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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اجتناب تجربی ،ذهن آگناهی و حساسنیا اضنبرابی بن عننوان ررآینندها
رراتشخیصی در پیشبینی نشان ها اختالالت هیجانی بود.
روش :بدی منظور بر اساس حجم جامع ک دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبرینز بنود  297دانشنجو (مینانگی
سنی  )21/6±5/8ب روش نمون گیر تصادری خوشن ا چندمرحلن ا انتخناب و ابزارهنا پنژوهش شنامس پرسشننام
پذیرش و عمس ،پرسشنام تجدیدنظر شده حساسنیا اضنبرابی و پرسشننام نشنان هنا ارسنردگی و اضنبرابی بنر رو
آنها اجرا شد .بود).
نتایج :یارت ها نشان داد ک عدم اجتناب تجربی با اکثر نشان ها ارسردگی و هم نشان ها اضبرابی همبسنت
اسا ( .)P<0/01همچنی ذه آگاهی با بیشتر نشان ها ارسردگی و دو عامس نشان ها اضنبرابی همبسنتگی
نسبتاً پایینی دارد ( .)P<0/01نهایتاً حساسیا اضبرابی با برخی نشان ها ارسردگی و هم نشان ها اضنبرابی
همبستگی مثبا معنادار دارد ( .)P<0/01نتایج تحلیس رگرسیون نشان داد اجتناب تجربی پیشبنی نشنان هنا
ارسردگی ،شامس سستی ،بیخوابی ،خودکشی ،ارزایش اشتها ،خلقوخو مرضی و بهزیستی اسا ،ولی ذهن
آگاهی و حساسیا اضبرابی رقط در برخی از نشان ها ارسنردگی سنهیم هسنتند ( .)P<0/01عنالوه بنر این
حساسیا اضبرابی پیشبی برجست نشان ها اضبرابی بوده و اجتناب تجربی نقشی متوسنط و ذهن آگناهی
نقش ضعیفی در آنها دارد (.)P<0/01
بحث و نتیجهگیری :ب صورت کلی اجتناب تجربی ررآینند رراتشخیصنی مشنترو و بنارز در اخنتالالت هیجنانی
اسا ،اما حساسیا اضبرابی سهم بیشتر در اختالالت اضبرابی دارد و ذه آگاهی ررآیند کمتر مؤثر در این زمینن
اسا.
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مقدمه
در سالهای اخیر پژوهشگران سعی کردهاند فرآیندهای
روانشناختی را شناسایی کنند که زیربنای اختالالت و
مشکالت روانشناختی هستند .در این راستا مدلهای
مختلف نظری ،بهویژه مدلهای شناختی و رفتاری
مکانیسمهای زیربنایی اختالالت موجود در راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی 1را شناسایی کنند.
بااینحال برخی از پژوهشگران نیز با انتقاد از چنین
رویکردی ،سعی کردهاند طبقهبندیهای تجربیتری در
ارتباط با اختالالت روانشناختی معرفی کنند که منطق
چنین طبقهبندیهایی غالباً بر اساس پژوهش شکل گرفته
است که یکی از این مدلها ،مدل مربوط به اختالالت
هیجانی است .اختالالت هیجانی 2اصطالحی است که برای
توصیف نشانهها و اختالالت طبقهبندیشده در دو طبقه
تشخیصی اختالالت خلقی و اختالالت اضطرابی نسخه
چهارم راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی به کار
میرود [.]1
واتسون با اتکا بر پژوهشها ،ساختار طبقهبندی جدیدی
برای اختالالت خلقی و اضطرابی ،تحت عنوان اختالالت
هیجانی ،پیشنهاد کرده است که شامل سه زیر طبقه
اختالالت دوقطبی (دوقطبی نوع یک ،دوقطبی نوع  2و
ادواری خویی) ،اختالالت آشفتگی و اضطرابی (افسردگی
اساسی ،اختالل افسرده خویی ،اختالل اضطرا فراگیر و
اختالل استرس پس از سانحه) و اختالالت ترس است
(اختالل هراس ،گذرهراسی ،فوبی اجتماعی و فوبی خاص)
[ .]2این اختالالت همآیندی باالیی دارند و همآیندی آنها
در طول عمر باالتر از  81درصد گزارش شده است [.]3
شباهتها و اشتراکهای بین اختالالت و ازجمله
اختالالت هیجانی موجب شکلگیری مدلهای
آسیبشناسی و درمانی فراتشخیصی 3شده است .مدلهای
فراتشخیصی آسیبشناسی روانی که درصدد شناسایی
فرآیندهای زیربنایی چندگانه و غالباً آسیبها و اختالالت
همبود هستند ،روزبهروز اهمیت بیشتری مییابند []6 ،5 ،4
و این مدلها نسبت به مدلهای ویژه اختالل دارای مزایای
نظری و بالینی هستند [ .]6با توجه به مدلهای
فراتشخیصی ،روانشناسان بر دامنه وسیعی از فرآیندهای
شناختی ،رفتاری و هیجانی تمرکز کرده و آنها را بهویژه در
اختالالتی که با یکدیگر همپوشی دارند دخیل میدانند و

