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مقاله پژوهشي

مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی طرحوارههای هیجانی در رابطة بین آسیبهای دورة کودکی با
اختالل اضطراب فراگیر بود.
روش :شرکتکنندگان این پژوهش مقطعی  -توصیفی 350 ،نفر از مراجعین به مراکز مشاوره شهر اصفهان ( 194مرد
و  156زن) بودند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در این مطالعه ،مصاحبه ساختاریافته برای اختالالت
محور یک و دو ،مقیاس طرحوارههای هیجانی لیهی ،مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر و پرسشنامه آسیبهای دوره
کودکی مورداستفاده قرار گرفت.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد که طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی بهطور معناداری رابطه بین آسیبهای
دوره کودکی (غفلت و سوءاستفاده) و اختالل اضطراب فراگیر را میانجیگری میکنند اما طرحوارههای
هیجانی انطباقی ،میانجی هیچکدام از ابعاد آسیبهای دوران کودکی با اختالل اضطراب فراگیر نیستند.
بحث و نتیجهگیری :مطالعه حاضر پیشنهاد میکند که در بررسی رابطة بین آسیبهای دورة کودکی با اختالل
اضطراب فراگیر ،نقش میانجی طرحوارههای هیجانی نیز مدنظر قرار داده شود.
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مقدمه
نوعی اختالل اضطرابی است که
اختالل اضطراب
بهصورت نگرانی بیشازاندازه و نامعقول در مورد اتفاقات و
فعالیتهای روزمره تعریف میشود .عالئم این اختالل را طبق
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ویرایش پنجم2
میتوان اینگونه برشمرد :اضطراب و نگرانی شدید ،عدم
توانایی کنترل نگرانی ،اختالل در عملکرد اجتماعی و همراه
بودن نگرانی با نشانههای بیقراری ،خستگی ،عدم تمرکز،
زودرنجی ،تنش ماهیچهای و خواب مختل دانست که آنها را
نمیتوان به آثار مستقیم یک ماده ،یک بیماری جسمی یا
بیماری روانی دیگر نسبت داد [ .]1اختالل اضطراب فراگیر
برخالف حمله وحشتزدگی سیر مزمنتری دارد و میتواند
برای ماهها در فرد وجود داشته باشد [ .]2اختالل اضطراب
فراگیر شایعترین اختالل اضطرابی است و تعداد زیادی از
پژوهشها نشان دادهاند که این اختالل در مقایسه با اختالل
افسردگی اساسی ،پیامدهای آسیبزای جدیتری دارد [.]3
تقریباً  %25مراجعهکنندگان به کلینیکهای اختالالت
اضطرابی و حدود  12درصد از بیماران مراجعهکنندگان به
کلینیکهای روانپزشکی مبتال به این اختالل هستند [.]4
در سالهای اخیر پژوهشگران زیادی به پژوهش در مورد
اختالالت اضطرابی پرداخته و آن را از جهات مختلف
زیستشناختی و روانشناختی موردبررسی قرار دادهاند.
بهطور مثال نتایج حاصل از تحقیقات هاگز ،3واتکینز 4و
بلومنتال ]5[ 5افزایش میزان متابولیتهای نوراپی نفرین را در
بیماران مبتال به اضطراب نشان داده و افزایش فعالیت سیستم
عصبی سمپاتیک را عامل مرگومیر ناشی از این اختالل
میدانند .به لحاظ روانشناختی نیز تحقیقات مختلف،
همبستههای مختلفی را برای این اختالل یافتهاند.
ازجمله مدلهای اختصاصی که برای این اختالل مطرح
شده است میتوان به مدلهای اجتناب شناختی [،]6
فراشناختی [ ،]7تحملناپذیری بالتکلیفی [ ،]8بد تنظیمی
هیجانی [ ،]9مبتنی بر پذیرش [ ]10و مدل یکپارچهشده
[ ]11اشاره کرد.
در مدل اجتناب شناختی اعتقاد بر این است که اجتناب
شناختی بهواسطۀ فرایند نگرانی اتفاق میافتد ،زیرا نگرانی
بهعنوان یک فعالیت اغلب فکری یا کالمی بر تالش بهمنظور
اجتناب از وقوع فجایع آینده متمرکز است و درنتیجه بهعنوان

راهبردی اجتنابی در پاسخ به تهدیدهای ادراکشده عمل
میکند [.]14 ،13 ،12
6
در مدل فراشناختی ولز فرانگرانی و باورهای فراشناختی
نقش مرکزی را در ایجاد و تداوم این اختالل ایفا میکنند [،7
 .]15در مدل شناختی بالتکلیفی اعتقاد بر این است که
باورهای افراد دربارۀ بالتکلیفی ،باورهای مثبت دربارۀ نگرانی،
جهتگیری منفی نسبت به مشکل و راهبردهای اجتناب
شناختی نقش مهمی در ابتال و تداوم اختالل اضطراب فراگیر
بازی میکنند [.]17 ،16
در مدل بد تنظیمی هیجانی اختالل اضطراب فراگیر
اعتقاد بر این است که این اختالل بهوسیلۀ نقایص شایان
توجه در تجربه و تنظیم هیجان مشخص میشود [.]18 ،9
در مدل مبتنی بر پذیرش ،رومر 7و همکاران بیان کردند
که اختالل اضطراب فراگیر بهواسطۀ روابط واکنشی و مشکلزا
با تجربههای درونی (افکار ،احساسات ،تصاویر ،حواس بدنی)،
پاسخهای درونی و رفتاری هدفمند جهت اجتناب و کاهش
پریشانی و همچنین محدودیت رفتاری ایجاد و تداوم مییابند
[.]19
در مدل یکپارچهشده همه اختالالت ازجمله اختالل
اضطراب فراگیر ناشی از تعاملپذیری زیستی (مثل عوامل
زیستی-عصبی و آسیب ژنتیک) و روانشناختی (مثل
تجربههای پیشبینیناپذیر و  )...میباشند [.]11
یکی از عواملی روانشناختی مهم دیگر که میتواند با
اختالل اضطراب فراگیر در ارتباط باشد آسیبهای دورۀ
کودکی است که این موضوع در تحقیقات مختلف نشان داده
شده است [ .]23 ،22 ،21 ،20آسیبهای کودکی به انواع
مختلفی تقسیم میشود که مهمترین آنها عبارتاند از
سوءاستفاده( 8هیجانی ،9جنسی 10و فیزیکی )11و غفلت
(هیجانی و فیزیکی) .سوءاستفاده فیزیکی عبارت است از
ایجاد جراحت عمدی یا وارد کردن ضربههای جسمانی به
کودک کمتر از  18سال توسط یک بزرگسال که احتمال
خطر مرگ ،آسیب دیدن ،از دست دادن عضو بدن یا سالمتی
وجود داشته باشد .سوءاستفاده هیجانی زمانی ایجاد میشود
به کودک القا شود که موجودی بیارزش ،معیوب ،منفور،
ناخواسته و مخاطره انگیز میباشد و ارزش وجودی او تنها به
برآورده کردن انتظارات و نیازهای دیگران بستگی دارد.
سوءاستفاده جنسی از کودک نیز مربوط میشود به رابطه
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علیاصغر فرخزادیان و همکاران

