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مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد آسیبهای روانی شامل مشکالت درونسازی و برونسازی بر اساس ابعاد
سیستم فعالساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری بود.

دوره  ،15شماره  ،2پياپي 29
پائيز و زمستان 1396
صص145-155:.

روش :به این منظور ،ابتدا  270نفر از دانشآموزان نوجوان (شامل پسران و دختران) مقطع دبیرستان از طریق
نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای از مدارس متوسطه سطح شهر اراک انتخاب شدند .پس از تحلیل نتایج اولیه
تعداد  80نفر از آنان بر اساس نمرات انتهایی توزیع انتخاب شده و درنهایت بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش،
شرکتکنندگان جهت سنجش مشکالت درونسازی و برونسازی از طریق پرسشنامههای سیستمهای
مغزی/رفتاری ،اضطراب چندگانه ،افسردگی ،پرخاشگری و بیشفعالی مورد مطالعه قرار گرفتند .دادهها پس
از جمعآوری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ،واریانس تک متغیره و آزمونهای تعقیبی تحلیل
شدند.

تاریخ دریافت1395/02/17:
تاریخ پذیرش1395/09/01 :

Biannual Journal of

نتایج :نتایج نشان داد که بین چهار گروه شخصیتی در ابعاد مشکالت درونسازی و برونسازی تفاوتهای معناداری
وجود دارد .بهطوری که گروه حساسیت سیستم بازداری باال و حساسیت سیستم بازداری پایین بیشترین میزان خشم و
تهاجم را داشتند ( .)P>0/05در عالئم درونسازی شامل اضطراب اجتماعی و عالئم جسمانی اضطراب گروه حساسیت
سیستم فعالساز باال تفاوت معناداری با گروههای دیگر نشان دادند (.)P>0/05
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که بیشفعالی و کم فعالی سیستمهای مغزی/رفتاری میتواند نوجوانان را مستعد
آسیبهای روانشناختی سازد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که سطوح حساسیت باال و پایین سیستمهای مغزی-
رفتاری منجر به اختاللهای روانشناختی میگردد.

Clinical
Psychology
& Personality
)(Daneshvar-e-Raftar

Vol. 15, No. 2, Serial 29
Autumn & Winter
2017-2018
pp.: 145-155

کلیدواژهها :درونسازی ،برونسازی ،سیستم فعالساز رفتاری ،سیستم بازداری رفتاری.
*Email: Amirysohrab@yahoo.com

143

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 9:42 IRST on Monday November 19th 2018

اختاللهای درونسازی و برونسازی نوجوانان

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،2پیاپی  ،29پائیز و زمستان  ،1396صص.145-155:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 2, Serial 29, Autumn & Winter 2017-2018 , pp.: 145-155.

1

3

)Fight – Flight System (FFS
sensitive to unconditioned aversive stimuli

Freeze
(Fight–Flight-Freeze System (FFFS

2

144

4

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 9:42 IRST on Monday November 19th 2018

مقدمه
نوجوانی چرخه گسستهای از زندگی است [ ]1که
بهواسطه تغییر در تمام ابعاد رشدی و تغییرات مهم در محیط
مشخص میگردد [ .]2نوجوان انتقالهای زیادی شامل تغییر
در محیط اجتماعی و بلوغ را تجربه میکند که این تغییرات
رشدی سریع ،در کنار سایر استرسهای معمول ،اغلب منجر
به افزایش عاطفه منفی و کاهش منابع تنظیم این هیجانها
شده و درنتیجه آغاز آسیبهای روانی را تسریع میکند [.]3
ازجمله آسیبهای روانی ،برونسازی و درونسازی عالئم
است که اغلب نیز در دوره نوجوانی آغاز میشود [ ]4و نتایج
نامطلوبی را به دنبال دارد [.]5
مشکالت درونسازی اشاره به تبدیل پریشانی به سمت
درون دارد ،مانند ترس ،گوشهگیری ،اختاللهای خلقی و
اضطرابی ،درحالیکه مشکالت برونسازی به ابراز آشفتگی به
سمت بیرون اشاره دارند مانند پرخاشگری ،اختالل کمبود
توجه و بیش فعالی ،اختالل سلوک ،اختالل نافرمانی مقابلهای
و مصرف مواد [ .]8 ،7 ،6مطالعات میزان وقوع مشکالت
درونسازی در نوجوانان را از  %23/5تا  %44/2بیان کردهاند
[ .]9برونسازی و درونسازی با اختالل کارکردی ،افزایش
خطر آسیبشناسی شدید و وضعیت سالمتی پایین و کاهش
کارکرد روانی اجتماعی در بزرگسالی مرتبط دانسته شده [،4
 ]10و برخی از عاملهای مرتبط با این مشکالت؛ سبکهای
والدینی [ ،]11سرسختی روانشناختی [ ،]12دلبستگی
والدینی [ ]13و حمایت اجتماعی ادراکشده را شامل می
گردد [ .]14بااینحال ،همه نوجوانان پیامدهای نامطلوب
آسیبهای روانی را تجربه نمیکنند ،نشاندهنده این است که
تفاوتهای فردی و شخصیتی مهمی زیربنای آسیبشناسی
روانی در نوجوانی است [ .]15بر این اساس ،مطالعات بسیاری
به بررسی نقش شخصیت در اختاللهای خاص پرداختهاند،
بااینحال ،ارتباط بین شخصیت و عاملهای همبودی عالئم و
اختاللهای روانی بهطور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است.
چنین مطالعاتی ازاینرو دارای اهمیت هستند که همبودی
بین اختاللهای روانی رایج و شاخصهای شخصیتی زیربنای
آسیبشناسی روانی را نشان میدهند [ .]16مطالعات صورت
پذیرفته بر روی ساختار اختاللهای روانی نیز از این فرضیه
حمایت میکنند [ .]17شباهت بین ساختار سلسله مراتبی
آسیبهای روانی و ساختار سلسله مراتبی شخصیت نیز
بیانکننده ارتباط بین آسیبشناسی روانی و شخصیت است
[ .]18ازجمله نظریههای شخصیتی و زیستی مطرح در این
زمینه نظریه حساسیت به تقویت است که سیستمهای

