی درونی این مقیاس بر

2. neo five- factor model of personality inventory
3. The contrast avoidance of worry questionnaires
4. Worry to Avoid Negative Emotional Shifts
5. Worry Creates and Sustains Negative Emotion
6. Worry to Create Positive Contrast

1. generalized anxiety disorder questionnaire-IV
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اند .عالوه بر این ،همبستگی مثبت و معنیداری بین مقیاس
اجتناب متقابل از نگرانی با متغیرهای همگرایی مانند :نشانه
شناسی اختالل اضطراب فراگیر شامل؛ پرسشنامه اختالل
اضطراب فراگیر ( ،)1/56پرسشنامه حالت نگرانی ( )1/61و
تهدید درک شده هیجانات قوی ( ،)1/53همچنین همبستگی
بین مقیاس اجتناب متقابل از نگرانی با متغیرهای واگرایی
مانند؛ تهدید درک شده از هیجانات مثبت ( ،)1/23به دست
آمد .با توجه به اعتبار متمایز ،نتایج به وضوح از این
پرسشنامه حمایت میکند( .)6در این پژوهش آلفای کرونباخ
برای کل مقیاس  1/11و برای عاملها در دامنه  1/85تا
 1/17برآورد گردید.
 .5پرسشنامه مشکالت پیچیده بین فردی :)IIP-C( 1این
مقیاس در ابتدا دارای  67آیتم است( .)2فرم کوتاه آن شامل
 32آیتم است و پاسخدهندگان میزان ناراحتی را در ارتباط با
مشکالت بین فردی بررسی میکنند و پاسخ آنها بر اساس
مقیاس لیکرت  5درجهای از صفر (بدون ناراحتی) تا ( 7بسیار
ناراحت) نمرهگذاری میشود .سودانا و همکارانش در پژوهش
خود نیز هشت عامل را شناسایی کردند .قابلیت اطمینان
برای هشت زیر مقیاس (از  1/62تا  )1/81بود .سلطهجویی
 کنترل کردن ،)1/64( ،2کینهجو  -خودخواه ،)1/67( ،3سرد غیرصمیمی ،)1/47( ،7بازداری اجتماعی ،)1/81( ،5عدمجرأتورزی ،)1/81( ،6سازگاری بیش از حد ،)1/87( ،4از خود
گذشتگی ،)1/41( ،8فضولی -محتاج .)28( )1/62( ،1این
مقیاس در ایران نیز به کار گرفته شد نتایج تحلیل عامل
اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی نشان داد که این
پرسشنامه از شاخصهای برازندگی مطلوبی برخوردار
بود( .)21در این پژوهش از دو زیر مقیاس سردی و بازداری
اجتماعی .استفاده شده است ،آلفای کرونباخ آنها به ترتیب
 1/82و  1/88برآورد گردید .در پژوهشی آلفای کرونباخ آنها
نیز به ترتیب  1/41و  1/43به دست آمد(.)31

روند اجرای پژوهش :بعد از هماهنگیهای الزم اداری و
مراجعه به مراکز مشاوره دانشگاه لرستان و دانشگاه علوم
پزشکی لرستان و چند مرکز مشاوره در شهر خرمآباد (که به
صورت در دسترس انتخاب شده بودند) ،بر اساس مراجعه-
کنندگانی که برای اولین بار به این مراکز مراجعه کرده بودند
به مدت  4ماه ،مقیاس اختالل اضطراب فراگیر را بر روی
 1111نفر اجرا شد ،که از این میان  114نفر پرسشنامه
ناقص تحویل دادند و مصاحبه بالینی انجام نشد ،از میان
 813نفر باقیمانده با توجه به نمره برش پرسشنامه اختالل
اضطراب فراگیر که  5/15میباشد  681نفر دارای عالیم
اختالل اضطراب فراگیر بودند و از میان  681نفر باقی مانده
تعداد  754نفر با توجه به مالکهای ورود و خروج ،و
مصاجبه بالینی بر اساس ( DSM-5همراه بودن اضطراب و
نگرانی با حداقل دو نشانه از شش نشانه ذکر شده در
 )DSMدارای عالیم  GADبودند (مالک تشخیص اختالل
اضطراب فراگیر سه نشانه از شش نشانه ذکر شده در DSM
است که برای داشتن عالیم این اختالل  2نشانه در نظر
گرفته شد) و سپس به پرسشنامه های فرم جمعیت شناختی،
اضطراب فراگیر ،روانرنجوری ،مشکالت پیچیده بین فردی،
اجتناب متقابل از نگرانی پاسخ دادند .دادههای جمعآوری
شده نیز با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و
تحلیل معادلهی ساختاری از طریق نسخهی  SPSSو
 AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
در این بخش همبستگی مرتبه صفر میان متغیرهای پژوهش
مورد بررسی قرار گرفت که در جدول  ،1قابل مشاهده است.
همااانطااوری کااه نتااایج جاادول  1نشااان ماایدهااد دامنااه
همبستگی میان متغیرها از ( 1/37باین باازداری اجتمااعی و
نگرانی برای ایجاد تقابل منفی) تا ( 1/47بین آسیبپذیری از
استرس و افساردگی ،آسایبپاذیری از اساترس و اضاطراب
فراگیر) متغیر میباشد .تمامی ضرایب همبستگی بین متغیرها
معنادار میباشند (.)p>1/15

