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Abstract
Introduction: Generalized anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders that cognitive and
emotional components have an important role in its developing and persistence. So, the aim of this study
was to comparing intolerance of uncertainty, emotion regulation (cognitive reappraisal, suppression), and
cognitive avoidance in patients with generalized anxiety disorder and healthy individual.
Methods: Present study was an applied research in terms of its purpose and post-event (causal-comparative)
in terms of its implementation. A total of 30 patients with GAD were selected by convenience sampling
method and were matched with 30 normal subjects by the variables of age and gender. The Intolerance of
Uncertainty Scale (IUS), Emotional Regulation Questionnaire (ERQ), and Cognitive Avoidance
Questionnaires (CAQ) were used to data collection. Data were analyzed by Multivariate Analysis of
Variance.
Results: Findings showed there is significant difference between the group of patients with general anxiety
disorder and normal people in intolerance of uncertainty (F=91.82, P˂0.0001), cognitive reappraisal
(F=51.22, P˂0.0001), suppression (F=80.54, P˂0.0001), and cognitive avoidance (F=58.27, P˂0.0001).
Conclusions: Considering that these components have a significant role in general anxiety disorder, could
be more focused on this component on the treatment of this disorder. This finding have potential
implications for mental health practitioners who are involved in mental health area that have been addressed.
Keywords: Generalized Anxiety Disorder, Intolerance of Uncertainty, Emotion Regulation, Cognitive
Avoidance
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چکیده