فعالساز و بازداری رفتاری را سیستمهای عصبشناختی
متمایزی با حساسیت به پاداش و تنبیه فرض میکند که
هیجان ،یادگیری و انگیزش را کنترل کرده و زیربنای
تفاوتهای شخصیتی است [.]19
نظریه عصبروانشناختی حساسیت به تقویت ،تبیین
میکند که چگونه صفات شخصیتی مرتبط با مغز با شکل
گیری اختاللهای آسیبشناختی مرتبط است .مفهوم
حساسیت به پاداش و تنبیه مشتق شده از نظریه حساسیت
به تقویتگری [ ،]20دو سیستم مستقل را بیان میکند که
گرایش افراد به سمت محرک مرتبط با پاداش (سیستم
گرایش رفتاری) و اجتناب از عالئم مرتبط با تنبیه (سیستم
بازداری رفتاری) را شامل میگردد .فعالیت بیشتر گرایش
رفتاری منجر به حساسیت باالتر نسبت به پاداش؛ و فعالیت
بیشتر سیستم بازداری رفتاری منجر به حساسیت بیشتر به
تنبیه میگردد [ .]21آخرین سیستم در سیر تکاملی نظریه
گری سیستم جنگ و گریز( 1حساسیت به محرک اجتنابی
غیرشرطی )2است که با آمیگدال و هیپوتاالموس مرتبط بوده
و به محرکهای آزارنده غیرشرطی و تنبیه غیرشرطی
حساس است [ .]19در راستای تکامل این نظریه ،نظریه
حساسیت به تقویت مورد بازنگری قرار گرفت [ .]22این
نظریه بازنگری شده همان سه سیستم را شامل میگردد
بااینحال محرکهای متفاوتی را جهت فعالسازی آنها در
نظر میگیرد .بر این اساس سیستم فعالساز رفتاری نسبت
به محرکهای رویآوردی حساس بوده و سیستم بازداری
رفتاری مسئول حل تعارض بوده و بهعنوان میانجی بین
سیستم (نزدیکی) و سیستم جنگ و گریز عمل میکند.
درنهایت سیستم جنگ و گریز با افزوده شدن سیستم انجماد3
به سیستم جنگ و گریز و انجماد 4تغییر یافت که به هر دو
محرک اجتنابی شرطی و غیرشرطی حساس است [.]23
با در نظر داشتن اینکه نظریه حساسیت به تقویت یکی از
نظریههای شخصیتی است که بهشدت با فیزیولوژی و تفاوت
های فردی مرتبط هست .زمانی که بهطور دقیق و موشکافانه
به بنیان عصبی نظریه حساسیت به تقویت [ ]24پرداخته
میشود ،مشخص میگردد که ابعاد این نظریه بازنمایی کننده
ساختارهای مغزی مرتبط هستند .به همین جهت ،برخی
تفاوتهای فردی در مبانی عصبی مرتبط با این نظریه شامل:
درونداد نوآدرنرژیک ،سرتونرژیک ،هورمونهای درونریز
مرتبط با گیرندههای بنزودیازپینها و همچنین هورمونهای
مترشحه از محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال وجود داشته
که تفاوتهای فردی در نحوه عملکرد این نظامها و تعامالت
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جسمی و روانی ،رضایت آگاهانه ،در قالب چهار گروه شامل
 16نفر با ویژگی سیستم فعالساز رفتاری باال ،سیستم
فعالساز رفتاری پایین ،سیستم بازداری رفتاری باال و سیستم
بازداری رفتاری پایین قرار گرفتند .الزم به ذکر است انتخاب
این حجم نمونه در مرحله اول و دوم بر این اساس قرار دارد
که هدف دستیابی به چهار گروه شخصیتی بود و بنابراین
پس از تحلیل نتایج هر زمان که چهار گروه مورد نظر جهت
مقایسه استخراج شوند نیاز به افزایش نمونه نیست .سپس
چهار گروه بر اساس ابعاد اختاللهای درونسازی و
برونسازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند .خصوصیات
توصیفی و جمعیت شناختی شرکتکنندگان پژوهش در
جدول شماره  1درج گردیده است.
جدول  .1خصوصيات توصيفي و جمعيت شناختي شرکتکنندههای پژوهش