–1. Brief Inventory of Interpersonal Problems
Circumplex
2. Domineering-Controlling
3. Vindictive-Self Centered
4. Cold-Distant
5. Socially Inhibited
6. Nonassertive
7. Overly Accommodating
8. Self –Sacrificing
9. Intrusive-Needy
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متغیرها
آسیبپذیری از استرس
افسردگی
سرد  -غیرصمیمی
بازداری اجتماعی

جدول (1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
5
7
3
2
میانگین  ±انحراف معیار 1
**
**
**
**
7/68±21/51
1/75
1/38
1/51
1/47
**
**
**
3/15 ±14/42
1/77
1/74
1/77
**
**
3/41 ±11/76
1/73
1/72
**
7/37 ±11/11
1/63

اجتناب از تغییرات

5/61 ± 32/67

نگرانی برای ایجاد تقابل

7/86 ±18/16

ایجاد و حفظ احساسات

5/46 ± 21/71

اضطراب فراگیر

،3/34 ±11/16
**:

-

6
**
1/58
**
1/56
**
1/51
**
1/37
**
1/63
-

4
**
1/51
**
1/51
**
1/51
**
1/51
**
1/61
**
1/63
-

*:

معنیداری در سطح 1/11

کالین( )23تأکید میکند که در اساتفاده از روش مادلیاابی
معادالت ساختاری ،قبل از انجام تحلیل دادهها ،بررسی پایش
فرضهای این روش ضروری است .در این بخاش ،برخای از
مهمترین پیشفرضهای روش مدلیابی معادالت سااختاری
با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفتاه اسات.
یکی از مالکهای متداول در بررسی مفروضه بهنجار باودن
محاسبه آمارههای چولگی 1و کشیدگی 2مایباشاد .باه بااور
کالیان قادرمطلق ضاریب چاولگی کمتار از  3و ضاریب
کشیدگی کمتر از  11مالک بهنجار بودن متغیرها اسات کاه
در پژوهش حاضر تمام متغیرهای پژوهش مفروضه بهنجاری
را رعایت کردهاند .جهت بررسی هم خطی چندگانه از بررسی
ماتریس همبستگی و دو عامال تحمال 3و تاورم واریاانس7
( )VIFاستفاده می شود .در پژوهش حاضر ارزش های تحمل
هاای کاادام از متغیرهااا کمتاار از  1/11نیساات و همچنااین
ارزشهای تورم واریانس هی کادام از متغیرهاا از  11بااالتر
نیست ،بنابراین مفروضه عادم هامخطای چندگاناه رعایات
گردیده است .یکی دیگر از مفروضات معادله ساختاری عادم
وجود داده های افراطی میباشد .که در مجموع  72نفر حدف