مقدمه :اختالل اضطراب فراگیر ( ،)GADیکی از شایعترین اختالالت اضطرابی است که مؤلفههای شناختی و هیجانی نقش بسیار
مهمیدر ایجاد و تداوم آن ایفا میکنند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر مقایسه مولفههای عدم تحمل بالتکلیفی ،تنظیم هیجان (بازارزیابی
شناختی ،فرونشانی) و اجتناب شناختی در بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و افراد سالم بود.
روش کار :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا از نوع مطالعات پس رویدادی (علی -مقایسهای) بود .جامعه
آماری پژوهش متشکل از دو گروه بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و افراد بهنجار بودند .با استفاده از روش نمونه گیری در
دسترس تعداد  91نفر از بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر انتخاب و در متغیرهای سن و جنسیت با  91نفر از افراد بهنجار همتا
شدند .از پرسشنامههای عدم تحمل بالتکلیفی ( ،)IUSتنظیم هیجان ( ،)ERQو اجتناب شناختی ( )CAQبه منظور جمع آوری دادهها
استفاده شد .دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد بین گروه بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و افراد عادی در مؤلفههای تحمل بالتکلیفی (،F = 30/21
 ،)P > 1/1110بازارزیابی شناختی ( ،)P > 1/1110 ،F = 00/11فرونشانی ( ،)P > 1/1110 ،F = 21/05و اجتناب شناختی (02/11
=  ،)P > 1/1110 ،Fتفاوت معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه این مؤلفهها نقش بارزی را در اختالل اضطراب فراگیر ایفا میکنند ،میتوان در درمان این اختالل بر این
مؤلفهها تمرکز بیشتری داشت .یافتههای حاضر برای متخصصان بالینی دست اندرکار در حوزه سالمت روان ،تلویحات کاربردی به دنبال
دارد که مورد بحث واقع شده است.
واژگان کلیدی :اختالل اضطراب فراگیر ،عدم تحمل بالتکلیفی ،تنظیم هیجان ،اجتناب شناختی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اختالل اضطراب فراگیر ( GAD: Generalized Anxiety
 ،)Disorderیکی از شایعترین اختالالت اضطرابی است که معموالً سیر
مزمنی به خود میگیرد و همآیندی مرضی بسیار باالیی با سایر
اختالالت روانپزشکی دارد [ .]1 ,0شیوع طول عمر این اختالل در حدود
 %3برآورد شده است و زنان دو برابر بیشتر از مردان دچار آن میشوند
[.]9
نتایج برخی از پژوهشهای همه گیرشناسی در ایران از جمله پژوهش
کاویانی و همکاران ( )0920شریفی و همکاران ( )0935و زرافشان و
همکاران ( )0935نیز نشان داده است که  GADجزو شایعترین
اختالالت اضطرابی است .فرآیندهای محوری این اختالل معرف
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جنبههای اصیل درگیر در تمام اختاللهای اضطرابی است [ .]0-5طبق
گزارش انجمن روانپزشکی امریکا ،افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر،
نسبت به بیماران مبتال به سایر اختاللهای اضطرابی تمایل بیشتری به
نگرانی دارند و درباره موضوعات بیشتری نگران میشوند [ .]9در واقع،
نگرانی مفرط و غیرقابل کنترل ( excessive and uncontrollable
 ،)worryخصیصه شناختی اصلی این اختالل محسوب میشود و افراد
مبتال به این اختالل به طور ناخواسته از نگرانی برای مقابله با وقوع
رویدادهای منفی و تغییرات در واکنشهای هیجانی استفاده میکنند
[.]2 ,1
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به علت طوالنی بودن دورههای اختالل اضطراب فراگیر ،این اختالل
تأثیر بسیار منفی و چندگانهای بر زندگی اجتماعی و خانوادگی بیماران
دارد و نیز با کاهش قابل توجهی در کیفیت زندگی همراه است [ .]3با
توجه به شیوع باالی این اختالل و اثرات منفی آن بر حوزههای مختلف
زندگی مبتالیان ،مدلهای مختلفی جهت تبیین عوامل سبب شناختی
دخیل در ایجاد و تداوم آن ارائه شده است.
در سالهای اخیر چندین نظریه جدید در چارچوب عمدتاً شناختی ـ
رفتاری برای تبیین اختالل اضطراب فراگیر توسعه یافته است که از
جمله آنها میتوان به مدل اجتنابی نگرانی؛ مدل فراشناختی؛ الگوی
بدتنظیمی هیجانی و مدل عدم تحمل بالتکلیفی اشاره کرد .یکی از
مدلهای نسبتاً قوی  ،GADکه بر ویژگی اختصاصی عدم تحمل
بالتکلیفی ( )Intolerance of uncertaintyتأکید میورزد ،مدل
داگاس و همکاران ( )1111 ،0332میباشد [ .]00 ,01این مدل در