گروه
دختر
پسر
کل

ابزارهای پژوهش
الف) مقیاس سیستم فعالساز و بازداري رفتاري :این

روش

مقیاس توسط کارور و وایت ]33[ 1تهیه شده است ،شامل
 24ماده و  4مقیاس هست که  7ماده آن مربوط به سیستم
بازداری رفتاری و  13ماده آن مربوط به سیستم فعالساز
رفتاری ( 4سؤال مربوط به زیرمقیاس سائق 4 ،2سؤال مربوط
به زیرمقیاس جستجوی لذت 3و  5سؤال مربوط به زیرمقیاس
پاسخدهی به پاداش) است 4 .مادهی دیگر این پرسشنامه
خنثی است .مادهها بر اساس یک مقیاس چهاردرجهای (از
 =1کامالً مخالف تا =4کامالً موافق) توسط آزمودنی رتبهبندی
میشوند .کارور و وایت [ ]33ثبات درونی مقیاس سیستم
بازداری رفتاری و زیرمقیاسهای سائق ،جستجوی شادی و
پاسخدهی را به ترتیب  ،0/66 ،0/76 ،0/73 ،0/74گزارش
کردند .در مطالعهای که امیری و حسنی [ ]34بهمنظور
بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سیستمهای فعالساز
و بازداری رفتاری در جامعه ایرانی انجام دادند ثبات درونی
پرسشنامه سیستم بازداری رفتاری را  0/69و ثبات درونی
زیرمقیاسهای سیستم فعالساز رفتاری را به ترتیب ،0/87
 0/65 ،0/74و همچنین ثبات درونی کل زیرمقیاس  BASرا
برابر یا  0/73گزارش نموده است .برآورد پایایی باز آزمون در
فاصله زمانی چهار هفته برای زیرمقیاسهای بازداری رفتاری
و زیرمقیاسهای سیستم فعالساز رفتاری شامل سائق،

نوع پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به عدم دستکاری متغیرها و
مقایسه گروهها به طرحهای توصیفی  -تحلیلی از نوع پس
رویدادی (علّی/مقایسهای) تعلق دارد.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه دانش
آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه سطح شهر اراک بودند.
ب) نمونه آماری :برای نمونهگیری در گام اول  270نفر از
دانشآموزان مذکور بهصورت نمونهگیری تصادفی
چندمرحلهای از بین سه منطقه آموزشی (شامل مدارس
دولتی و غیرانتفاعی) انتخاب شدند .به این صورت که در گام
نخست بهطور تصادفی از هر منطقه  6مدرسه ،سپس  3کالس
از هر یک از مدارس انتخاب و درنهایت یافتههای پژوهش با
انتخاب تصادفی دانشآموزان حاضر در این کالسها گردآوری
گردید .پس از تحلیل نتایج اولیه و حذف موارد پرت 64 ،نفر
از نمونه اولیه با توجه به نمرات انتهایی توزیع شرکتکنندهها
بر اساس نمرات استاندارد در مقیاس سیستمهای
مغزی/رفتاری و با در نظر داشتن مالکهای ورودی سالمت
Carver, White
Drive

سن
)SD( M
)0/86( 15/80
)0/77( 16/05
)0/84( 15/86

رشته ( برحسب درصد)
تجربی
ریاضی
)% 40( 18
)% 20( 9
)% 40( 18
)36/8( 7
)63/2( 12
)27/7( 18
)38/5( 25 )33/8( 22
انسانی

1

fun Seeking

2
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آنها ،به وجود آورنده خلقوخوی افراد است [ .]25رفتارهای
درونسازی و برونسازی نیز با بدکارکردی محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال [ ]27 ،26و کارکرد سیستم
اعصاب سمپاتیک [ ]29 ،28مرتبط است که میتواند منجر
به ترشح سیتوکینهای گردد [ .]30شواهد زیادی نیز وجود
دارد که نشان میدهد اختاللهای روانی میتوانند تا حد
زیادی همبود باشند [ .]31یک فرضیه جهت تبیین این
همبودیها ،بیان میکند که اختاللهای روانی گوناگون
ممکن است تظاهر طیف زیربنایی یکسان باشند [ .]32به نظر
میرسد مبانی عصبی شناختی مشترک بین سیستمهای
مغزی و رفتاری مبتنی بر نظریه حساسیت به تقویت و
مشکالت درونسازی و برونسازی وجود دارد.
بنابراین مطالعه و بررسی ابعاد مختلف سیستمهای
مغزی/رفتاری و اثرات آن بر روی جنبههای مختلف مشکالت
درونسازی و برونسازی نوجوانان ضروری به نظر میرسد.
ازاینرو پژوهش حاضر درصدد برآمد اثرات سطوح گوناگون
سیستمهای مغزی/رفتاری و تفاوتهای فردی در ابعاد
شخصیتی مرتبط با این سیستمها را بر روی مشکالت
درونسازی و برونسازی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

سهراب امیری و همکاران
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نتایج
در جدول شماره  2میانگین و انحراف معیار مؤلفههای
اختاللهای درونسازی و برونسازی در چهار گروه (سیستم
فعال ساز رفتاری باال و پایین و سیستم بازداری رفتاری باال و
پایین) درج گردیده است.
بهمنظور مقایسه چهار گروه شخصیتی در ابعاد اختالل
های درونسازی و برونسازی از تحلیل واریانس چند متغیری
(مانوا) 3استفاده شد .نتیجه آزمون ام باکس (P<0/01؛ =1/50
( )F )135 ،7884/192نشان داد که مفروضه یکسانی
ماتریس واریانس-کواریانس متغیرهای وابسته برقرار است و
میتوان از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده نمود .در
جدول  3نتایج آزمونهای چند متغیر اثر پیالیی ،4المبدای