فهرست این فرآیندهای تشخیصی بسیار طویل است [،7 ،6
.]9 ،8
4
اجتنا تجربی یک فرآیند علی رایج و عامل
آسیبشناختی 5در بین اختالالت روانشناختی است [ 10و
 .]11اجتنا تجربی درواقع تالشی برای اجتنا از تجار
دردناک بوده و شامل دو عنصر بیمیلی نسبت به برقراری
تماس با تجار شخصی (حسهای بدنی هیجانها ،افکار،
خاطرهها و زمینههای رفتاری) و تالش برای اجتنا از
تجار دردناک و یا اجتنا از وقایع برانگیزاننده این تجار
است؛ این سازه نقطه مقابل پذیرش است که به معنای
تمایل فرد به پذیرفتن افکار ،هیجانها و تظاهرات رفتاری
بدون تالش برای اجتنا از آنها است .عملکرد اجتنا
تجربی ،کنترل یا به حداقل رساندن تأثیر تجار آزارنده
است [.]12
فرض شده است که اجتنا تجربی نقش مهمی در
سببشناسی ،تداوم و اصالح اشکال مختلف آسیب روانی
[ ،]11بهویژه در اضطرا و افسردگی دارد [ ]13و بر اساس
چنین نتایجی اجتنا تجربی شامل یک عامل خطر گسترده
فراتشخیصی است که منجر به اختالالت مختلف میشود [4
و  .]14مطالعات معدودی وجود دارند که پیشنهاد میکنند
اجتنا تجربی اثر علی بر شروع و تداوم اختالالت هیجانی
دارد .شالکروس و همکاران گزارش کردهاند که اجتنا
تجربی عالئم افسردگ ی را در گروهی از زنان در معرض خطر
ابتال به افسردگی پیشبینی میکند []15؛ مطالعه دیگری
نیز نشان داده که اجتنا تجربی پیشبین عالئم اختالل
استرس پس از سانحه بوده است [ .]16اسپینهوون و
همکاران هم در یک مطالعه طولی (به مدت حدود  6سال)
رابطه بین اجتنا تجربی با اختالالت هیجانی را مورد
بررسی قرار داده و نشان دادهاند که اجتنا تجربی پیشبین
اختالالت هیجانی (اختالالت افسردگی و اضطرابی) بوده
است [ .]17همچنین بیرد و همکاران نیز نشان دادهاند که
اجتنا تجربی بهعنوان عاملی فراتشخیصی در اختالالت
هیجانی نقش دارد [.]18
6
عالوه بر این ذهن ناآگاهی (بهعنوان نقطه مقابل ذهن
آگاهی) بهعنوان یکی از فرآیندهای زیربنایی دخیل در
بسیاری از اختالالت روانشناختی مدنظر قرارگرفته است
[ .]19گرچه تاکنون شواهد پژوهشی مستقیمی درباره نقش

1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
)(DSM
2 Emotional Disorders
3 Transdiagnostic

4

Experiential Avoidance
5 psychological diathesis
6 Mindless
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اعظم نوررستی و همکاران

فراتشخیصی ذهن ناآگاهی در اختالالت هیجانی گزارش
نشده است ،اما برخی معتقدند که ذهن آگاهی یکی از
عناصر درمان یکپارچه فراتشخیصی است و دو مدول در
درمان فراتشخیص (آگاهی هیجانی و مواجهه هیجانی)
ارتباط مستقیمی با ذهن آگاهی دارد [ .]20همسو با چنین
فرضیهای پژوهشها نشان دادهاند که به کاربست این دو
مدول درمانی موجب کاهش عالئم اضطرابی و افسردگی در
بیماران شده است [ 22 ،21و  .]23بر این اساس به نظر
میرسد که ذهن آگاهی بایستی نقش فراتشخیصی معکوسی
در این اختالالت داشته باشد و افرادی که ذهن آگاهی
کمتری دارند ،بیشتر عالئم اضطرابی و افسردگی را تجربه
کنند.
یکی دیگر از عواملی که برخی پژوهشگران آن را عاملی
فراتشخیصی قلمداد کردهاند ،حساسیت اضطرابی است.
حساسیت اضطرابی عامل شبه صفت ابعادی تعریف شده
است [ ]24که موجب تشدید پاسخهای ترسناک به
محرکهای بالقوه اضطرا برانگیز میشود [ .]25زولونسکی
و همکاران ،حساسیت اضطرابی را عاملی آسیبپذیری درجه
اول قلمداد کردهاند [ .]26برخی مطالعات نیز حاکی از این
هستند که افرادی که سطوح باالتری از حساسیت اضطرابی
دارند در معرض ریسک بیشتری برای اختالالت اضطرابی و
خلقی قرار دارند [ 27و  .]28با اینحال پژوهشهای
معدودی آن را بهعنوان عاملی فراتشخیصی در بین
اختالالت هیجانی مورد بررسی قرار داده است؛ اما نتایج
پژوهشهای انجامگرفته توسط بوسول و همکاران ،نشان
داده است که حساسیت اضطرابی نقش عاملی فراتشخیصی
در بین اختالالت اضطرابی (شامل اختالل اضطرا فراگیر،
هراس ،اضطرا اجتماعی و اختالل وسواسی-اجباری) دارد
[.]29
با توجه به دیدگاههای نظری و پژوهشهای تجربی که
نقشی فراتشخیصی را به اجتنا تجربی ،ذهن آگاهی و
حساسیت اضطرابی در آسیبشناسی روانی و ازجمله در
ابتال به اختالالت هیجانی نسبت میدهند ،پژوهش حاضر
درصدد بررسی این مسئله میباشد که آیا اجتنا تجربی،
ذهن آگاهی و حساسیت اجتنابی در پیشبینی نشانههای
اختالالت هیجانی نقش دارد؟.