جنسی میان یک کودک و یک بزرگسال یا دو کودک ،زمانی
که یکی از آنها بهطور مشخص بزرگتر بوده یا از زور و اجبار
استفاده کرده است .غفلت فیزیکی نیز به اعمال حذفی اشاره
دارد که طی آن کودک از امکاناتی از قبیل امنیت ،تغذیه،
پوشاک ،سرپناه ،مراقبتهای پزشکی و  ...محروم میشود و
به عبارتی نیازهای اساسی او برآورده نمیشود .غفلت هیجانی
نیز به اعمال حذفی اشاره دارد که در آن کودک مراقبت و
حمایت عاطفی مناسبی را دریافت نمیکند مانند نشان ندادن
توجه ،عشق ،محبت و عالقه به کودک [.]24
اما ازآنجاییکه افرادی که در دورۀ کودکی تحت آسیب
قرارگرفتهاند همگی دچار اختالل اضطراب فراگیر نشدهاند و
یا به اختالالت روانشناختی دیگر مبتال شدهاند میتوان
نتیجه گرفت که احتماالً متغیرهای دیگری نیز بین این دو
متغیر نقش میانجی را بازی کنند [ .]25یکی از متغیرهایی
که طبق تحقیقات مختلف [ ]27،26میتواند نقش میانجی را
بین آسیبهای دورۀ کودکی و اختالالت اضطرابیای چون
اختالل اضطراب فراگیر بازی کند طرحوارههای هیجانی افراد
است.
1
طبق مدل طرحوارههای هیجانی [ ]29،28افراد
دیدگاههای شناختی متفاوتی درباره هیجانهای خود دارند
(طرحوارههای هیجانی) .این طرحوارهها منعکسکننده
شیوههایی هستند که افراد هیجانها را تجربه میکنند و
باوری است که آنها بهمجرد برانگیخته شدن تجارب هیجانی
ناخوشایند در مورد طرح مناسب برای اقدام در ذهن دارند.
واضح است که همه انسانها خشم ،اضطراب ،ناراحتی یا سایر
هیجانها را تجربه میکنند ،اما تنها افراد کمی هستند که
این هیجانها در آنها اختالل شدید یا مزمن هیجانی و
عاطفی ایجاد میکند .لیهی 2معتقد است که این اثرپذیری
متفاوت از هیجانها ناشی طرحوارههای زیربنایی آنهاست که
به دو دسته طرحوارههای هیجانی انطباقی 3و طرحوارههای
هیجانی غیرانطباقی 4تقسیم میشوند .طرحوارههای هیجانی
انطباقی آن دسته از طرحوارههایی هستند که منجر به تعبیر
و تفسیر مثبت تجارب هیجانی میگردد ولی طرحوارههای
هیجانی غیرانطباقی ،طرحوارههایی هستند که باعث تفسیر و
ارزیابی منفی از هیجانات میشوند .بنابراین طبق نظریه لیهی

وقتی افراد دچار یک هیجان میشوند طرحوارههای هیجانی
زیربنایی آنها (چه انطباقی و چه غیرانطباقی) فعال میشود
[.]30
لیهی [ ]29برای تفهیم بهتر این طرحوارهها  14طرحواره
را مطرح میکند .این طرحوارهها عبارتاند از تائید جویی5
(دیگران احساسات مرا درک میکنند) ،قابلدرک بودن6
(هیجانات من هیچ حسی به من نمیدهد) ،احساس گناه و
شرم( 7من نباید این حس را داشته باشم) ،دیدگاه
سادهانگارانه در مورد هیجانات( 8من نباید هیجانات مختلط
داشته باشم) ،ارزشهای واالتر( 9احساسات من ارزش بیشتری
را به من منعکس میکند) ،کنترل( 10میترسم احساساتم
خارج از کنترل من باشد) ،تالش برای منطقی بودن( 11من
باید منطقی و عقالنی عمل کنم نه احساسی) ،طول دوره12
(هیجاناتم برای مدتی طوالنی ادامه خواهند یافت) ،توافق13
(دیگران هم احساسی شبیه احساس من دارند) ،پذیرش
احساسات( 14احساساتی را که دارم میپذیرم) ،نشخوار
فکری( 15مدام دربارۀ احساسات بدم فکر میکنم) ،ابراز
هیجانات( 16میتوانم به خودم اجازه دهم که گریه کنم)،
سرزنش( 17دیگران باعث میشوند که من این احساس را
داشته باشم) و کرختی هیجانی .]28[ 18لیهی [ ]28در
پژوهش خود نشان داد که اکثریت این  14طرحواره
همبستگیهای معناداری با اضطراب و افسردگی دارند.
طبق پژوهش لیهی [ ]31 ،29 ،28طرحوارههای
غیرانطباقی هیجانی از قبیل احساس گناه ،نشخوار فکری،
دیدگاه سادهانگارانه در مورد هیجانات ،توافق کمتر و
قابلدرک بودن کمتر میتواند درنهایت منجر به اضطراب
شود.
طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی باعث تفسیر و ارزیابی
منفی از هیجانات میشوند .میتوان گفت ارزیابی منفی از
هیجان درواقع نوعی شکلگیری باور منفی نسبت به آن
هیجان است .کمالی ،غرایی و بیرشک [ ]32و ولز [ ]7نیز در
پژوهش خود بیان کردهاند که این طرحوارههای هیجانی در
قالب باورهای فراشناختی افراد نسبت به آن هیجان بروز پیدا
میکنند .همچنین لیهی [ ]31 ،28نیز اذعان داشته است که
این طرحوارهها منعکسکننده شیوههایی هستند که افراد
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طرحوارههای هیجانی انطباقی و غیرانطباقی و اختالل
اضطراب فراگیر وجود داشته باشد و ضرورت بررسی آن که
ذکر شد ،هدف ما در این پژوهش این است که رابطۀ بین
غفلت و سوءاستفاده در دوران کودکی با اختالل اضطراب
فراگیر را با میانجیگری طرحوارههای هیجانی انطباقی و
غیرانطباقی بررسی کنیم .در این راستا مدل مفهومی پژوهش
و فرضیههای پژوهش حاضر به ترتیب در زیر آورده شده است.
طبق مدل مفهومی پژوهش ،غفلت و سوءاستفادۀ دوران
کودکی هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم از
طریق طرحوارههای هیجانی میتواند در ابتالی فرد به اختالل
اضطراب فراگیر مؤثر باشد .همچنین هر دو نوع آسیب دورۀ
کودکی (غفلت و سوءاستفاده) میتواند باعث ایجاد دو نوع
طرحوارۀ هیجانی انطباقی و غیرانطباقی شود.