1

)Multivariate Analysis of Variance (MANOVA
Pillay effect

2
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جستوجوی شادی و پاسخدهی و کل مقیاس سیستم
فعالساز رفتاری به ترتیب برابر  0/62 ،0/73 ،0/71 ،0/68به
دست آمد که همگی معنادار بود [.]34
ب) مﻘياس اﺿﻄراب چندبعدی :مقیـاس اضـطراب
چندبعدی کودکان یک ابزار خود گزارشی اسـت کـه 39
گویـه دارد و برای ارزیابی نشانههای اضطراب در گروههای
سـنی  8تا  19سال استفاده میشـود .هـر گویـه بـر مبنـای
یـک مقیاس چهاردرجهای لیکرت از صفر تا سه (هرگز،
بنـدرت ،گاهی اوقات و همیشه) نمرهگذاری میشـود .ایـن
مقیـاس چهار بعد را اندازهگیری میکنـد کـه عبارتاند از:
اضـطراب اجتماعی ( 9ماده) ،اضـطراب جـدایی ( 9ماده)،
اجتنـاب از آسیب ( 9ماده) و نشانههای جسـمانی ( 12ماده)
[ ]35در مطالعه ایوارسون ]36[ 1برای کـل مقیـاس ضـریب
آلفـای  0/87و برای خرده مقیاسهای آن ضریب آلفای بین
 0/64تا  0/84گزارش شده است .در پژوهش مشهدی،
سـلطانی ،میردورقی و بهرامی [ ]37نیز ضریب آلفای 0/79
برای کل مقیاس و ضرایب بین  0/43تا  0/78برای خرده
مقیاسها گزارش شده است.
ج)پرسشنامه افسردگي :این پرسشنامه یـک ابـزار
خودسنجی است که توسط کـواکس ]38[ 2بـرای سـنجش
نشانههای شناختی ،رفتاری و عاطفی افسردگی در کودکـان
و نوجوانان  7تا  17ساله طراحی شده است .این پرسشـنامه
دارای  27سؤال میباشد که هر سؤال شامل سه جمله است
و آزمودنی یکی از سه جمله که بیانگر احساسـات ،افکـار و
رفتار او در طول دو هفته گذشته است را انتخـاب میکند.
سؤاالت از  0تا  2نمرهگذاری میشوند .نمـره  0نشاندهنده
فقدان نشانه ،نمره یک بیانگر نشانه متوسط و نمره  2بیانگر
وجود نشانه آشکار است ،در نتیجه دامنه نمـرات از  0تا 54
میباشد که نمـرات بـاالتر نشاندهنده افسـردگی بیشتر است
[.]39
ایوارسون [ ]36همسانی درونـی آن را در کودکان سوئدی
 0/86گزارش کرده است .همچنـین نتـایج پژوهش دهشیری،
نجفی ،شیخی و حبیبی عسـگرآباد [ ]40نشان داد که اعتبار
بـاز آزمـایی و همسـانی درونـی ایـن پرسشنامه به ترتیـب
برابـر بـا  0/82و  0/83مـیباشـد.
د)پرسشنامه پرخاشگری :این پرسشنامه مشتمل بر
 30ماده است که چهارده ماده آن عامل خشم و هشت ماده
آن عامل تهاجم و هشت ماده ،عامل کینهتوزی را میسنجد.
مقیاس پرخاشگری یک مقیاس خودگزارشدهی مداد کاغذی
است و آزمودنی به یکی از چهار گزینه هرگز ،بهندرت ،گاهی
Ivarsson
Kovacs

اوقات و همیشه پاسخ گفته و برای هر یک از  4گزینه مذکور
به ترتیب مقادیر  3 ،2 ،1 ،0در نظر گرفته میشود بهجز ماده
 18که بار عاملی منفی دارد و جهت نمرهگذاری در آن
معکوس است .نمره کلی این پرسشنامه از صفر تا  90با جمع
نمرات سؤالها به دست میآید .افرادی که در این مقیاس
نمره آنان از میانگین کمتر است ،پرخاشگری پایین خواهند
داشت .ضرایب باز آزمایی به دست آمده بین نمرهها برای کل
آزمودنیها ،آزمودنیها دختر و آزمودنیهای پسر به ترتیب
برابر  0/64 ،0/70و  0/79بوده است .همچنین ضرایب آلفای
کرونباخ برای کل آزمودنیها  0/87و برای آزمودنیهای دختر
و پسر به ترتیب  0/86و  0/89بوده است [.]41
ه) پرسشنامه بيش فعالي بزرگساالن :چک لیست
عالئم ،ابزاری است که  18معیار تشخیصی در راهنمای
تشخیص و آماری اختالالت روانی را شامل میشود شواهد
نشان دادهاند که از بین  18سؤال 6 ،سؤال برای تشخیص
عالئم بیشفعالی و کمبود توجه از توان بیشتری برخوردار
هستند .این  6سؤال که در بخش (الف) چک لیست عالئم
استفادهشدهاند ،شالوده نسخه غربالگری مقیاس خودگزارشی
اختالل بیشفعالی/کمبود توجهی بزرگسال را تشکیل می
دهند 12 .سؤال باقیمانده در بخش (ب) چک لیست عالئم
استفاده شدهاند .مقیاس خودگزارشی بیشفعالی و کمبود
توجه بزرگساالن با همکاری سازمان بهداشت جهانی و
کارگروه مربوط به بیشفعالی و کمبود توجه بزرگساالن
شامل روانپزشکان و توسط ادلر ،سیکسلر و اسپنسر تهیه
شده است [.]42