8
**
1/47
**
1/61
**
1/68
**
1/58
**
1/62
**
1/68
**
1/61
-

معنیداری در سطح 1/15

گردیدند و تعداد نمونه به  715نفر تقلیل یافته اسات ،ساپس
با استفاده از نرمافزار  AMOSباه بارآورد مادل پیشانهادی
پرداختیم ،شکل  ،2ضرایب استاندارد مسایرها را نشاان مای
دهد.
همانطور که شاکل  ،2نشاان مایدهاد تماامی مسایرهای
مستقیم معنادار هستند ،ایان مادل توانسات  1/77درصاد از
واریانس اختالل اضطراب فراگیر را تبیین کند .جدول  ،2نیاز
معناداری مسیرها را نشان میدهد.
همانطور که در شکل  ،2نشان میدهاد ضارایب اساتاندارد
مسیرهای مستقیم روانرنجوری باه مشاکالت باین فاردی،
مشکالت بین فردی به اجتناب متقابل از نگرانای و اجتنااب
متقابل از نگرانی به اضطراب فراگیر ،معنادار و مستقیم باوده
است .باتوجه به ضرایب مستقیم مسیرها ،مایتاوان ضارایب
غیرمستقیم را محاسبه نمود ،برای آزمون این فرضیه از روش
بوت استراپ استفاده شد .از آنجا که میازان  15درصاد حاد
پااایین ( )1/25و باااالی ( )1/81روش بااوت اسااتراپ هاام
عالمت بوده و صفر را در بر نمایگیارد ،بناابراین ،اثار غیار
مسااتقیم روانرنجااوری باار اضااطراب فراگیاار بااا میااانجی
مشااکالت بااین فااردی و اجتناااب متقاباال از نگراناای تأییااد
می شود .جدول  3نشان دهنده اطالعات تأثیر غیار مساتقیم
روان رنجوری بر اضطراب فراگیر میباشد .باتوجه باه اینکاه

1. skewness
2. kurtosis
3. tolerance
)4. variance inflation factor (VIF
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( )Z>1/16بنابراین این فرضیه نیز تأیید میشود.

عاادد معناااداری ایاان آزمااون در حااد مطلااوب بااوده اساات

شکل )2ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم در مدل پیشنهادی اضطراب فراگیر  n= 514با  df= 97تمامی مسیرها و بارهای
عاملی در سطح  p<0/001معنادار هستند
جدول )2پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادی
نسبت بحرانی (CR
بتای استاندارد (β
خطای استاندارد
مسیرها
7/51
1/77
1/12
روانرنجوری به مشکالت بین فردی
3/15
1/27
1/18
روانرنجوری به اضطراب فراگیر
7/35
1/25
1/14
مشکالت بین فردی به اضطراب فراگیر
3/47
1/23
1/18
مشکالت بین فردی به اجتناب متقابلل از نگرانی
3/42
1/22
1/18
اجتناب متقابل از نگرانی به اضطراب فراگیر

مستقل
روانرنجوری

جدول )3تأثیر غیرمستقیم روانرنجوری بر اضطراب فراگیر
ضریب مسیر
نوع متغیر
مستقیم غیرمستقیم
وابسته
میانجی
1/12
مشکالت بین فردی اجتناب متقابل از نگرانی اضطراب فراگیر 1/27
جدول )5شاخصهای برازش مدل پیشنهادی
مقادیر
شاخصها
2
285/64
مجذور خی ( )χ
2
3/76
مجذور خی بر درجهآزادی ()χ /DF
1/112
ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب ()RMSEA
1/171
شاخص برازش مقایسهای ((CFI
1/131
شاخص توکر  -لویس ()TLI
/162
برازندگی هنجار شده بنتلر  -بانت ()NFI
1/425
شاخص برازش هنجاری شده ایجازی ()PNFI

جدول  ،7مقادیر شاخصهای برازش را نشان میدهد .همان
طور که جدول  ،،7نشان مایدهاد ،شااخص  RMSEAآن
 1/112به دست آمده است ،با توجه به اینکه این مقدار کمتر