هیجانات خود را تجربه میکنند و باوری است که آنها بهمجرد
برانگیخته شدن هیجانات در ذهن دارند .یانگ [ ]33عدم
ارضای نیازهای هیجانی (مثل کفایت و محبت) در دوران
کودکی و تجارب غیرانطباقی اولیه را در تعامل با خلقوخوی
کودک مهمترین عوامل گسترش طرحواره تلقی میکند.
از سوی دیگر اختالل اضطراب فراگیر به دلیل گستردگی
و شیوع فراوانی که هم در بین کودکان و هم بین بزرگساالن
دارد و میتواند سالمت روان افراد جامعه را تحت تأثیر قرار
دهد ،الزم است تا علل زیربنایی ایجاد آن شناسایی شده و
روابط مستقیم و غیرمستقیمی که این علل میتوانند داشته
باشند کشف شود و به دنبال آن روشهای درمانی مؤثر و
جدیدی که مبتنی بر این روابط و علل باشد برای آن ایجاد
گردد .با توجه به مطالب ذکر شده در مورد رابطهای که
میتواند بین آسیبهای دورۀ کودکی (غفلت و سوءاستفاده)،

غفلت جسمانی
طرحواره های هیجانی انطباقی

غفلت

غفلت هیجانی

اختالل اضطراب
فراگیر
سوءاستفاده جسمانی

سوءاستفاده

طرحواره های هیجانی غیران طباقی

سوءاستفاده هیجانی

سوءاستفاده جنسی

شکل  .1مدل مفهومی نقش میانجیگری طرحوارههای هیجانی در رابطة بین آسیبهای دوران كودكی با اختالل اضطراب فراگیر

فرضیههای پژوهش

الف) طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی بهطور معناداری
بین آسیبهای دورۀ کودکی و اختالل اضطراب فراگیر
میانجیگری میکند.
ب) طرحوارههای هیجانی انطباقی بهطور معناداری بین
آسیبهای دورۀ کودکی و اختالل اضطراب فراگیر
میانجیگری میکند.

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر ،به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ
جمعآوری دادهها ازجمله مطالعات همبستگی و مدل
معادالت ساختاری میباشد.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه
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انجام میشود و بین  45تا  90دقیقه به طول میانجامد.
شاخص توافق کاپا برای تشخیصهای مقولهای از  0/48تا
 0/98و برای تشخیصهای درون طبقهای از  0/90تا 0/98
برآورد گردیده است .همچنین ضریب همسانی درونی آن از
 0/71تا  0/94گزارش گردیده است [ .]35شریفی و همکاران
[ ]36توافق تشخیصی متوسط تا خوب (ضریب کاپای باالی
 )0/60برای تشخیصهای کلی و خاص به دست آوردهاند .آنها
همچنین کاپای کل تشخیصهای فعلی را  0/52و کاپای کل
تشخیصهای طول عمر را  0/55برآورد کردهاند .آمارهای یول
نیز اکثراً باالتر از کاپا بود .بهطورکلی اکثر مصاحبهکنندگان و
مصاحبهشوندگان قابلت اجرای نسخۀ فارسی این مصاحبه را
مطلوب گزارش کردند [.]36
3
 )2مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر  :این مقیاس
باهدف ساختن ابزاری کوتاه برای تشخیص اختالل اضطراب
فراگیر و سنجش نشانههای بالینی مبتالیان ،توسط اشپیتزر،4
کرونکی ،5ویلیامز 6و برند ]37[ 7در سال  2006ساخته شده
است .این مقیاس دارای هفت سؤال اصلی و یک سؤال اضافی
است که هر یک از سؤاالت به بررسی مشکالت روانی آزمودنی
در  2هفته گذشته میپردازد گزینهها بهصورت هیچوقت ،چند
روز ،بیش از نیمی از روزها و تقریباً هرروز از  0تا  3نمرهگذاری
میشوند گستره نمره مقیاس از  0تا  21میباشد .در آخر
پرسشنامه سؤال  8ارائه میشود که به این نکته میپردازد که
هر یک مشکالت مطرح شده در  7سؤال اول تا چه اندازه در
انجام کار ،امور مربوط به خانه یا ارتباط فرد با دیگران مشکل
ایجاد کرده است گزینههای انتخابی عبارتاند از بههیچوجه،
تا حدی ،زیاد ،خیلی زیاد .نقاط برش برای پرسشنامه
عبارتاند از (5خفیف)(10 ،متوسط)(15 ،شدید)[.]38-37
نیومن 8و همکاران [ ]39ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
بازآزمایی این مقیاس را به تربیت  0/92و  0/83گزارش
کردند .اعتبار همگرای پرسشنامه با پرسشنامههای اضطراب
بک ،چکلیست نشانههای روانی  90سؤالی( 9اس.سی.ال-
 ،)90پرسشنامه زمینهیابی سالمت( 10اس.اف)20-
موردبررسی قرار گرفته است .ضریب همبستگی نمره مقیاس
اضطراب فراگیر با پرسشنامههای اضطراب بک ،0/72
چکلیست نشانههای روانی  90سؤالی (اس.سی.ال)90-