سهراب امیری و همکاران
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ویلکز ،1هتلینگ 2و بزرگترین ریشه روی 3مشاهده میشود.
جدول  .2شاخصهای توصيفي سن و مؤلفههای بدریخت انگاری بدني

گروه

گروه
HBAS LBAS
HBIS LBIS

اضـطراب جـدایی
میانگین انحراف معیار
)2/65( 7/43
)3/58( 8/75
)4/64( 7/23
)2/49( 8/68
تهاجم
)5/18( 16/68
)4/19( 14/56
)6/16( 15/00
)2/89( 20/43

جدول  .3تحليل واریانس چند متغيره مﻘایسه گروهها در ابعاد مشکالت درونسازی و برونسازی

نام آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

ارزش
0/983
0/293
1/67
1/02

 DFفرضیه
27
27
27
9

DFخطا
162
152
152
54

دادههای جدول  3نشان میدهد که حداقل در یکی از
ابعاد مشکالت درونسازی و برونسازی بین چهار گروه
شخصیتی تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه معنادار بودن
اثرات گروهی ،بهمنظور اینکه مشخص شود این تفاوتها در
کدام گروهها و کدام سطح از متغیرها قرار دارد از آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونهای تعقیبی استفاده شد
که نتایج آن در جداول  4و  5مشاهده میشود.
با توجه به نتایج جدول شماره  4و  ،5مقایسه چهار گروه
در ابعاد مشکالت درونسازی و برونسازی تفاوت معناداری

F
2/92
3/04
3/15
6/16

اتا () η2
0/32
0/34
0/35
0/50

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001

را نشان داد ،افراد با حساسیت به تنبیه باال در بُعد اضطراب
اجتماعی ،نشانههای جسمانی اضطراب ،کمبود توجه/بیش
فعالی در مقایسه با ابعاد شخصیتی دیگر میزان نمرات باالتری
را داشتند .افراد با گروه شخصیتی حساسیت به تنبیه باال در
برخی از زیرمقیاسهای شامل افسردگی و خشم نمرات
باالتری را به دست آوردند ،به عبارت دیگر گروه شخصیتی
حساسیت سیستم بازداری باال میزان افسردگی و خشم
بیشتری داشتند.

جدول  .4نتایج تحليل واریانس یکطرفه چهار گروه آزمودني در ابعاد مشکالت درونسازی و برونسازی

متغیر وابسته
اضـطراب اجتماعی
اضـطراب جـدایی
اجتنـاب از آسیب
نشانههای جسـمانی
افسردگی
خشم
تهاجم
کینهتوزی
کمبود توجه/بیش فعالی

منبع تغییرات
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی

مجموع مجذورات
238/79
48/42
76/42
100/42
52/25
199/54
356/92
247/67
1345/29

Wilks Lambda
Hotelling

میانگین مجذورات
79/59
16/14
25/47
33/47
17/41
66/51
118/97
82/55
448/43

1

درجه آزادی
3
3
3
3
3
3
3
3
3

F
6/83
1/47
2/55
3/75
3/19
3/68
5/15
2/69
6/52

سطح معناداری
0/001
0/230
0/064
0/015
0/030
0/017
0/003
0/054
0/001

اتا () η2
0/25
0/06
0/11
0/16
0/14
0/16
0/21
0/12
0/25

largest root

2
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HBAS LBAS
HBIS LBIS

اضـطراب اجتماعی
میانگین انحراف معیار
)4/21( 8/93
)3/11( 7/37
)2/74( 3/82
)3/42( 6/50
خشم
)5/06( 17/31
)4/43( 17/31
)3/75( 21/88
)3/61( 18/43

اجتنـاب از آسیب
میانگین انحراف معیار
)4/36( 19/18
)2/48( 19/75
)3/01( 18/29
)2/21( 21/31
کینهتوزی
)6/13( 12/93
)5/74( 9/68
)6/25( 8/35
)3/25( 12/93

نشانههای جسـمانی
میانگین انحراف معیار
)3/37( 8/93
)2/46( 9/06
)3/53( 5/93
)2/39( 8/12
کمبود توجه/بیش فعالی
)8/54( 49/25
)7/98( 51/37
)8/40( 39/47
)8/40( 42/81

افسردگی
میانگین انحراف معیار
)2/20( 26/75
)2/68( 27/62
)2/21( 29/52
)2/44( 27/62

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،2پیاپی  ،29پائیز و زمستان  ،1396صص.145-155:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 2, Serial 29, Autumn & Winter 2017-2018 , pp.: 145-155.
جدول  .5نتایج آزمون تعﻘيبي توکي مﻘایسه چهار گروه آزمودني در ابعاد مشکالت درونسازی و برونسازی

متغیر

اجتنـاب از
آسیب

افسردگی

تهاجم

کمبود
توجه/بیش
فعالی

LBAS- HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS– HBIS

خطای استاندارد
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
0/82
0/82
0/82
0/82
0/82
0/82
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
2/93
2/93
2/93
2/93
2/93
2/93