سطح معنیداری
1/111
1/112
1/111
1/111
1/116

کل
1/26

Z

نتیجه

4/14

تأیید

دامنهی مورد قبول
<1/15
>5
>1/1
<1/11
<1/11
<1/11
<1/51

از  1/1میباشد ،پس نشان میدهد کاه میاانگین مجاذورات
خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول میباشاد(.)23
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در این مدل فقط مجذور خی ( )χ2در دامنهای غیرقابل قبول
قرار داشت که در نمونههایی با حجم باال قابل انتظار است.
بحث
این مطالعه با هدف تعیین نقش میانجی مشکالت پیچیدهی
بین فردی و اجتناب متقابل از نگرانی در بین روانرنجوری و
اختالل اضطراب فراگیر انجام شاد ،هماان طاور کاه نتاایج
جدول  ،7نشان میدهد این مدل از برازش خاوبی برخاوردار
است .در این مطالعه ،رابطهی روانرنجوری ،مشاکالت باین
فردی ،اجتناب متقابل از نگرانی و عالیم اخاتالل اضاطراب
فراگیر معنادار بود ،روانرنجاوری ،مشاکالت باین فاردی و
اجتناب متقابل از نگرانی هر کدام به طور جداگاناه توانساتند
عالیم اختالل اضطراب فراگیر را به طور مستقیم پیشبینای
کنند ،بعالوه اثر غیرمستقیم روانرنجوری بر عالیام اخاتالل
اضطراب فراگیر با واسطهی مشکالت بین فاردی و اجتنااب
متقابل از نگرانی معنیدار بود.
اثر مستقیم روانرنجوری بر عالیم اختالل اضطراب فراگیر با
مطالعااات ،هتمااا و همکاااران( ،)11سااابیکا و همکاااران(،)17
محمدخانی و همکااران( ،)18الرا و همکااران( )6همخاوانی
دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که اختالل اضاطراب
فراگیر ،به عنوان یک اختالل هیجاانی اسات .ایان اخاتالل
دربرگیرنده خصوصیاتی مانند نگرانی مداوم و هیجاان منفای
است که این ویژگیها به نسبت متفااوت در تماامی اخاتالل
هاای هیجاانی نقاش دارد ،احتمااالً باه هماین دلیال روان
رنجوری میتواند عالیم اختالل اضطراب فراگیر را پیشبینی
کند( .)31همچنین اخاتالل اضاطراب فراگیار یاک اخاتالل
اضطرابی شایع است که در بسیاری از مواقع باا شاروع سان
بلوغ ،عالئم آن مشخص میشود که شدت آن در بزرگساالی
افزایش مییابد ،با توجه به ماهیت مداوم نگرانی کاه عالئام
اصلی این اختالل است ،این اختالل بیشتر باه یاک ویژگای
شخصیت مربوط میشاود تاا یاک حالات اضاطراب ،اخیاراً
شواهدی در حال جمع شدن است که نشان میدهاد عالئام
نگرانی اختالل اضطراب فراگیر به شدت با ویژگی شخصیتی
روان رنجوری مرتبط است( .)32در ضامن ماهیات و شادت
روانرنجورگرایی در اختاللهای اضطرابی میتواناد متفااوت
باشد(.)32
نتایج مطالعه مکین تاج و همکاران( )33حاکی از آن است که
هم اختالل اضطراب فراگیر و هم روانرنجوری به ترتیب 24