مراجعین مبتال به اختالل اضطراب فراگیر مراکز مشاوره
اصفهان در سال  1396بودند.
ب) نمونه پژوهش :از این افراد ،تعداد  350نفر ( 194مرد
و  156زن) با میانگین سنی  33/09±9سال ،به روش
نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .افراد
نمونه پرسشنامههای مربوطه را در طول مدت  2ماه تکمیل
کردند .در مدلیابی معادالت ساختاری حداقل حجم نمونه
برای هر پارامتر محاسبهشده برابر با  ،5نسبت  10به 1
مناسبتر و نسبت  20به  1و بیشتر مطلوب قلمداد میشود.
پارامترهای محاسبهشده از مجموع تعداد مسیرها ،واریانس
برونزا ،کوواریانسها و واریانس خطا به دست میآید.
ازآنجاکه در پژوهش حاضر  17پارامتر مشاهده شده وجود
دارد تقریباً از نسبت  20به  1کالین استفاده شد [.]34
ابزارهای پژوهش

 )1مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختالالت محور یک
و دو :1مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختالالت محور یک
برای سنجش اختالالت محور یک کاربرد دارد و دارای دو
نسخه بالینگر 2و نسخه پژوهشی میباشد که در پژوهش
حاضر از نسخه بالینگر استفاده شد .این نسخه ،اختاللهایی
که در کلینیکها شایعتر هستند را پوشش میدهد و نسبت
به نسخه پژوهشی کوتاهتر است و با یک مصاحبه باز درباره
بیماری فعلی و دورههای قبلی بیماری آغاز میگردد .در این
نسخه هرکدام از مادهها به سه صورت اطالعات ناکافی درباره
نشانه (؟) ،عدم وجود نشانه ( )-و وجود نشانه ( )+عالمت
گذاری میگردند و شش حوزه اختالالت (دورههای خلقی،
نشانگان روانپریشی ،اختاللهای روانپریشی ،اختاللهای
خلقی ،اختاللهای مصرف مواد و اضطراب) را پوشش میدهد.
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختالالت محور دو نیز برای
سنجش اختالالت شخصیت (محور دو) بکار میرود و تمامی
اختالالت را مربوطه پوشش میدهد .در این ابزار نشانهها با
چهار عالمت؟ (اطالعات ناکافی درباره نشانه)( 1 ،عدم وجود
نشانه)( 2 ،پایینتر از حد آستانه)( 3 ،در حد آستانه)
عالمتگذاری میشوند .کل مصاحبه معموالً در یک جلسه

1

)Structured Clinical Interview for DSM Disorders- II (SCID-II
Clinical version
)3 Generalized anxiety disorder scale- 7 item (GAD-7
4 Spitzer
5 Kroenke
6 Williams
7 Bernd
8 Newman
9 SCL-90
10 SF-20
2
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یک پرسشنامه خودگزارشی است که در سال  1998توسط
برنشتاین 3و فینک ]24[ 4ساخته شده و مشتمل بر  28سؤال
در پنج حیطه سوءاستفاده عاطفی ،سوءاستفاده فیزیکی،
سوءاستفاده جنسی ،مسامحه عاطفی و مسامحه فیزیکی
میباشد که هر سؤال با معیار پنجدرجهای لیکرت میزان
میشود .عالوه بر جمع امتیازها بر اساس نقطۀ برش برای
هریک از حیطهها نوع متوسط تا شدید تعیین شده است
(سوءاستفاده عاطفی  13و باالتر ،سوءاستفاده فیزیکی  10و
باالتر ،سوءاستفاده جنسی  ،8مسامحه عاطفی  10و باالتر و
مسامحه فیزیکی  10و باالتر) .بهاینترتیب بر اساس توصیه
مبدعین پرسشنامه [ ]24افراد به دو گروه تقسیم میشوند:
کسانی که نمره آنها در محدوده متوسط تا شدید قرار داشت
بهعنوان دارای سابقه سوءاستفاده دوران کودکی و نمره کمتر
از آن بهعنوان بدون سابقه سوءاستفاده دوران کودکی در نظر
گرفته میشوند .برنشتاین و فینک [ ]24اعتبار و پایایی باالیی
را برای این پرسشنامه گزارش کردهاند چنانکه همسانی درونی
عوامل از  0/37تا  0/75متغیر بوده و پنج عامل بهطورکلی
 0/55از واریانس را پوشش میدهند .ضریب پایایی به روش
بازآزمایی و ضریب اعتبار به روش همسانی درونی نسخه
فارسی این پرسشنامه در پژوهش گروسی و نخعی [ ]42به
ترتیب  0/9و  0/94به دست آمده است.