ریحان حاجی شعبانی و رضا عبد

آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش حاضر را
دانشجویان تماموقت مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز در سال تحصیلی  94-95تشکیل داده
است که بالغ بر  16000نفر بود.
ب) نمونه پژوهش :برای محاسبه حجم نمونه مورد نیاز
برای انجام رگرسیون چندگانه از فرمول تاباچینگ و فیدل
[ ]30بهصورت  m8 + 50< Nاستفاده شد که در آن N
حجم نمونه و  mتعداد متغیرهای پیشبین میباشند .در
پژوهش حاضر و در بررسی هدف پژوهشی با در نظر گرفتن
خرده مقیاسهای متغیرهای پیشبین تعداد متغیرهای
پیشبین  7متغیر است که با جایگذاری در این فرمول حجم
نمونهای برابر با  106به دست میآید .درواقع حداقل حجم
نمونه برای تحلیل دادهها  106نفر میباشد .لذا بهمنظور
کاهش خطا و افزایش توان تعمیم یافتهها و همچنین با در
نظر گرفتن پرسشنامههای مخدوش حجم نمونه  297نفر
بود که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
نخست از بین یازده دانشکده  4دانشکده و سپس از هر
دانشکده بهطور تصادفی دو کالس در مقطع کارشناسی
انتخا شدند 192 .نفر از آزمودنیها زن و  105نفر از آنها
مرد بودند .میانگین و انحراف معیار سنی نمونه برای زنها
 )sd=6/75( 20/8و برای مردها برابر با  )sd=5/01( 23/06و
برای کل نمونه برابر با  )sd=5/8( 21/6بود.
ابزارهای پژوهش

آگاهی:1

این مقیاس
 )1الف -مقیاس ارزیابی ذهن
توسط براون و رایان طراحیشده و دارای  15ماده است که
بر اساس یک مقیاس لیکرت  6رتبهای نمرهگذاری میشود
[ .]31حداقل نمره  15و حداکثر آن  90است که نمره باال
نشاندهنده ذهن آگاهی باالتر است .مادههای مقیاس ذهن
آگاهی در مورد آگاهی از حاالت عاطفی ،تجار  ،فعالیتها،
بیتوجهی به مسائل پیرامونی ،انجام فعالیتها بدون تمرکز،
انجام فعالیتها بدون آگاهی نسبت به آن و ناآگاهی از زمان
شروع و ختم فعالیتهای روزانه میباشند .همسانی درونی
این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ بین  0/82تا 0/87
گزارش شده است [.]32
2
 )2پرسشنامه پذیرش و عمل – نسخه دوم  :این
پرسشنامه بهوسیله بوند ،هیز ،بائر 3و همکاران ساخته شده

روش
نوع پژوهش

طرح تحقیق مطالعه حاضر با توجه به ماهیت مطالعه از
نوع طرحهای همبستگی میباشد.