مورد  GADبر مؤلفههای اصلی عدم تحمل بالتکلیفی ،باورهای مثبت
درمورد نگرانی ،اجتناب شناختی و جهت گیری منفی نسبت به مشکل
تأکید دارد .عدم تحمل بالتکلیفی ،عاملی مشترک و بین تشخیصی
( )common and transdiagnostic factorمحسوب میشود که در
انواع مختلفی از اختالالت هیجانی نقش ایفا میکند [ .]01مطالعات
آسیب شناسی روانی تجربی نشان میدهند که یک رابطه علت و معلولی
بین عدم تحمل بالتکلیفی و نگرانی وجود دارد ،به این معنا که
دستکاری عدم تحمل بالتکلیفی بر روی نگرانی تأثیر میگذارد [,09
.]05
تجزیه و تحلیل دیدگاههای نظری و عملی عدم تحمل بالتکلیفی در
زمینه اختالالت اضطرابی نشان داده است که عدم تحمل بالتکلیفی
یک عامل سرشتی بین تشخیصی گسترده محسوب میشود که در انواع
مختلفی از اختالالت هیجانی ایفای نقش میکند و این عامل باعث
استمرار نگرانی و اضطراب میشود [ .]00 ,01عدم تحمل بالتکلیفی،
یک تمایل سرشتی به تجربه ترس از ناشناختهها است که به عنوان یک
عامل مهم در ایجاد و حفظ اختالالت اضطرابی در نظر گرفته میشود
[ .]00پژوهشهای مرتبط با مداخالت شناختی رفتاری برای اختالل
اضطراب فراگیر نشان دادهاند که ایجاد تغییرات در مؤلفه عدم تحمل
بالتکلیفی منجر به تغییرات مربوطه در نگرانی میشود [.]01
مؤلفه دیگری که در پژوهشهای مختلف به نقش آن در ایجاد و تداوم
اختالالت روانپزشکی تأکید شده ،تنظیم هیجان ( Emotion
 )regulationاست .اخیرأ تنظیم هیجان به عنوان عاملی مشترک و
بینتشخیصی معرفی شده است که با انواع مختلفی از آسیبهای روانی
از جمله اختالالت خلقی و اضطرابی مرتبط است [ .]19-02در واقع،
اختاللهای خلقی و اضطرابی دقیقأ با هیجانهای منفی که مداوم و
شدید هستند ،توصیف میشوند .نقش مؤلفه تنظیم هیجان به قدری
در این اختاللها دارای اهمیت است که بارلو ( )Barlowو کارگروه
مرکز اختالالت اضطرابی دانشگاه بوستون ( Center for Anxiety
 ،)and Related Disorders, Boston Universityاین اختاللها را
اختالالت هیجانی نامیدهاند [.]10 ,15
یکی از قویترین مدلهای ارائه شده در حوزه تنظیم هیجان ،مدل
فرایندی گراس ( )1105( )Grossاست .در این مدل راهبردهای تنظیم
هیجان به دو دسته (بازارزیابی شناختی ()Cognitive reappraisal
و فرونشانی ( ))Suppressionتقسیم شدهاند [ .]10بازارزیابی شناختی
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به معنی تالش برای دیدن موقعیتها به صورت مثبت و مالیمتر به
منظور تنظیم خلق است و حجم فزایندهای از پژوهشها نیز نشان
میدهند که بازارزیابی شناختی شیوه سازگارانهای برای مدیریت
تجربیات هیجانی منفی است .فرونشانی به عنوان راهبردی تعریف
میشود که افراد از طریق آن هیجانات ،افکار و حسهای بدنیشان را
تغییر داده و یا کنترل میکنند [ .]10اجتناب ،فرونشانی هیجانات و
عدم پذیرش آنها از معیارهای مهم اختاللهای اضطرابی محسوب
میشوند [ .]10در حوزه درمان نیز ،اخیرأ برخی از پژوهشگران پیشنهاد
کردهاند که مداخالت درمانی باید بهطور ویژه بر راهبردهای تنظیم
هیجان تمرکز کنند ،زیرا چنین مداخالتی ممکن است اثرات مثبتی بر
دامنه گستردهای از اختاللهای هیجانی داشته باشند [.]13-10
بنابراین با بررسی متون علمی ،ضرورت گسترش پژوهشها بر روی این
مؤلفههای مشترک و بین تشخیصی هم در حوزه آسیب شناسی و هم
در حوزه درمان ،هر چه بیشتر آشکار میگردد.
از دیگر مؤلفههایی که در پژوهشهای مرتبط با اختالالت اضطرابی به
نقش آن در ایجاد و تداوم این اختالالت تأکید شده ،اجتناب
( )Avoidanceاست .اجتناب هم به لحاظ مالکهای تشخیصی [ ]9و
هم به عنوان یک عامل تداوم بخش در شرایط آسیب شناختی []15
نقش بسیار مهمیرا در اختالالت هیجانی ایفا میکند .اجتناب شناختی
به تنوع راهبردهایی جهت اجتناب از محتوای تهدیدآمیز شناختی و
هیجانی اشاره دارد ،در واقع اجتناب شناختی ،یکی از انواع راهبردهای
ذهنی است که افراد بر اساس آن تفکرات خویش را در جریان ارتباط
اجتماعی تغییر میدهند .همچنین اجتناب تجربهای ،اجتناب فعاالنه و
یا خودکار از تجربههای درونی است که به طور تهدید آمیز یا به صورت
منفی ادراک شدهاند که آن شامل نگرانی در مورد رویدادهای احتمالی
آینده یا نگرانی در مورد مسائل جزئی برای اجتناب از نگرانیهای
جدیتر است .به طور خاص ،اجتناب شناختی به نظر میرسد برای