 0/74و پرسشنامه زمینهیابی سالمت (اس.اف )20-و ابعاد
آن بین  0/30برای بعد عملکرد جسمی تا  0/75برای بعد
سالمت روانی به دست آمده است .همچنین طبق پژوهش
نائینیان ،شعیری ،شریفی و هادیان [ ]38این مقیاس در ایران
نیز از میزان روایی و پایایی خوبی برخوردار است چنانکه
میزان آلفای کرونباخ بهدستآمده  0/85و میزان ضریب
بازآزمایی بهدستآمده  ) P<0/01( 0/48میباشد.
 )3مقیاس طرحوارههای هیجانی لیهی :1فرم اصلی این
پرسشنامه که در سال  2002توسط لیهی [ ]28ابداع شده
است دارای  50سؤال است که در مقیاس  6درجهای طیف
لیکرت ( =1درباره من کامالً اشتباه است =6 ،درباره من
درست است) نمرهگذاری میشود و دامنه نمرات از  0تا 250
خواهد بود .بهطورکلی مشخص میکند که فرد در طی ماه
گذشته با احساسها و هیجانهای خود چگونه برخورد می-
کند [ .]28این مقیاس دارای خرده مقیاسهای زیر میباشد:
تاییدجویی ،قابلدرک بودن ،احساس گناه و شرم ،دیدگاه
سادهانگارانه در مورد هیجانات ،ارزشهای واالتر ،کنترل،
کرختی هیجانی (در نسخۀ فارسی حذف شده) ،تالش برای
منطقی بودن ،طول دوره (در نسخۀ فارسی حذف شده)،
توافق ،پذیرش احساسات ،ابراز هیجانات ،سرزنش و نشخوار
فکری .از این مقیاس عالوه بر هر عامل ،دو نمره کلی یعنی
طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی (مجموع نمرات
طرحوارههای احساس گناه و شرم ،دیدگاه سادهانگارانه،
کرختی هیجانی ،تالش برای منطقی بودن ،طول دوره و
سرزنش) و طرحوارههای هیجانی انطباقی (مجموع نمرات
طرحوارههای ،تاییدجویی ،قابلدرک بودن ،ارزشهای واالتر،
کنترل ،ابراز هیجانات ،توافق و پذیرش احساسات) به دست
میآید [ .]40همچنین در نسخه فارسی [ ]41عاملی بهعنوان
خودآگاهی هیجانی نیز اضافه گردیده است .لیهی []28
همسانی درونی آن را  0/81گزارش کرده است .در این
پژوهش از نسخۀ فارسی آن که توسط خانزاده ،ادریسی،
محمدخانی و سعیدیان [ ]41به  37ماده کاهش داده شده
است استفاده شد که اعتبار این مقیاس را از طریق روش
بازآزمایی در فاصله دو هفته برای کل مقیاس  0/78و برای
زیرمقیاسها در دامنه بین  0/56تا  0/71گزارش کردهاند.
همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/82و برای
زیرمقیاسها در دامنه  0/59تا  0/73به دست آمده است
[.]41
2
 )4پرسشنامه آسیبهای دوره کودکی  :این پرسشنامه،

شیوه انجام پژوهش

در ابتدا با مراجعه به چندین مرکز مشاوره در شهر
اصفهان و هماهنگی با مدیر مرکز ،از میان افرادی که برای
دریافت خدمات درمانی روانشناختی به این مراکز مراجعه
کرده بودند تعداد  350نفر که در سال  96بر اساس پرسشنامه
و مصاحبه در حال حاضر یا در  12ماه گذشته به اختالل
اضطراب فراگیر مبتال بودند ،شناسایی شده و پس از هماهنگ
کردن با این مراجعان و کسب رضایت از آنان ،پرسشنامههای
مربوطه بهطور حضوری یا غیرحضوری بین آنان توزیع شد.
تعداد  10نفر از آنان مالکهای ورود به پژوهش را نداشته و
بنابراین در پژوهش شرکت داده نشدند .همچنین تعداد 14
نفر نیز بهطور کامل به پرسشنامهها پاسخ نداده بودند و
بنابراین در آخر دادههای مربوط به تعداد  326نفر مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .جهت رعایت اصول اخالقی ،ابتدا از طریق
پیامک از افرادی که در پرونده آنها سابقۀ وجود اختالل
اضطرابی بود درخواست همکاری شد و همچنین جهت
اطمینان از رضایت آنها ،فرم رضایت آگاهانه توسط ایشان
1

)Leahy Emotional Schema Scale (LESS
)Childhood Trauma Questionnaire (CTQ
3 Bernstein
4 Fink
2
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شد.

تکمیل گردید و همچنین به شرکتکنندگان اطمینان داده
شد که اطالعات آنها بههیچوجه در هیچ جا منتشر نخواهد
مالکهای ورود شامل این موارد بود :پُرکردن فرم رضایت
آگاهانه ،دریافت تشخیص فعلی اختالل اضطراب فراگیر یا
وجود اختالل اضطراب فراگیر در  12ماه گذشته بر اساس
مصاحبه تشخیصی ساختاریافته برای اختالالت روانی محور
یک .1مالکهای خروج نیز شامل موارد زیر هستند :دریافت
تشخیص اختالل شخصیت مرزی ،ضداجتماعی و
اسکیزوتایپال بر اساس مصاحبه ساختاریافته برای اختالالت
محور دو ،وجود نشانههای روانپریشی ،اختالل مصرف مواد و
وجود بیماریهای جسمانی حاد.

نتایج

در این قسمت ،اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای
پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .جدول  1توزیع فراوانی
نمونه را با میانگین سنی  33/09±9بر اساس وضعیت تحصیل
و جنسیت نشان میدهد.
جدول  .1توزیع فراوانی نمونه بر اساس جنسیت و سطح تحصیالت
متغیر جمعیتشناختی فراوانی درصد
55
194
مرد
45
156
زن
6/5
23
زیر دیپلم
22/5
79
دیپلم
53/7
188
لیسانس
16
56
فوقلیسانس
1/1
4
دکترا

شیوه تحلیل دادهها

دادههای حاصل از پرسشنامههای تکمیل شده ابتدا به
برنامۀ اس پی اس اس نسخه  21وارد و پس از تجزیه و تحلیل
آماره های توصیفی ،به برنامۀ ایموس انتقال و مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در این پژوهش بهمنظور برآورد
مدل از شاخصهای مجذور خی ،2شاخص مجذور خی بر
درجه آزادی ،3شاخص نیکویی برازش ،4ریشه میانگین
مجذورات خطای تقریب ،5شاخص برازش مقایسهای ،6شاخص
شاخص توکر-لویس 7و برازندگی هنجار شده بنتلر-بانت8
استفاده گردید.