1

)Mindfulness Awareness Assessment Scale (MAAS
)2 Acceptance and Action Questionnaire–II (AAQ-II
3 Bond, Hayes, Baer & et al
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است [ .]33این پرسشنامه از  10ماده تشکیل شده است که
هر آیتم از  7امتیاز مقیاس لیکرت تشکیل شده است .نمرات
باالتر نشاندهندهی انعطافپذیری روانی بیشتر است.
در پژوهشی میانگین ضریب آلفا  0/84و پایایی بازآزمایی در
فاصله  3و  12ماه به ترتیب  0/81و  0/79به دست آمد.
نتایج نشان داد که پرسشنامه پذیرش و عمل بهصورت
همزمان ،طولی و افزایشی دامنهای از نتایج از سالمت ذهنی
تا میزان غیبت از کار را پیشبینی میکند .این ابزار
همچنین اعتبار تمییزی مناسبی را نشان میدهد [.]34
 )3پرسشنامه تجدیدنظر شده حساسیت
اضطرابی :1شاخص تجدیدنظر شدهی حساسیت اضطرابی
[ 36 ]25سؤال دارد و در یک مقیاس لیکرت که از دامنه
خیلی کم (نمره صفر) تا خیلی زیاد (نمره  )4گسترده است،
نمرهگذاری میشود و چهار بعد:
 .1ترس از نشانههای تنفسی،
 .2ترس از واکنشهای اضطرابی قابلمشاهده در جمع،
 .3ترس از نشانههای قلبی عروقی -معدی رودهای و
 .4ترس از عدم مهار شناختی را مورد سنجش قرار
میدهد.
تیلور و کاکس ،ضریب همسانی درونی را برای عوامل 1
تا  4به ترتیب 0/88 ،./86 ،0/91؛ و 0/89؛ و ضریب
همبستگی بین شاخص تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی
و شاخص حساسیت اضطرابی را  ./94گزارش کردند.
همچنین میزان همبستگی عوامل با یکدیگر در دامنهای بین
 ./28تا /40؛ و با عامل کلی ،نمره کل شاخص تجدیدنظر
شده حساسیت اضطرابی در دامنهای بین  ./66تا ./77
گزارش شده است [ 25و .]35
2
 )4پرسشنامه نشانههای افسردگی و اضطرابی :
این ابزار توسط واتسون ،اوهارا ،سیمز و همکاران ،برای
سنجش عالئم اختصاصی و عمومی مربوط به اختالل
افسردگی و اختالالت اضطرابی طراحیشده است [.]36
این پرسشنامه  64گویه دارد که عاملهای اختصاصی آن
شامل بهزیستی ( 8گویه) ،هراس ( 8گویه) ،خودکشی
( 6گویه) ،سستی ( 6گویه) ،بیخوابی ( 6گویه) ،بدخلقی
( 5گویه) ،اضطرا اجتماعی ( 5گویه) ،افکار تروماتیک
( 4گویه) ،کاهش اشتها ( 3گویه) ،افزایش اشتها ( 3گویه)
است .عامل کلی مالل نیز شامل  10گویه است .اغلب این
خرده مقیاسها همبستگی باالی  0/90با ابزارهای سنجش
افسردگی و اضطرا مبتنی بر راهنمای تشخیص و آماری
)Anxiety Sensitivity Inventory- Revised (ASI-R
)Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (IDAS

اختالالت روانی نشان دادهاند .همسانی درونی این پرسشنامه
به روش آلفای کرونباخ  0/95به دست آمده است [.]37
شیوه انجام پژوهش
پس از انجام هماهنگیهای الزم با مسئولین ذیربط
دانشگاه و انتخا آزمودنیها ،ابزارهای پژوهش با ترتیبهای
متفاوت در یک جلسه کالسی با رعایت مالحظات اخالقی از
جمله مشارکت داوطلبانه ،آگاهسازی در مورد هدف طرح
پژوهشی و تأکید بر محرمانگی اطالعات آزمودنیها ارائه
گردید.
شیوه تحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل
میانگین ،واریانس و انحراف استاندارد و آمار استنباطی
شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
چندگانه همزمان استفاده شد .تحلیلهای موردنظر با
استفاده از نرمافزار آماری اس .پی .اس .اس 3نسخه 21
انجامگرفته است.
نتایج
جدول  1آمارههای توصیفی متغیرهای پیشبین شامل
اجتنا تجربی ،ذهنآگاهی ،حساسیت اضطرابی و ابعاد آن و
متغیرهای مالک شامل نشانههای اختالالت هیجانی و
عاملهای کلی را نشان میدهد.
جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

انحراف
استاندارد
7/07

تعداد

میانگین

اجتنا تجربی

297

43/55

ذهن آگاهی

297

54/15

7/93

297
297
297
297
297

16/29
12/81
15/37
6/00
50/48

6/61
3/75
5/78
3/98
14/41

297
297
297
297
297
297
297
297
297
297

15/37
17/74
12/18
8/11
7/62
12/92
22/40
11/96
17/29
11/00

3/38
3/82
3/74
2/35
2/26
2/92
5/29
3/21
3/83
2/89

حساسیت اضطرابی

نشانههای افسردگی
و اضطرا

قلبی-عروقی
تنفسی
واکنش در جمع
عدم مهار شناختی
نمره کل حساسیت
اضطرابی
رخوت (سستی)
بیخوابی
خودکشی
کاهش اشتها
افزایش اشتها
خلقوخوی مرضی
بهزیستی
اضطرا اجتماعی
هراس
افکار تروماتیک

1
2

)Statistical Package for Social Sciences (SPSS
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مطابق جدول  1میانگین هر یک از متغیرهای اجتنا
تجربی و ذهنآگاهی و نمره کل پرسشنامه حساسیت
اضطرابی نمونه موردمطالعه به ترتیب برابر با ،43/55
 54/15و  50/48شده است.
برای بررسی رابطه اجتنا تجربی ،ذهن آگاهی و
حساسیت اضطرابی با نشانههای اختالالت هیجانی از ضریب

ریحان حاجی شعبانی و رضا عبد

همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 2
ارائه شده است .قبل از تحلیل همبستگی ،برای ارزیابی
نرمال بودن دادههای مربوط به هر یک از متغیرها از آزمون
نرمال بودن کولموگرف-اسمیرنوف استفاده شد که طبق
شاخص مربوط به این آزمون و سطح معناداری ()p<0/01
توزیع همه متغیرهای پژوهش حاضر نرمال است.