و  74درصد به صورت ژنتیکی باه ار مایرساد ،تجزیاه و
تحلیلهای آنها نشان داد که تقریبااً یاک ساوم از تاأثیرات
ژنتیکی در اختالل اضطراب فراگیار باا تاأثیرات ژنتیکای در
روانرنجوریسم مشترک است ،در حالی که تأثیرات محیطای
بین اختالل اضطراب فراگیر و روانرنجوری هر کدام به طور
منحصر به فاردی جداگاناه اسات ،تجزیاه و تحلیال اثارات
جنسیت نشان داد که زنان و مردان در طاول عمار خاود ،در
فراوان اختالل اضطراب فراگیر و سطح روانرنجوری متفاوت
هستند ،با این حال ،هی تفاوت جنسی برای تأثیر ژنتیکای و
محیطی برای هر یک از صفات مشخص نشده است.
یافته دیگر این پژوهش ،اثر مستقیم مشکالت بین فردی بار
عالیم اختالل اضطراب فراگیر بود که با مطالعات باارکوور و
همکاران( ،)37سالزر و همکاران( ،)35بورکویس و همکااران
( ،)36اریکسااون و همکاااران( ،)34یااومن و همکاااران(،)38
همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت که یکی از
دالیل اصلی اضطرابهای مداوم و افراطای ،نگرانای دربااره
ارزیابیهای اجتماعی در روابطهاای باین فاردی اسات(.)37
بنابراین برداشت افراد از روابط بین فردی در بافت اجتمااعی
با اضطراب فراگیر رابطه نزدیکای دارد( .)37مشاکالت باین
فردی به عنوان یک عامل تنشزا عمل میکناد ،بررسایهاا
نشان داده است که سطوح باالی مشاکالت باین فاردی باا
تنش بیشتر در فرد و تعارضهای بین فاردی مازمن هماراه
است ( )31که این ماوارد باه نوباه خاود منجار باه عالیام
اضطراب فراگیر میشوند .مشکالت بین فردی باعث مختال
شدن روابط بین فردی و متعاقب پیامدهای منفی بارای فارد
میشود ،از سوی دیگر روابط مختل باه عناوان یاک عامال
تنشزا ،همواره یکی از عوامل اصالی اباتال باه نشاانههاای
اضطراب فراگیر محسوب میشود(.)35
افراد مبتال به نگرانیهای مزمن و اختالل اضطراب عماومی
شناختهاای اجتمااعی ناساازگار ،مشاکالت باین فاردی و
اختالل در تنظیم هیجان را گزارش مایدهناد( .)34بیمااران
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر دارای مشکالت بین فاردی
هستند که این افراد به طور مزمنی در روابط اجتمااعی سارد
هستند ،جرأتورزی ندارند و در رواباط و کارهاا باه صاورت
مختل عمل میکنند( .)35مشکالت بین فاردی ،باعاث مای
شود که افراد نگرانیهایی را در مورد افراد دیگر و اضاطراب
هایی را نسبت به طرد شدن از سوی دیگران داشته باشد که
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که افراد عادی در اساتفاده از راهکارهاای تنظایم هیجاان از
انعطافپذیری بیشتر و مناسبتری برخوردار هستند(.)71
بعالوه در این مطالعه اثر غیرمستقیم روانرنجوری بر عالیام
اختالل اضطراب فراگیر با واساطه مشاکالت باین فاردی و
اجتناب متقابل از نگرانی معنادار بود ،اما در های مطالعاهای
این روابط را مورد بررسای قارار نادادهاناد ،و تاا حااال های
پژوهشی به طور مستقیم روابط اجتناب متقابال از نگرانای را
مورد مطالعه و بررسی قرار نداده است و در پاژوهش حاضار
بنا به پیشنهاد نیومن و همکاران اقدام به بررسی این فرضیه
کردیم اما یافتههای مطالعاه نیاومن و همکااران( ،)11الرا و
همکاران( ،)6بارجیس و همکااران( ،)13ساابیکا و همکااران
( )17گرینفال و همکااران( )15کاه اثار غیار مساتقیم ایان
متغیرها را با اجتناب و هیجانات منفی بررسای کاردهاناد ،تاا
حدودی با یافتههای پژوهش حاضر همسو میباشد .در تبیین
این یافته میتوان گفت که بعضی از بیماران مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر قبال از بزرگساالی ساطحی از نشاانههاای
بالینی اضطراب را تجربه میکنند ،در حالی که بعضی از افراد
دیگر این نشانهها را در بزرگسالی تجربه میکنند؛ افرادی که
زودتر این عالیم را تجربه کردهاند احتماالً در دوران کاودکی
ترس بیشتر ،انزوای اجتماعی ،ناسازگاری اجتماعی و اجتنااب
را تجربه کاردهاناد و در دوران بزرگساالی آنهاا از اضاطراب
فراگیر و روانرنجوری رنج میبرند و دارای روابط بین فردی
حساستر و مشکالت بیشتری هستند(،)72
افرادی که از اختالل اضطراب فراگیر رنج میبرند ،اعتقاادات
متفاوتی درباره مزایای احتمالی نگرانی خود دارناد؛ مطالعاات
نشان میدهند که این عقاید از تجربیات کوتاه مادت و بلناد
مدتی که در ارتباط با تقویت منفی از روند نگرانی دارند ،پدید
میآید( .)6مفهومسازیهای اخیار نقاش پاذیرش هیجاناات
استفاده و مدیریت این هیجانها را به عنوان ویژگای اصالی
این اختالل برجسته کرده است( .)11پژوهشهاا نشاان مای
دهند که هیجاان منفای تاا حادودی مایتواناد ،هامپوشای
اختاللهای خلقی تک قطبی و اختاللهای اضاطرابی باشاد
( ،)15بخصااوه هیجااان منفاای کااه نشااانه پریشااانی
غیراختصاصی اختالل اضطراب فراگیار اسات( )6و باا اناواع
مختلفای از مشااکالت بااین فاردی و سااطوح مختلااف روان
رنجوری و اجتناب مرتبط است(.)73