همانطور که جدول  1نشان میدهد اکثر نمونه این
مطالعه را به لحاظ جنسیت مردها و به لحاظ میزان
تحصیالت ،لیسانسهها تشکیل میدهند .جدول  2نیز هم
شاخصهای توصیفی و هم ضرایب همبستگی میان غفلت
(جسمانی ،هیجانی) و سوءاستفاده (جسمانی ،هیجانی،
جنسی) طرحوارههای هیجانی و نشانههای اضطراب فراگیر را
نشان میدهد.

جدول  .2شاخصهای توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ()n=326
6
5
4
3
2
1
متغیرها
-1سوءاستفاده هیجانی

-

-2سوءاستفاده جسمانی
-3سوءاستفاده جنسی
-4غفلت هیجانی
-5غفلت جسمانی
-6طرحوارههای هیجانی انطباقی
 -7طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی
-8اضطراب فراگیر
میانگین
انحراف معیار

10/89
4/42

**0/52
-

10/28
3/96

8

7

**0/44

**0/56

**0/58

*-0/16

**0/23

**0/32

**

**

**

**

**

**

0/69
**0/54
-

0/59
**0/60
**0/63
-

-0/25
**-0/27
**-0/38
**-0/31
-

0/35
**0/32
**0/32
**0/37
**-0/51
-

0/49
-

12/83
9/93
4/05
2/85
(** )p>0/01

13/19
4/22

69/71
9/76

48/41
6/59

0/32
**0/41
**0/33
**0/42
**-0/22
**0/34
14/15
2/32

معنادار است ( )p>0/01و دامنه ضریب همبستگی بین

طبق جدول  2تمامی ضرایب همبستگی بین متغیرها

1

)Structured Clinical Interview for DSM Disorders-I (SCID-I
X2
3 X2/DF
)4 Goodness of Fit Index (GFI
)5 Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA
)6 Comparative Fit Index (CFI
)7 Tucker-Lewis (TLI
)8 Bentler–Bonett normed fit index (NFI
2
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متغیرها از ( -0/16همبستگی بین سوءاستفاده هیجانی و
طرحوارههای هیجانی انطباقی) تا ( 0/69همبستگی بین
کودکی و سوءاستفاده دوران کودکی در قالب مدل معادله
ساختاری ابتدا پیشفرضهای روابط خطی میان متغیرها (از

سوءاستفاده جسمانی و غفلت هیجانی) پراکندگی دارد .سپس
برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم غفلت دوران
گردید .در این راستا  26داده پرت حذف گردید .و تعداد نمونه
برای تجزیهوتحلیل به  300نفر تقلیل یافت .شکل  2ضرایب

طریق نمودار پراکندگی) ،بهنجاری تک متغیری و چند
متغیری ،عدم وجود داده پرت ،عدم همخطی چندگانه رعایت

استاندارد مسیرها را نشان میدهد.

شکل  .2ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم در مدل پیشنهادی؛ **p>0/0001 ،*p>0/05

انطباقی بهوسیله مدل حاضر تبیین میشود .در این پژوهش
بهمنظور برآورد مدل از شاخصهای مجذور خی ،شاخص
مجذور خی بر درجه آزادی ،شاخص نیکویی برازش ،ریشه
میانگین مجذورات خطای تقریب ،شاخص برازش مقایسهای،
شاخص توکر-لویس و برازندگی هنجار شده بنتلر-بانت
استفاده گردید .جدول  3مقادیر شاخصهای برازش را نشان
میدهد.

همانطور که شکل  2نشان میدهد تنها مسیر مستقیم
غفلت دوران کودکی به طرحوارههای هیجانی انطباقی معنادار
نمیباشد ( .)p<0/05بیشترین ضریب استاندارد نیز به مسیر
غفلت دوران کودکی به طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی
مربوط میشود ( .)β=0/41همچنین  53درصد از اختالل
اضطراب فراگیر 24 ،درصد از طرحوارههای هیجانی
غیرانطباقی و فقط  0/03درصد از طرحوارههای هیجانی

جدول  .3شاخصهای برازش مدل پیشنهادی
دامنهی موردقبول
مقادیر
شاخصها
<0/05
3/59
مجذور خی
0/063
سطح معناداری
>5
3/59
مجذور خی بر درجه آزادی
<0/90 0/987
شاخص نیکویی برازش
ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب >0/1 0/076
<0/90 0/986
شاخص برازش مقایسهای
<0/90 0/967
شاخص توکر-لویس
<0/90 0/987
برازندگی هنجار شده بنتلر-بانت

همانطور که جدول  3نشان میدهد مدل پیشنهادی
برای اختالل اضطراب فراگیر از برازش مطلوبی برخوردار
میباشد.

نتیجه
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

برای ارزیابی اثرات غیرمستقیم مدل از دو روش بوت
استراپ 1و آماره سوبل 2استفاده گردید .جدول  4نیز
مسیرهای غیرمستقیم غفلت و سوءاستفاده دوران کودکی و
Bootstrpap
Sobel
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1
2

علیاصغر فرخزادیان و همکاران

نقش میانجی طرحوارههای هیجانی در رابطة بین آسیبهای دوران کودکی ..........