جدول  .2همبستگی اجتناب ،ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی با نشانههای اختالل هیجانی
متغیر

نشانههای افسردگی

نشانههای اضطرابی

عاملهای کلی

اجتنا تجربی

ذهن آگاهی

حساسیت اضطرابی

رخوت (سستی)

**-0/58

0/04

**0/46

بیخوابی

**-0/33

-0/03

**0/25

خودکشی

**-0/43

**-0/27

**0/24

کاهش اشتها

-0/02

**-0/20

0/009

افزایش اشتها

**-0/37

**-0/15

**0/19

خلقوخوی مرضی

**-0/64

**-0/23

**0/54

بهزیستی

**0/41

**0/47

**-0/47

اضطرا اجتماعی

**-0/33

0/01

**0/41

هراس

**-0/61

**-0/35

**0/60

افکار تروماتیک

**-0/55

**-0/37

**0/70

عامل کلی مالل

**-0/64

**-0/17

**0/42

**

**

**

عامل کلی افسردگی

-0/63

-0/24

0/45

** سطح معناداری p< 0/01

همچنین دو عامل هراس و افکار تروماتیک بهصورت منفی با
ذهن آگاهی همبسته هستند ( ،)p<0/01اما اضطرا
اجتماعی رابطه معناداری با ذهن آگاهی ندارد.
نهایتاً یافتههای مربوط به رابطه حساسیت اضطرابی با
اختالالت هیجانی نشان داد که سستی ،بیخوابی،
خودکشی ،کاهش اشتها ،خلقوخوی مرضی با حساسیت
اضطرابی همبستگی مثبت و بهزیستی با حساسیت اضطرابی
همبستگی معنادار منفی ( .)p<0/01بااینحال کاهش اشتها
رابطه معناداری با حساسیت اضطرابی ندارد .همچنین
نشانههای اضطرابی شامل اضطرا اجتماعی ،هراس و افکار
تروماتیک همبستگی مثبت نیرومندی با احساسات اضطرابی
نشان میدهند (.)p<0/01
برای تعیین نقش اجتنا تجربی ،ذهنآگاهی و
حساسیت اضطرابی در پیشبینی هر یک از نشانههای
افسردگی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد .قبل از
تحلیل رگرسیون ،پیشفرضهای هم خطی چندگانه و
استقالل خطای باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج

مطابق جدول  ،2اجتنا تجربی با نشانههای افسردگی
شامل رخوت ،بیخوابی ،خودکشی ،افزایش اشتها و
خلقوخوی مرضی بهصورت منفی همبسته است که میزان
همبستگی از متوسط تا باال گسترده است (.)p<0/01
بااینحال اجتنا تجربی با کاهش اشتها رابطه معناداری
ندارد .همچنین اجتنا تجربی با عامل بهزیستی همبستگی
مثبتی دارد ( .)p<0/01اجتنا تجربی با اضطرا اجتماعی،
هراس و افکار تروماتیک بهصورت منفی و معناداری همبسته
است ( )p<0/01که این همبستگی بهویژه درزمینه دو
متغیر آخر نیرومندتر است.
یافتههای مربوط به متغیر پیشبین دوم (ذهن آگاهی)
نیز نشان میدهد عاملهای مربوط به نشانههای افسردگی
شامل خودکشی ،کاهش اشتها ،افزایش اشتها و خلقوخوی
مرضی همبستگی منفی معناداری با ذهن آگاهی نشان می-
دهند ( ،)p<0/01دو عامل رخوت و بیخوابی رابطه
معناداری با ذهن آگاهی ندارند و همبستگی عامل بهزیستی
با ذهن آگاهی نیز مثبت و معنادار است (.)p<0/01
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قرار داشت که نشانگر عدم وجود چند هم خطی بین
متغیرهای پیشبین است.
بدین منظور متغیرهای پیشبین دارای همبستگی
معنادار با متغیرهای مالک وارد رگرسیون شدند و برای هر
متغیر مالک یک تحلیل رگرسیون انجام گرفت که نتایج آن
در جدول  3ارائه شده است.

آزمون دوربین واتسون برای هر یک از متغیرهای مالک
سستی ،بیخوابی ،خودکشی ،کاهش اشتها ،افزایش اشتها،
خلق مرضی و بهزیستی به ترتیب برابر با ،1/65 ،2/18
 2/11 ،2/19 ،2/25 ،2/49 ،1/61بود که نشانگر استقالل
خطای باقیمانده میباشد .نتایج آزمون هم خطی ()VIF
نشان داد که شاخص تورم واریانس در همه متغیرها زیر 10

جدول  .3تحلیل رگرسیون نشانههای افسردگی بر اساس اجتناب تجربی ،ذهنآگاهی و حساسیت اضطرابی
مالک