توسعه و یا حفظ افکار یا تصاویر عودکننده پایدار و مزاحم مهم باشد
[.]10
با توجه به شیوع باال ،سیر مزمن و ناتوان کننده و هزینههای اقتصادی
باال و با توجه به مطالعات بسیار محدود در زمینه اختالل  GADو
مؤلفههای مرتبط با آن ،انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری به
نظر میرسد .با اینکه اختالل اضطراب فراگیر شیوع باالیی دارد ولی
محققان اظهار میدارند که این اختالل در مقایسه با سایر اختاللهای
اضطرابی ،با چاپ پژوهشهای اندکی که در دورههای قبل به این
اختالل اختصاص داده شده ،مورد غفلت واقع شده و در این حوزه فقر
پژوهشی وجود دارد .نتایج پژوهش داگاس و همکاران ( )1101در زمینه
مقاالت منتشر شده در حوزه اختاللهای اضطرابی از سال  0321تا
 ،1110نشان داد که مقاالت منتشر شده در ارتباط با  GADکمتر از
 2درصد (تقریباً رتبه آخر) را به خود اختصاص داده است [ .]91در
مجموع ،در حال حاضر ،بررسی پیشینههای موجود نشان میدهد که
احتمال ارتباط بین متغیرهای عدم تحمل بالتکلیفی ،تنظیم هیجان و
اجتناب شناختی با  GADوجود دارد .این در حالی است که
پژوهشهای درخوری در ارتباط با نقش احتمالی هر سه متغیر در تداوم
 GADو تفاوت این مؤلفهها در افراد  GADو عادی صورت نگرفته
است .لذا ،پژوهش حاضر با هدف مقایسه مؤلفههای شناختیِ عدم تحمل
بالتکلیفی ،تنظیم هیجان و اجتناب شناختی در بیماران مبتال به
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بازآزمایی پنج هفتهای این پرسشنامه )1/15( ،گزارش شده است .عالوه
براین ،مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی اعتبار همگرا و واگرا قابل قبولی با
مقیاسهای نگرانی ،افسردگی و اضطراب نشان میدهد [ .]91در ایران،
ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی (بعد از  0هفته) به
ترتیب  1/35و  1/15گزارش شده است [.]99
پرسشنامه تنظیم هیجان ( ERQ: Emotion Regulation
 ،)Questionnaireپرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان ()1119
تفاوتهای افراد در زمینه دو راهبرد تنظیم هیجان بازارزیابی شناختی
( 0( )cognitive reappraisماده) و فرونشانی (5( )suppression
ماده) بررسی میکند .این پرسشنامه بر اساس مقیاس  1درجهای
لیکرت از  0کامالً مخالف تا  1کامالً موافق ،برای هر گزینه نمرهگذاری
میشود .در دستورالعمل این پرسشنامه از آزمودنی خواسته میشود تا
به برخی پرسشها در زمینه زندگی هیجانی ،به ویژه چگونگی تنظیم و
مدیریت هیجانها پاسخ دهد .برای نسخه اصلی این پرسشنامه،
همسانی درونی  1/21و پایایی بازآزمایی  1ماهه برای خردهمقیاس
بازارزیابی شناختی  1/01و برای خرده مقیاس فرونشانی  1/10گزارش
شده است [ .]90این ابزار در فرهنگهای مختلف به کار رفته و
مشخصات روانسنجی مناسبی نیز برای آن گزارش شده است .ضریب
همسانی درونی این پرسشنامه در دانشگاه میالن ایتالیا ،برای بازارزیابی
شناختی از  1/52تا  1/02و برای فرونشانی  1/51تا  1/09به دست آمده
است [.]95
نسخه فارسی این پرسشنامه در فرهنگ ایرانی توسط قاسم پور و
همکاران ( )0930هنجاریابی شده است .اعتبار این مقیاس بر اساس
روش همسانی درونی (با دامنه آلفای کرونباخ  1/01تا  )1/20و روایی
آن از طریق تحلیل مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش واریماکس،
همبستگی بین دو خرده مقیاس  r = 1/09و روایی مالکی مطلوب
گزارش شده است [.]90
پرسشنامه اجتناب شناختی ( CAQ: Cognitive Avoidance
 ،)Questionnaireپرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس،
برای سنجش اجتناب شناختی تهیه شده است و شامل  10آیتم است
که پنج نوع راهبرد شناختی را میسنجد [ .]90این پرسشنامه از
همسانی درونی خوبی برخوردار است ضریب آلفایکرونباخ ( )1/30و
پایایی بازآزمایی این مقیاس در شش هفته ( )1/20بوده است .همچنین
پرسشنامه اجتناب شناختی در مقایسه با مقیاسهای نگرانی ،سرکوبی
افکار و سبکهای مقابلهای ،از اعتبار همگرا و واگرا بهتری برخوردار
است [ .]90در ایران ،ضرایب آلفای کرونباخ برای همسانی درونی
زیرمقیاسها و نمره کل اجتناب شناختی از  1/19تا  1/31محاسبه
شده و برای اعتبار بازآزمایی در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته برای
زیر مقیاسها و نمره کل اجتناب شناختی از  1/02تا  1/21گزارش شده
است [.]91