میانجیگری طرحوارههای هیجانی (انطباقی و غیرانطباقی) را
بهوسیله روش بوت استراپ (با فاصله اطمینان  95درصد و
 5000بار نمونهگیری) و آماره سوبل نشان میدهد.
جدول  .4مسیرهای غیرمستقیم در مدل پیشنهادی
خطای معیار بوت
جهت مسیرها
-0/005
0/005
غفلت<---طرحوارههای هیجانی انطباقی  <---اختالل اضطراب فراگیر
-0/208
0/030
غفلت<---طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی  <---اختالل اضطراب فراگیر
0/015
0/0109
سوءاستفاده<---طرحوارههای هیجانی انطباقی<---اختالل اضطراب فراگیر
0/344
سوءاستفاده<--طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی<--اختالل اضطراب فراگیر 0/0424

همانطور که جدول  4نشان میدهد طرحوارههای
هیجانی غیرانطباقی بین غفلت و نشانههای اضطراب فراگیر
نقش میانجی دارد چون حد پایین ( )-0/280و باالی (-0/16
) بوت استراپ با فاصله اطمینان  95درصد صفر را شامل
نمیشود و آماره سوبل نیز معنادار است ( .)P>0/01همچنین
طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی بین سوءاستفاده و
نشانههای اضطراب فراگیر میانجیگری میکند چون حد
پایین ( )0/263و باالی ( )0/425بوت استراپ با فاصله
اطمینان  95درصد صفر را شامل نمیشود و آماره سوبل نیز
معنادار است ( .)P>0/01درحالیکه طرحوارههای هیجانی
انطباقی نمیتواند بهطور معناداری بین غفلت و سوءاستفاده
دوران کودکی با نشانههای اختالل اضطراب میانجیگری کند
چون دادههای حد پایین و باالی بوت استراپ با فاصله
اطمینان  95درصد صفر را شامل میشود و آماره سوبل نیز
معنادار نیست (.)P<0/05

حد پایین
-0/022
-0/280
-0/0009
0/263

حد باال
0/002
-0/160
0/041
0/425

آماره سوبل
1/19
7/52
1/52
8/46

معناداری
0/21
0/001
0/14
0/001

فراگیر را در او ایجاد کند و باعث شود فرد در مقابل هر
موضوعی استرسزایی ،دچار اضطراب گردد که این از
نشانههای اختالل اضطراب فراگیر است.
تبیین دیگر میتواند تبیین روانشناختی باشد بطوریکه
طبق گفته مک نالی [ ]45سوءاستفادههای دورۀ کودکی
میتواند دید و نظر کودک را نسبت به خود و جهان اطراف
تغییر دهد .مخصوصاً قربانی شدن در این دوره میتواند باعث
بیشازحد محتاط شدن ،نگرانی بیشازحد در مورد جسم خود
و پیشبینی بیشازحد خطر در مراحل بعدی زندگی شود که
این خود میتواند ابتال به انواع اختالالت اضطرابی خصوصاً
اختالل اضطراب فراگیر که اصلیترین نشانۀ آن اضطراب
داشتن در مورد اکثر موضوعات بالقوه استرسزا است را در
فرد پیشبینی کند .همچنین هرچقدر فرد در دوران کودکی
مورد آزار جنسی و جسمی قرار گرفته باشد در مواجهه با
شرایط سخت و دردآور زندگی ،ابعادی از شخصیتش را که
برایش دوستداشتنی نیستند مورد انتقاد سختگیرانه قرار
داده و بهجای حمایت از خود در شرایط بحرانی ،با
کاستیهایش بهمالیمت و آرامی رفتار نمیکند و با خود به
زبانی صحبت میکند که ازلحاظ هیجانی لحنی حمایتی ندارد
و درواقع طرحوارههای هیجانی منفی آنها در این مواقع فعال
میشود که طبق پژوهشهای انجام شده [ ]27-26این
طرحوارههای منفی ،خود میتواند در فرد اضطراب ایجاد کند.
ازاینرو فرضیه اول پژوهش که به دنبال بررسی نقش میانجی
طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی بین سوءاستفاده دوران
کودکی و اختالل اضطراب فراگیر بود ،تائید شد .یافتههای
مربوط به این فرضیه با یافتههای پژوهشهای مشابه [،27
 ]46 ،32همسو میباشد .طبق پژوهشهای لیهی []31 ،29
طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی با طیف گستردهای از
اختاللها نظیر افسردگی ،اضطراب ،نگرانی مزمن و برخی
اختالالت دیگر همبستگی دارد .مدل طرحوارههای هیجانی
معتقد است هنگامیکه یک هیجان برانگیخته و یا فراخوانده
میشود ،تفسیرها ،واکنشها و راهبردهای تنظیم هیجان
تعیین خواهد کرد که آیا این هیجان تداوم خواهد یافت،
تشدید شده و یا کاهش مییابد .از سوی دیگر همانطور که