خالصه تحلیل واریانس و ضریب تبیین

سستی

R=0/65 ، R2 = 0/43 ،F)3،293( =74/48 ،P=0/001

بیخوابی

R=0/35 ، R2 = 0/12 ،F)3،293( =13/93،P=0/001

خودکشی

R=0/47، R2 = 0/22 ،F)3،293( =27/88 ،P=0/001

کاهش اشتها

R=0/21، R2 = 0/04 ،F)3،293( =4/76 ، P=0/003

افزایش اشتها

R=0/44، R2 = 0/20،F)3،293( =24/43،P<0/001

خلق مرضی

R=0/70، R2 = 0/49 ،F)3،293( =96/53،P<0/001

بهزیستی

R=0/62، R2 = 0/38 ،F)3،293( =60/44 ،P<0/001

پیشبینها
اجتنا تجربی

β
-0/49

t
-9/90

P
0/001

حساسیت اضطرابی

0/29

5/73

0/001

اجتنا تجربی

-0/27

-4/44

0/001

حساسیت اضطرابی

0/14

2/28

0/02

اجتنا تجربی

-0/39

-6/67

0/001

ذهن آگاهی

-0/19

-3/50

0/001

حساسیت اضطرابی

0/008

0/14

0/89

اجتنا تجربی

-0/04

-0/72

0/47

ذهن آگاهی

0/22

3/75

0/001

حساسیت اضطرابی

0/05

0/76

0/44

اجتنا تجربی

-0/38

-6/46

0/001

ذهن آگاهی

0/26

4/73

0/001

حساسیت اضطرابی

0/09

1/51

0/13

اجتنا تجربی

-0/50

-10/59

0/001

ذهن آگاهی

-0/04

-0/93

0/35

حساسیت اضطرابی

0/30

6/35

0/001

اجتنا تجربی

0/20

3/95

0/001

ذهن آگاهی

0/35

7/27

0/001

حساسیت اضطرابی

-0/28

-5/31

0/001

تجربی ( )β=-0/49و

که ضریب تأثیر استاندارد اجتنا
حساسیت اضطرابی ( )β=0/29است.
اجتنا تجربی و حساسیت اضطرابی بهصورت همزمان
عامل بیخوابی را بهصورت معناداری پیشبینی میکنند و
سهم این دو متغیر در تبیین واریانس سستی برابر با 0/12
است .همچنین این سه متغیر بهصورت همزمان خودکشی را
بهصورت معناداری پیشبینی میکنند و سهم این سه متغیر
در تبیین واریانس عامل خودکشی برابر با  0/22است.
همچنین ،ذهن آگاهی بهصورت معناداری کاهش اشتها را
پیشبینی میکند و سهم این متغیر در تبیین واریانس عامل
کاهش اشتها برابر با  0/04است .اجتنا تجربی ،ذهن

مطابق جدول  ،3میزان  Fمحاسبهشده برای متغیرهای
پیشبین (اجتنا تجربی و حساسیت اضطرابی) برابر با
 74/48بوده و در سطح  P>0/01معنادار است؛ بنابراین،
این دو متغیر بهصورت همزمان عامل سستی افسردگی را
بهصورت معناداری پیشبینی میکنند و سهم این متغیرها
در تبیین واریانس سستی برابر با  0/43است؛ یعنی این دو
متغیر رویهمرفته  43درصد تغییرات سستی را تبیین
میکنند .نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون این پیشبینی
نشان میدهد که با توجه به ضرایب بتا و مقدار  ،tهر دو
متغیر موردمطالعه ،توانایی پیشبینی معنادار سستی را دارند
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آگاهی و حساسیت اضطرابی بهصورت همزمان عامل افزایش
اشتها ،خلق مرضی و بهزیستی را بهصورت معناداری
پیشبینی میکنند و سهم آنها در تبیین واریانس این سه
متغیر به ترتیب برابر با 0/20؛  0/49و  0/38است.
برای تعیین نقش اجتنا تجربی ،ذهنآگاهی و
حساسیت اضطرابی در پیشبینی هر یک از نشانههای
اضطرابی نیز از رگرسیون چندگانه استفاده شد (جدول .)4
قبل از تحلیل رگرسیون ،پیشفرضهای هم خطی چندگانه

ریحان حاجی شعبانی و رضا عبد

و استقالل خطای باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج آزمون دوربین واتسون برای هر یک از متغیرهای
مالک اضطرا اجتماعی ،هراس و افکار تروماتیک به ترتیب
برابر با  2/07 ،2/08و  2/82بود که نشانگر استقالل خطای
باقیمانده میباشد نتایج آزمون هم خطی ( )VIFنشان داد
که شاخص تورم واریانس در همه متغیرها زیر  10قرار
داشت که نشانگر عدم وجود چند هم خطی بین متغیرهای
پیشبین است.