اضـطراب
جـدایی

نشانههای
جسـمانی

خشم

کینهتوزی

*=p<0/05

عامل روان رنجوری از پنج عامل بزرگ شخصیتی و اختالل
برونسازی رابطه نشان دادهاند [ .]47همچنانی که نتایج
پژوهش حاضر نیز نشان داد بین سطوح سیستم بازداری
رفتاری که در دیدگاه عصبروانشناختی گری بهنوعی معادل
با عامل روان رنجوری از پنج عامل بزرگ است با خشم،
افسردگی و همچنین عالئم جسمانی اضطراب بهعنوان عالئم
برونسازی مرتبط است.
پژوهشهای پیشین بیان داشتهاند که سیستم بازداری
رفتاری عامل افزایشدهنده خطر شکلگیری اختالل
اضطرابی است [ ،]48یافتههای حاضر نشان داد که حساسیت
سیستم بازداری رفتاری با بُعد جسمانی اضطراب مرتبط بود.
این یافته همخوان با نظریه حساسیت به تقویت [ ]19و سایر
مطالعاتی است که ارتباط بین سیستم بازداری رفتاری با انواع
اختاللهای اضطرابی [ ]49و همچنین وسواسی-اجباری را
نشان دادهاند []50؛ بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر را می
توان همسو با نظریههای مرتبط و یافتههای پیشین در نظر
گرفت که مطرح میکنند بازداری رفتاری یک عامل خطر
برای بروز اختاللهای روانی بهویژه اختاللهای اضطرابی است
[ .]52 ،51همانطور که بیان شد این یافته بر اساس نظریه

بحث و نتیجهگیری
در دهههای گذشته توجه فراوانی به اختالالت دوران
کودکی و نوجوانی شده و مطالعات زیادی در این زمینه صورت
گرفته است .ازاینرو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط بین
ابعاد شخصیتی و عالئم آسیبشناختی درونسازی و
برونسازی صورت گرفت .ازجمله اختالالت دوران کودکی که
بیشترین نقد و بررسی را به خود اختصاص دادهاند اختالالت
برونسازی شده هستند [ ]43که از مقاومترین اختالالت
دوران کودکی بوده و بهعنوان محور مشکالت رفتاری شناخته
شدهاند [ .]44اختالالت برونسازی شده شامل رفتار
قانونشکنانه و پرخاشگرانه است که در قالب اختاللهایی
مانند اختالل بیشفعالی و کمبود توجه ،اختالل سلوک و
اختالل نافرمانی مقابلهای آمدهاند و تأثیر گستردهای بر فرد،
خانواده و جامعه دارند [ .]45معموالً ابعاد اضطرابی مرتبط با
سیستم بازداری رفتاری با اختالالت برونسازی در نمونههای
بالینی مرتبط است .با این حال ،برخی پژوهشها این ارتباط
را در سطوح پایینتر در نمونههای جمعیتی عمومی یافتهاند
[ .]46مطالعات پیشین با شرکتکنندگان سنین میانه ،بین
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اضـطراب
اجتماعی

منبع مقایسه
LBAS- HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS- HBIS
LBAS- HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS- HBIS
LBAS- HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS- HBIS
LBAS- HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS- HBIS

تفاوت میانگینها
1/56
*5/31
2/43
*3/75
0/87
-2/87
-0/56
0/87
-2/21
1/43
-1/56
*-3/00
-0/87
*-2/50
-0/87
-1/62
0/00
1/62
2/12
1/93
-3/75
-0/18
*-5/87
*-5/68
-2/12
*9/12
6/43
*11/25
*8/56
-2/68

متغیر

منبع مقایسه
LBAS-HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS- HBIS
LBAS-HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS- HBIS
LBAS-HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS- HBIS
LBAS-HBAS
HBIS-HBAS
LBIS- HBAS
HBIS- LBAS
LBIS- LBAS
LBIS- HBIS

تفاوت میانگینها
-1/31
0/75
-1/25
2/06
0/06
-2/00
-0/12
*3/00
0/81
*3/12
0/93
-2/18
0/00
*-4/31
-1/12
*-4/31
-1/12
3/18
3/25
4/43
0/00
1/18
-3/25
-4/43