این ویژگی خود منجر به دوسوگرایی بین فاردی ،نگرانای و
پرخاشگری کاه از مشخصاههاای اصالی اضاطراب فراگیار
هستند؛ منجر مایشاود( .)34تحقیقاات در ماورد نگرانای در
طااول  15سااال گذشااته ،میاازان قاباال تااوجهی از دانااش و
اطالعااات را در مااورد ایاان کااه تغییاارات و اصااالحات در
مشکالت بین فردی با بهبود عالئم اختالل اضطراب فراگیار
و نگرانی همراه است(.)38
یافته دیگر این پژوهش اثر مستقیم اجتناب متقابل از نگرانی
بر عالیم اختالل اضطراب فراگیر بود که با یافتههای نیاومن
و همکاران( ،)11نیومن و همکااران( ،)5الرا و همکااران(،)6
کروچ و همکاران( ،)4همسو میباشاد .در تبیاین ایان یافتاه
میتوان گفت که افراد مبتال باه اخاتالل اضاطراب فراگیار،
نسبت به تغییرات شادید در هیجاناات منفای کاه باه طاور
معمول همراه با وقایع منفی اتفاق میافتد ،حساس هساتند و
از نگرانی برای جفظ یک حالت منفای (درون ذهنای) بارای
اجتناب از این تغییرات هیجانی استفاده میکنند و در مواجهه
با رویدادهای منفی دچار تغییارات شادید در هیجاناات خاود
نمیشوند و به طور دائم یک حالت هیجان منفی را به وسیله
نگرانی حفظ میکنند ،برای اینکه همیشه در حالت ثابت قرار
داشته باشند و اگر اتفاقی بیافتد حال آنهاا از ایان حاالی کاه
االن دارند بدتر نخواهاد شاد( .)11افاراد مباتال باه اخاتالل
اضطراب فراگیر نقص در تنظیم هیجانات دارند و این نقاص
در تنظیم هیجانات مرتبط با نگرانی بیش از حد مایباشاد و
این رفتار به خوبی توسط اجتنااب تبیاین مایشاود؛ تنظایم
هیجان مرتبط با نگرانی بیش از حد میباشاد ،خاود نگرانای
موجب میشود که افراد از روبه رو شدن با موقعیت و شرایط
اضطرابزا اجتناب کنند تا هیجانات منفی را تجرباه نکنناد و
این اجتناب کاردن مایتواناد یاک مفهاومساازی جدیاد از
اضطراب فراگیر باشد( .)71تمرکاز روی راهبردهاای تنظایم
هیجان در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیار باا اجازای
پریشانی مرتبط با نگرانی بیش از حاد در ایان افاراد مارتبط
است؛ اجرای راهبردهای تنظیم انطبااقی هیجاان منجار باه
اثرات مفیدی در حوزه فیزیولوژیکی (اما نه ذهنای) در افاراد
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر می شود و افاراد مباتال باه
این اختالل در هنگام اجرای راهبردهاای تنظایم هیجاان از
انعطافپذیری پایینتری برخوردار هستند ،این در حالی است