جدول  .4تحلیل رگرسیون نشانههای اضطرابی بر اساس اجتناب تجربی ،ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی
متغیر مالک

خالصه تحلیل واریانس و ضریب تبیین

اضطرا اجتماعی

R=0/47، R2 = 0/22،F)3،293( =27/33،P<0/001

هراس

R=0/73، R2 = 0/53،F)3،293( =110/9،P<0/001

افکار تروماتیک

R=0/76، R2 = 0/58 ،F)3،293( =138/6 ،P<0/001

پیشبینها
اجتنا تجربی

β
-0/19

t
-3/33

P
0/001

حساسیت اضطرابی

0/36

6/15

0/001

اجتنا تجربی
ذهن آگاهی
حساسیت اضطرابی

-0/40
-0/16
0/37

-8/93
-3/94
8/07

0/001
0/001
0/001

اجتنا تجربی

-0/27

-6/46

0/001

ذهن آگاهی

-0/17

-4/38

0/001

حساسیت اضطرابی

0/52

12/13

0/001

میگیرند .این یافتهها همسو با نتایج پژوهشهای
اسپینهوون و همکاران و شالکروس و همکاران است [ 15و
.]17
در تبیین نقش و تأثیر اجتنا تجربی در اختالالت
هیجانی اعم از نشانههای اضطرا و افسردگی میتوان به
این نکته اشاره کرد چنانچه اسپینهوون و همکاران پیشنهاد
کردهاند که اجتنا تجربی فراتر از یک نشانه ثانویه 1در
اختالالت هیجانی بوده و آن را بهعنوان عاملی فراتشخیصی
مفهومسازی کردهاند که سیر ،شکلگیری و همبودی
اختالالت هیجانی را تحت تأثیر قرار میدهد [.]17
شالکروس و همکاران معتقدند که پذیرش بهعنوان یک
عاملی حفاظتی در مقابل ابتال به افسردگی و تجربه
نشانههای افسردگی است و این وضعیت بهویژه وقتی افراد
در معرض استرس قرار بگیرند بیشتر آشکار میشود [.]15
پژوهش ها نشان داده است که تالش برای جلوگیری از
بروز احساسات ،افکار و حساسیتهای بدنی ناخوشایند و
عدم پذیرش آنها باعث افزایش بسامد آنها خواهد شد و
درنتیجه پریشانی فرد نیز بیشتر میشود [ ]38و مشکل
اجتنا تجربه این است که اثر متناقض و معکوس دارد:
در کوتاهمدت ،اجتنا منجر به آرامش فرد شده و درنتیجه
اجتنا تقویت میشود ،اما در بلندمدت به برانگیختن