خطای استاندارد
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/95
1/95
1/95
1/95
1/95
1/95
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گرفت که مطرح میکنند بازداری رفتاری یک عامل خطر
برای بروز اختاللهای روانی است [ .]52همچنین رابطهای
بین سیستم فعالساز رفتاری با عامل برونسازی مشاهده شد.
مطالعات پیشین با نوجوانان و بزرگساالن جوان ،بیان داشته-
اند که عامل برونگرایی از پنج عامل بزرگ تسهیلکننده
مشارکت در موقعیتهای اجتماعی است جایی که رفتارهای
برونسازی میتواند روی دهد []59؛ بنابراین در پژوهش
حاضر سیستم فعالساز رفتاری ممکن است نقش مشابهی را
ایفا کند .نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین سیستم
فعالساز پایین و افسردگی وجود ندارد .با این حال ،رابطه
معناداری بین این بُعد و اضطراب اجتماعی یافت شد که
همسو با مطالعات فرا تحلیلی است [ ]46و سایر مطالعاتی
است [ ]60که رابطه عامل برونگرایی با اضطراب اجتماعی را
نشان دادهاند؛ بنابراین ،کارکرد شخصیتی میتواند بر روی
ابراز ،دوره یا شدت اختالل تأثیر گذارد [ .]61این یافتهها
همسو با مطالعاتی است که نشاندهنده اثرات ویژگیهای
شخصیتی بر ابعاد روانشناختی است [ .]63 ،62از طرفی،
یافته حاضر مبنی بر ارتباط سیستم فعالساز با اضطراب
اجتماعی ناهمسو با نظریه حساسیت به تقویتگری []19
است که بیان میدارد ،ابعاد سیستم بازداری رفتاری با
اضطراب مرتبطاند .شاید بتوان این یافته را بدین گونه تبیین
ساخت که دیدگاه گری بر روی اضطراب بهطوری عمومی و
زیستی متمرکز است و ازآنجاکه هر کدام از اختاللهای
اضطرابی نمودی متفاوتی دارند ممکن است بُعد اجتماعی
اضطراب با بعد جسمانی آن اثرپذیری متفاوتی از سیستمهای
عصبی داشته باشند ،همچنانی که در یافته مربوط به نشانه-
های جسمانی اضطراب نشان داده شد .شواهدی از پژوهشها
گوناگون نشاندهنده وجود رابطه خاص بین ابعاد شخصیتی
و اختاللهای درونسازی است .برای مثال ،در فرا تحلیلی
کوتو و همکاران [ ]46اختالل اضطرابی ،خلقی و سو مصرف
مواد را در تمام گروههای تشخیصی مقایسه کرده و دریافتند
که همه گروههای تشخیصی در روان رنجوری باال و در با
وجدان بودن پایین هستند .مطالعات پیشین نیز عاطفه منفی
باال و عدم توافق پذیری باال را با سایر عالئم و اختاللهای
برونسازی مرتبط ساختهاند (مانند قماربازی بیمارگون ،رفتار
پرخاشگرانه و رفتار ضداجتماعی) [.]64
همچنان که در پژوهش حاضر نیز نشان داده شد که
حساسیت باال و پایین سیستم بازداری رفتاری و سیستم
فعالساز رفتاری با اختاللهای درونسازی و برونسازی
مرتبط است .همانطور که بیان شد این یافته بر اساس نظریه
حساسیت به تقویتگری تبیینپذیر است .منطبق با این
نظریه عملکرد اختالل روانشناختی به دو مکانیسم سیستم
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حساسیت به تقویتگری تبیین پذیر است .منطبق با این
نظریه عملکرد اضطراب به دو مکانیسم سیستم بازداری
رفتاری اشاره دارد .اول اینکه حساسیت زیاد برخی نواحی،
بهجز سیستم جداری-هیپوکامپی ،درونداد مخرب ذاتی
بیزاری را افزایش داده و اضطراب را به وجود میآورد .دوم
اینکه ،افزایش فعالیت بیشازحد سیستم جداری-هیپوکامپی
یا فعالیت بیشازحد نواحی آمیگدال که به این سیستم متصل
است ،باعث افزایش بیشازحد ارزیابیهای تهدیدآمیز از
محرکهای محیطی میشود و در نتیجه باعث ارزیابی خطر و
افزایش تداعیها و ارزیابی منفی از موقعیت میشود [.]24
همچنین این یافتهها همسو با پژوهش هیپونیمی و همکاران
[ ]53است که در آن بیان شده است که صرف نظر از ماهیت
عامل اضطرابزا ،حساسیت باالی سیستم بازداری رفتاری با
عواطف ناخوشایند همراه است .از آنجا که تأثیر قسمت
پیشانی مغز در بازداری رفتاری نشان داده شده است و پایه
های عصبی برای آن تعیین شده است میتوان گفت نقص در
سیستم بازداری رفتاری و بد عملکردی در قطعه پیش پیشانی
منجر به نارسایی در کنترل افکار میگردد .نظریه سیستمهای
مغزی-رفتاری این فرضیه را مطرح ساخت که اختالالت روان
پزشکی ناشی از کارکرد (بیشفعالی یا کم فعالی) یکی از
سیستمها با تعامالت آنها میباشد .حساسیت نابهنجار این
سیستمها نشاندهنده آمادگی و استعداد به اشکال متعدد
آسیبشناسی روانی است [ .]54در نتیجه فرض بر این است
که سیستم فعالساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری می
توانند دامنه وسیعی از اختالالت را تبیین کنند .بر این اساس،
با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان داد گروههای با
حساسیت باال و پایین در ابعاد اختاللهای درونسازی و
برونسازی نمرات باالتری به دست میآورند بنابراین این یافته
در قالب نظریه حساسیت به تقویت تبیین پذیر است که بیان
میکند تفاوت عصبشناختی در سطوح حساسیت سیستم
فعالساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری میتواند بر رفتار
و حاالت عاطفی افراد تأثیر گذارد [ ]24و از همین رو تفاوت
های فردی در حساسیت سیستم بازداری رفتاری و سیستم