03

1311  بهار،)75 (پیاپی1 شماره،12سال

مجله روانشناسی بالی نی

disorder: A review and synthesis of research
supporting a contrast avoidance model of worry.
Clinical psychology review. 2011; 31(3): 371-82.
6. Llera SJ, Newman MG. Development and
validation of two measures of emotional contrast
avoidance: The contrast avoidance questionnaires.
Journal of Anxiety Disorders. 2017; 49: 114-27.
7. Crouch TA, Lewis JA, Erickson TM, Newman
MG .Prospective investigation of the contrast
avoidance model of generalized anxiety and worry.
Behavior therapy. 2017; 48(4): 544-56.
8. Kim H, Newman M, editors. Emotional contrast
avoidance in generalized anxiety disorder and major
depressive disorder: A comparison between the
perseveration processes of worry and rumination.
50th Annual Meeting of the Association for
Behavioral and Cognitive Therapies, New York,
NY; 2016.
9. Schmalz JE, Murrell AR. Measuring experiential
avoidance in adults: The Avoidance and Fusion
Questionnaire. International Journal of Behavioral
Consultation and Therapy. 2010; 6(3): 198.
10. Newman MG, Llera SJ, Erickson TM,
Przeworski A. Basic science and clinical application
of the Contrast Avoidance model in generalized
anxiety disorder. Journal of Psychotherapy
Integration. 2014; 24(3): 155.
11. Hettema JM, Neale MC, Myers JM, Prescott CA,
Kendler KS. A population-based twin study of the
relationship between neuroticism and internalizing
disorders. American journal of Psychiatry. 2006
May; 163(5): 857-64.
12. Judge TA, Bono JE, Ilies R, Gerhardt MW.
Personality and leadership: a qualitative and
quantitative review. Journal of applied psychology.
2002; 87(4): 765.
13. Bourgeois ML, Brown TA. Perceived emotion
control moderates the relationship between
neuroticism and generalized anxiety disorder.
Cognitive therapy and research. 2015; 39(4): 531-41.
14. Subica AM, Allen JG, Frueh BC, Elhai JD,
Fowler JC. Disentangling depression and anxiety in
relation to neuroticism, extraversion, suicide, and
self‐harm among adult psychiatric inpatients with
serious mental illness. British Journal of Clinical
Psychology. 2016; 55(4): 349-70.
15. Greenfield MF, Gunthert KC, Forand NR. Sex
Differences in the Effect of Neuroticism on
Interpersonal Interaction Quality .Individual
Differences Research. 2014; 12(2).
16. Williams TF, Simms LJ. Personality disorder
models and their coverage of interpersonal
problems. Personality Disorders: Theory, Research,
and Treatment. 2016; 7(1):15.
17. Thompson RJ, Kuppens P, Mata J, Jaeggi SM,
Buschkuehl M, Jonides J, et al. Emotional clarity as
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با اینکه یافتههای این پژوهش با ادبیات نظاری و پژوهشای
 امااا ایاان پااژوهش نیااز مثاال سااایر،دارای همگرایای اساات
 اینکااه،پااژوهشهااای دیگاار محاادودیتهااایی را نیااز دارد؛
پااژوهش حاضاار مقطعاای بااوده و از نااوع طاارح توصاایفی
 اساتفاده از ابزارهاای سانجش، باه عاالوه،همبستگی است
محدودیت دیگری است که اگر از ابزارهاای دیگار کاه کاه
همین متغیرها را اندازه میگیرند اما ممکن است تعداد گویاه
های پرسشنامهها کمتر و یا بیشاتر باشاد کاه ایان خاود در
نحوهی پاسخدهی آزمودنیها تأثیر گذار خواهد بود و یا اینکه
ممکن است صفات و یا وضعیتهای دیگری از این متغیرهاا
، احتماالً نتایجی متفاوت به دست خواهد آماد،را اندازه بگیرد
همچنین در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری در دساترس
،و از افرادی که سطح تحصیالت دیاپلم باه بااالتر را دارناد
استفاده شده است که این نیز خود تعمیم یافتههای پاژوهش
 بعالوه در این پژوهش فقاط افارادی کاه.را محدود میکند
دارای عالیم اختالل اضطراب فراگیر بودند در ایان پاژوهش
شرکت کردند بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتای
با استفاده از روشهایی نظیر مطالعات آزمایشی این نتاایج را
 چون که روشهاای آزمایشای تاوان،مورد بررسی قرار دهند
 و از روش نموناهگیاری،بیشاتری در اساتنباط علیات دارناد
تصادفی در بین تماامی سانین و افاراد باا درجاات مختلاف
تحصیلی انجام شود و بر روی افارادی کاه دارای تشاخیص
. نیز انجام شود،،اختالل اضطراب فراگیر هستند
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