مطابق جدول  ،4اجتنا تجربی و حساسیت اضطرابی،
بهصورت همزمان عامل اضطرا اجتماعی را بهصورت
معناداری پیشبینی میکنند و سهم این متغیرها در تبیین
واریانس اضطرا اجتماعی برابر با  0/22است .همچنین
متغیرهای پیشبین بهصورت همزمان عامل هراس را
بهصورت معناداری پیشبینی میکنند و سهم آنها در
تبیین واریانس هراس برابر با  0/53است .درنهایت اجتنا
تجربی ،ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی بهصورت همزمان
افکار تروماتیک را بهصورت معناداری پیشبینی میکنند و
سهم این سه متغیر در تبیین واریانس افکار تروماتیک برابر
با  0/58است.
بحث و نتیجه گیری
یافتهها نشان دادند که اجتنا تجربی با اکثر نشانههای
افسردگی بهصورت منفی و نسبتاً نیرومندی همبسته بوده و
با عامل بهزیستی همبستگی مثبتی دارد .همچنین اجتنا
تجربی با نشانههای اضطرابی که شامل اضطرا اجتماعی،
هراس و افکار تروماتیک بود همبسته هستند.
این یافتهها حاکی از این هستند که اجتنا عاملی مؤثر
در اختالالت هیجانی اعم از اضطرابی و افسردگی است و
افرادی که اجتنا تجربی بیشتری نشان میدهند بهصورت
بالقوه در معرض تجربه عالئم افسردگی و اضطرابی قرار
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شخص در جهت عمل کردن بر اساس رویدادهای خصوصی
بیمناک در کل زندگی گسترش پیدا میکند.
یافتههای دیگر نشان دادند ذهن آگاهی با بیشتر
نشانههای افسردگی همبستگی ضعیف و متوسط منفی
دارند ،اما با بهزیستی بهصورت مثبت و نسبتاً نیرومندی
همبسته است .همچنین ذهن آگاهی با دو عامل نشانههای
اضطرابی ،یعنی هراس و افکار تروماتیک بهصورت منفی
همبسته هستند .این یافتهها نشانگر نقش بالقوه ذهن
آگاهی در اختالالت هیجانی اعم از افسردگی و اضطرابی
بوده و حکایت از این دارند که ذهن آگاهی میتواند بر
جنبههای خاصی از این اختالالت تأثیر داشته باشد که این
تأثیر بدین شکل است که افرادی که مهارت و توانایی باالیی
در ذهن آگاهی دارند کمتر در معرض این اختالالت بوده و
نشانههای افسردگی و اضطرا را کمتر تجربه خواهند کرد.
چنین یافتههایی همسو با پژوهشهای باراجاس و گاررا1
[ ]39و پپینگ ،دووناگ ،کرونین و لیونز ]40[ 2و کاکس و
همکاران [ ]41است.
چنانچه براون و ریان هم اشارهکردهاند در ذهن ناآگاهی
که یکی از فرآیندهای دخیل در آسیب روانی است فرد
گرفتار افکار مزاحم یا باورهایی درباره رویدادهای در حال
وقوع میشود که ازجمله مصادیق آن ناتوانی در توجه به
احساسهای ظریف تنش جسمانی یا ناراحتی ،اشتغال
ذهنی با گذشته و آینده و  ...است []31؛ اما برعکس ،ذهن
آگاهی تمرکز فرد را بر تکلیف در حال انجام متمرکز
میکند .وقتی فرد ذهن آگاه است ،توجهش در گذشته یا
آینده نبوده و در حال قضاوت دربارۀ رویدادهای در حال
وقوع نیست و واقعاً در لحظه حال است .این نوع از توجه
انرژی ،سرزندگی و لذت ایجاد میکند [ .]42با چنین
تعبیری از ذهن آگاهی ،همچنان که یافتهها نیز نشان دادند،
میتوان گفت این فرآیند هم بهعنوان یکی از فرآیندهای
فراتشخیصی مربوط به آسیب روانی ازجمله اختالالت
هیجانی است ،هرچند در مقایسه با دو متغیر دیگر نقش این
فرآیند نسبتاً ضعیفتر است.
یافتههای دیگر نشان داد که حساسیت اضطرابی با
برخی از نشانههای افسردگی همبستگی مثبت و با بهزیستی
همبستگی منفی معنادار دارد که این همبستگیها متوسط
و پایین از متوسط هستند .همچنین حساسیت اضطرابی با
نشانههای اضطرابی شامل اضطرا اجتماعی ،هراس و افکار
تروماتیک همبستگی مثبت نیرومندی دارد .این یافتهها
Barajas & Garra
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داللت بر این دارند که با حساسیت اضطرابی در نشانههای
اختالالت هیجانی نقش داشته و افرادی که حساسیت
اضطرابی باالتری دارند احتمال بیشتری دارد که عالئم این
اختالالت را تجربه کنند .این بخش از یافتهها با پژوهشهای
بوسول و همکاران [ ]28و اشمیت و همکاران [ ]29است.
در تبیین رابطه بین حساسیت اضطرابی با افسردگی
کاکس و همکاران بر این باورند که کنترل نشانههای
شناختی در این زمینه بهعنوان مکانیزمی زیربنایی عمل
کرده و افراد افسرده به وجود این نشانههای شناختی
حساسیت دارند و این حساسیت مبتنی بر باورهایی است
درباره معنای آسیبرسان و منفی خلق منفی ،یا نشانههای
افسردگی است (مثالً اختالل در خوا و  .)...آنها در تبیین
نقش حساسیت اضطرابی در افسردگی اظهار کردهاند که
احتماالً حساسیت اضطرابی با آشفتگی و نگرانی همراه بوده
و از این طریق فرآیندهای مربوط به نشخوار و آمیختگی
شناختی و  ...را در پاسخ به خلق افسرده تسهیل میکند
[ .]41همچنین در تبیین رابطه اضطرا با حساسیت
اضطرابی ،نظریههای شناختی اضطرا پیشنهاد میکنند که
در افراد دارای حساسیت اضطرابی باال سوگیریهایی در
بازیابی و پردازش اطالعات مربوط به محرکهای فراخوان
اضطرا وجود دارد که نقش مهمی در ایجاد و تداوم
اضطرا آسیبشناختی بر عهده دارد [ .]43یکی از
ویژگیهای افراد دارای حساسیت اضطرابی باال ارزیابی منفی
و ترس از همه عالئم معمولی اضطرا و افسردگی است و
این عالئم رایج ،واکنش شدیدتری در این افراد ایجاد میکند
و این امر موجب افزایش شدت عالئم اضطرا در شخص
میشود .به این طریق فرد در یک دوره بسته معیو قرار
میگیرد که عالئم بازتا بیشتری برای وی داشته و واکنش
به عالئم ،شدت آنها را افزایش میدهد و این موضوع خود
واکنش شدیدتر را به دنبال خواهد داشت و فرد را در یک
شرایط عمومی ناخشنودی قرار میدهد [.]41
یافتههای مطالعه حاضر نشان دادند که اجتنا تجربی،
ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در مؤلفههای مختلف
اختالالت هیجانی نقش دارند که در این میان اجتنا
تجربی در مؤلفههای مربوط به اضطرا و افسردگی نقش
بارزی داشت که نشانگر اهمیت این فرآیند در آسیبشناسی
روانی است .عالوه بر این یافتهها نشانگر این بودند که
حساسیت اضطرابی نیز در مؤلفههای اضطرابی و افسردگی
اختالالت هیجانی نقش دارد ،هرچند این نقش در زمینه
نشانههای اضطرابی نیرومندتر بود .نهایتاً یافتهها نشان داند
که ذهن آگاهی در برخی از مؤلفههای اختالالت هیجانی
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