بازداری رفتاری بهعنوان زیربنای طیف وسیعی از آسیبهای
روانی به شمار میرود [ .]49منطبق با این نظریه و مروری بر
مطالعات انجام شده نشان میدهد که سطوح باال و پایین
حساسیت سیستم بازداری رفتاری و سیستم بازداری رفتاری
با گرایش ابتال به عالئم انواع خاص آسیبهای روانی [،]50
افسردگی [ ،]55اختالل دو قطبی [ ،]56نشخوارگری و عالئم
پرخوری عصبی [ ]57و سو مصرف مواد و الکل [ ]58مرتبط
دانسته شده است؛ بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر را می-
توان همسو با نظریههای مرتبط و یافتههای پیشین در نظر
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بازداری رفتاری اشاره دارد .اول اینکه حساسیت زیاد برخی
نواحی ،بهجز سیستم جداری-هیپوکامپی ،درونداد مخرب
ذاتی بیزاری را افزایش داده و اضطراب را به وجود میآورد.
دوم اینکه ،افزایش فعالیت بیشازحد سیستم جداری-
هیپوکامپی یا فعالیت بیشازحد نواحی آمیگدال که به این
سیستم متصل است ،باعث افزایش بیشازحد ارزیابیهای
تهدیدآمیز از محرکهای محیطی میشود و در نتیجه باعث
ارزیابی خطر و افزایش تداعیها و ارزیابی منفی از موقعیت
میشود [ .]24همچنین این یافتهها همسو با پژوهش
هیپونیمی و همکاران [ ]53است که در آن بیان شده است
که صرف نظر از ماهیت عامل اضطرابزا ،حساسیت باالی
سیستم بازداری رفتاری با عواطف ناخوشایند همراه است.
در مجموع یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که سطوح
حساسیت باال و پایین سیستمهای مغزی-رفتاری منجر به
اختالل میگردد ،با این حال با توجه به اینکه جامعه مورد
مطالعه در پژوهش حاضر نوجوانان بودند ،ازاینرو یافتههای
به دست آمده در این پژوهش قابلیت تعمیم به سایر گروههای
سنی و جمعیتی را ندارد .هر چند مطالعات پیشین پیرامون
ابعاد شخصیتی در عالئم درونسازی و برونسازی در کودکان
نتایج مشابهی را بیان داشتهاند .یافته دیگر پژوهش حاضر
بیانکننده بیش فعالی سیستم بازداری رفتاری در ابعاد
اضطرابی و عالئم جسمانی اضطراب بود و اینکه به نظر می
رسد عالئم مشکالت درونسازی از همان مبانی عصب
شناختی از سیستم عصبی تأثیر میپذیرد که در ساختارهای
عصبی سیستمهای مغزی/رفتاری بیان گردیده و منجر به
فعالیت این ساختارها میشود .از سویی ،پژوهش حاضر بر
روی جامعه نوجوانان صورت پذیرفت که با توجه به تغییرات
فیزیولوژیکی و روانشناختی ناشی از تغییرات این دوره ،انتظار
میرود که عالئم آسیبشناختی بیشتری را تجربه کنند و
ازاینرو ممکن است که اختاللهای درونسازی و برونسازی
در سایر گروههای جمعیتی نمود و تأثیر متفاوتی را اعمال
کنند .اختاللهای روانشناختی هزینههای فراوان و سنگینی
را شامل اقداماتی نظیر دریافت گزارشها ،شناسایی نوجوانان
توسط مدارس و خانوادهها ،انجام مراحل غربالگری ،ایجاد
مراکز ارائه خدمات روانشناختی به دوش جامعه و خانواده
تحمیل میکند .درنهایت ،به نظر میرسد که باید به ابعاد
آسیب روانی و عوامل پیشبین و مؤثر در نوجوانان ،در سطحی
گستردهتر و با طور کاربردی توجه شود تا بتوان با ارتقاء
سالمت روانی و آموزش به خانوادهها و مدارس ،از درمان
محوری به سمت رویکرد سالمتمحور گام برداشت .ازآنجاکه
عوامل زمینهساز خانوادگی و تفاوتهای فردی نوجوانان پیش
زمینه تدوین و اجرای مداخالت گوناگون جهت اصالح و
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پیشگیری از آسیبهای روانی است؛ پیشنهاد میشود که
پژوهشهای آتی در جهت تکمیل دادههای پژوهش حاضر ،به
متغیرهای مرتبط دیگر نظیر تفاوتهای فردی در سبکهای
مقابلهای ،راهبردهای تنظیم هیجانی و همچنین ابعاد
خانوادگی مانند وجود اعضای خانواده دارای رگههای اختالل
های رفتاری و دچار اختاللهای شخصیتی توجه کنند.
پیشنهاد میشود تا در سطح مدارس هر ساله آزمونهای
غربالگری به عمل آید تا ضمن بررسی وضعیت سالمت روانی
نوجوانان اعم از دختر و پسر ،مواردی را که نیاز به مداخله در
حیطههای سالمت و بهداشت روانی دارند ،شناسایی کنند و
با کمک سازمانهای مربوطه و همکاری خانوادهها در جهت
تعدیل شرایط نوجوانان دارای اختاللهای روانی و همچنین
مشکالت درون خانوادگی آنها گامهای عملی بردارند تا از
وخیمتر شدن شرایط آنها پیشگیری شود .پیشنهاد میگردد
تا پژوهشهای مشابهی از منظری تطبیقی بر روی گروههای
جمعیتی در دورههای مختلف صورت گیرد .در زمینه تفاوت
های فردی ،پژوهش حاضر سیستمهای فعالساز رفتاری و
بازداری رفتاری را بهعنوان متغیر بین فردی مورد بررسی قرار
داد ،بهطور مشابه توصیه میگردد تا با بهرهگیری از سایر
ابزارهای سنجش شخصیت اعتبار نتایج پژوهش حاضر
افزایش یابد .همچنین ،مهم است که به خاطر داشته باشیم
که مطالعه حاضر مطالعهای مقطعی بود و بنابراین ترسیم
روابط علی در مورد ارتباط بین سیستمهای فعالساز و
بازداری رفتاری و اختاللهای درونسازی و برونسازی
امکانپذیر نیست و تطبیق الگوهای ارتباط نیازمند مطالعات
بیشتری است تا اعتبار بیشتری برای یافتههای پژوهش حاضر
به دست آید.
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