بحث و نتیجهگیری

قبل از بررسی فرضیات پژوهش و بررسی نقش
میانجیهای پژوهش ،رابطه مستقیم بین آسیبهای دورۀ
کودکی و اختالل اضطراب فراگیر را بررسی میکنیم.
همانطور که یافتههای پژوهش نشان میدهند غفلت و
سوءاستفاده دوران کودکی ،خود میتواند بهطور مستقیم با
ابتالی فرد به اختالل اضطراب فراگیر در آینده مرتبط باشد.
این یافته با یافتههای پژوهشهای مشابه [،43 ،27 ،26 ،20
 ]44همسو میباشد .یکی از تبیینهایی که برای این یافته
میتوان ذکر کرد تبیین روانی زیستی است .طبق تحقیقات
هیم و نمروف [ ]44استرسهای دورههای اولیه زندگی فرد
باعث بیش فعالی و تحریکپذیری بیشتر سیستم عصبی
مرکزی و سیستمهای دیگر انتقالدهندههای عصبی میشود
که این درنهایت باعث افزایش پاسخدهی بیشازحد غدد
درونریز ،دستگاه عصبی خودمختار و تنشهای رفتاری
میشود .وقتی فرد در مراحل بعدی زندگی مکرراً با استرس
و تنش مواجه میشود ،میتواند با توجه به مکرر و فراگیر
بودن این استرسها و تنشها ،نشانههای اختالل اضطراب
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اجتنابناپذیر است از سوی این افراد انکار میشود و یا فرد با
آن میجنگد ،اضطراب در فرد به شکل گستردهای
افزایشیافته و در مشکالت خود غرق میشوند و بهاینترتیب
توانایی خود را برای مقابله با این مشکالت از دست داده و این
را در نظر نمیگیرند که افراد دیگر هم ممکن است به این
مشکالت دچار باشند [.]44
اما فرضیۀ دیگر پژوهش مبنی بر اینکه طرحوارههای
هیجانی انطباقی میتواند رابطۀ بین آسیبهای دورۀ کودکی
و اختالل اضطراب فراگیر را میانجیگری کند تأیید نشد .رد
شدن این فرضیه نیز با توجه به نتایج برخی پژوهشهای قبلی
دور از انتظار نیست .اگرچه پژوهشهای بسیار کمی ارتباط
طرحوارههای هیجانی با متغیرهای دیگر را به تفکیک انطباقی
و غیرانطباقی بودن بررسی کردهاند اما با نگاهی به
پژوهشهای مشابه [ ]46 ،32 ،27میتوان دریافت در این
پژوهشها نیز طرحوارههای هیجانیای که با سوءاستفاده
دوران کودکی و یا با اختالل اضطراب فراگیر در ارتباط هستند
همگی از نوع غیرانطباقی میباشند .در تبیین این یافته شاید
بتوان گفت یکی از دالیل این امر مربوط به تفاوت بین
طرحوارههای انطباقی و غیرانطباقی است ،چنانکه
طرحوارههای انطباقی در زندگی هر فرد بیشتر تحت تأثیر
آموزش و یادگیری است و فرد باید آن را از افراد موجود در
محیط خود مانند والدین فرابگیرد و احتمال داشتن چنین
طرحوارههایی از ابتدا زیاد محتمل نیست و فردی که این
طرحوارهها را فرانگرفته است و یا از ابتدا دارا نمیباشد وقتی
در کودکی با رویدادهایی که سرشار از هیجانات منفی هستند
مانند غفلتها و سوءاستفادههای دوران کودکی مواجه
میشود احتمال اینکه طرحوارههای منفیای نسبت به هیجان
در او شکل بگیرد و از این طریق نیز به اختالالتی نظیر اختالل
اضطراب فراگیر مبتال شود بسیار زیاد خواهد بود.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز روبرو بود ازجمله اینکه:
نقش متغیرهای دیگری چون صفات شخصیت ،اضطراب
صفت-حالت در این پژوهش در نظر گرفته نشده بود.
نمونهگیری به شیوه در دسترس بود و احتمال خطا در انتخاب
نمونۀ معرف جامعه وجود داشت .احتمال صحیح نبودن
پاسخها در تکمیل بهصورت مجازی نیز وجود داشت.
همچنین در این پژوهش تحلیل عاملی تأییدی انجام نشد.
در آخر پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی
متغیرهایی نظیر صفات شخصیت ،اضطراب صفت-حالت نیز
در مدلهایی که برای این اختالل در نظر گرفته میشود
گنجانده شده و مدلهای به دست آمده را با توجه به مبانی
نظری هر اختالل به اختالالت دیگر نیز بسط دهند .همچنین
از نمونهگیریهایی با دقت باالتر استفاده شود و همچنین

قبالً ذکر آن رفت وقتی فرد در کودکی تحت سوءاستفاده یا
غفلت قرار میگیرد و طی آن هیجان شدیدی به کودک وارد
میشود ،دید و نگاه فرد به زندگی و هیجانات تغییر کرده و
باورها و طرحوارههای خاصی را نسبت به هیجانات منفی در
خود شکل میدهد مثلاینکه آیا این هیجانات قابلکنترل
هستند یا خیر و یا اینکه چه مدت طول میکشند .برخی از
طرحوارههای هیجانی بیشتر از سایر طرحوارهها
مشخصکننده اختاللهای خاص هستند .برای مثال
طرحوارههای هیجانی احساس گناه و باورهای فرد درباره طول
مدت هیجان ،بیشترین پیشبین اضطراب هستند [.]30
اضطراب اغلب بهصورت امری غیرقابل مقابله و یا از دست
دادن کنترل در مورد خطر یک موقعیت و یا خطر هیجانهایی
که فرد تجربه میکند تجربه میشود [ .]3عالوه بر این با توجه
به اینکه عدم کنترل فاجعۀ بیشتری را در پی دارد ،باور به
ضرورت کنترل ،جنبۀ متناقض اکثر اختاللهای اضطرابی
ازجمله اختالل اضطراب فراگیر است .فرد احساس میکند
باید حواس جسمی و هیجانهای خود را کنترل کند اما از
عهدۀ آن برنمیآید و متعاقباً کنترل بیشتری الزم میشود .در
نتیجه افراد مضطربتر میشوند چون باور دارند نداشتن
کنترل ،خود لزوماً خطرناک است [.]47
از سوی دیگر بنا بر مدل سببشناسی طرحوارههای
هیجانی ،ارزیابی منفی از هیجان و راهبردهای تنظیم هیجانی
هستند که مشکل سازند .برای مثال افراد مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر نسبت به افکار درباره اشتباهات بالقوه یا
پیامدهای بد گوشبهزنگ هستند ،به رفتارهای ایمنی (از
قبیل آمادگی بیشازحد) میپردازند ،تالش میکنند تا
نگرانیهای خود را با استفاده از جستجو برای راهحلهای
کامل در جهت کاهش عدم قطعیت برطرف کنند و ممکن
است از موقعیتهایی که نگرانی آنها را برمیانگیزد اجتناب
کنند .همه این موارد ذکر شده همانطور که در مورد ماهیت
آسیبهای دوره کودکی اعم از انواع سوءاستفاده و غفلت ذکر
شد میتواند از ویژگیهای افرادی باشد که تحت این آسیبها
در کودکی قرارگرفتهاند و درواقع میتوان گفت این آسیبها
از طریق ایجاد طرحوارههای هیجانی غیرانطباقی ،در
بزرگسالی اختالالتی نظیر اختالل اضطراب فراگیر ایجاد
میکنند [.]28
این افراد بهجای حمایت از خود ،به سرزنش کردن و حمله
به خود پرداخته و پذیرش گرم و نامشروط نسبت به خود
نشان نمیدهند .کسانی که در دوران کودکی مورد آزار عاطفی
و غفلت از سوی والدین خود قرارگرفتهاند در بزرگسالی نسبت
به نقصهای خود انتقادگر بوده و از دست خود عصبانی می
شوند .وقتی این واقعیت که شکست ،درد و رنج در زندگی
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