اختالل اضطراب فراگیر و افراد عادی انجام شد .یافتههای حاصل از
پژوهش حاضر برای متخصصان بالینی دست اندرکار در مراکز درمانی
که هدفشان مداخله و پیشگیری از آسیبهای روانشناختی و
روانپزشکی است تلویحات کاربردی خواهد داشت .این نتایج میتواند
اطالعات ارزندهای در زمینه عوامل سبب ساز و تداوم بخش اختالل
 GADارائه نماید.

روش کار
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا و گردآوری
دادهها از نوع علی -مقایسهای ()causal-comparative research
بود .از آنجا که اختالل اضطراب فراگیر در میان زنان شایع بوده و بیشتر،
این افراد برای درمان مراجعه میکنند ،جامعه پژوهش شامل تمامی
بیماران زن  GADمراجعه کننده به مراکز درمانی خصوصی شهر
سنندج و دانشجویان عادی دانشگاه کردستان بود .با توجه به قانون
حداقل حجم نمونه در تحقیقات علی-مقایسه ای که برای هر گروه 00
نفر ذکر شده است [ ،]90برای افزایش اعتبار تحقیق  91نفر برای هر
گروه به عنوان نمونه انتخاب شدند .گروه نمونه  GADشامل  91نفر از
زنان مراجعه کننده به مطبهای روانپزشکی شهر سنندج بود که توسط
روانپزشک تشخیص  GADداده شده بودند و به شیوه در دسترس
انتخاب شدند.
گروه مقایسه نیز  91نفر دانشجوی دختر دانشگاه کردستان بودند که
پس از همتاسازی با آنان انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش
عبارت بودند از تشخیص اختالل اضطراب فراگیر براساس نظر
روانپزشک ،کسب رضایت آگاهانه از ورود به پژوهش ،حداقل سواد
خواندن و نوشتن ،عدم سابقه بستری در بیمارستان ،عدم وجود
اختالالت روانپزشکی همآیند ،عدم سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد
مخدر .معیارهای خروج نیز عبارت بودند از وجود اختالل روانپریشی و
عالئم سایکوتیک (توهم ،هذیان) ،همآیندی مرضی با سایر اختالالت
روانپزشکی ،وجود هرگونه بیماری جسمی ،مصرف داروهای روانپزشکی،
سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد مخدر .پس از توضیحات کامل و
روشن در مورد اهداف و روش انجام پژوهش و تأکید در خصوص بی نام
ماندن آزمودنیها و محرمانه ماندن اطالعات ،و آزادی در خصوص خروج
از پژوهش در هر زمان که بخواهند؛ پرسشنامهها به آنان ارائه گردید.
سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا سؤاالت پرسشنامهها را با دقت
خوانده و پاسخ دهند.
پژوهش مبتنی بر رعایت موازین اخالق پژوهش از جمله اخذ رضایت
کتبی آگاهانه ،محرمانه ماندن دادهها ،عدم تعارض منافع در
پژوهشهای بالینی و با رعایت دیگر نکات مهم اخالق پژوهش صورت
گرفته است.
ابزار جمع اوری دادههای پژوهش شامل مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی،
پرسشنامه تنظیم هیجان ،پرسشنامه اجتناب شناختی بوده است.
مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی ( IUS: Intolerance of
 )Uncertainty Scaleمقیاس عدم تحمل بوهر و داگاس ،شامل 11
آیتم برای سنجش باورهای منفی درباره بالتکلیفی است [ .]91آیتمها
بر روی مقیاس لیکرت  0درجهای (هرگز ،بندرت ،گاهی اوقات ،اغلب
اوقات و همیشه) نمره گذاری میشوند و هر یک از گزینهها به ترتیب
 ،5 ،9 ،1 ،0و  0نمره میگیرند .ضریب آلفای کرونباخ ( )1/35و پایایی
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یافتهها
نتایج دموگرافیک تحقیق حاکی از آن است که تعداد  91نفر بیمار مبتال
به اختالل اضطراب فراگیر و  91نفر افراد عادی با میانگین سنی (انحراف
معیار)  )5/01( 11/15و با جنسیت مؤنث در این پژوهش شرکت
داشتند .در ابتدا شاخصهای آماری (میانگین و انحراف معیار) دو گروه
در متغیرهای پژوهش در جدول  0ارائه گردیده است.
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرههای دو گروه در متغیرهای پژوهش
میانگین

گروه

بدین منظور از تحلیل واریانس یک متغیره با هدف مقایسه متغیرهای
پژوهش در بین دو گروه  GADو عادی استفاده شد که دادههای حاصل
از آن در جدول  9ارائه شده است.
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جدول  :3نتایج تحلیل واریانس یک متغیره در متن تحلیل واریانس چند متغیره با هدف
مقایسه متغیرهای پژوهش در بین دو گروه  GADو عادی

بازارزیابی شناختی
GAD
افراد عادی

متغیرها
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00/39

05/00

شناختی

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،9مشاهده میشود که بین دو
گروه مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و سالم در متغیرهای عدم تحمل
بالتکلیفی ( ،)P˂1/1110 ،F = 30/21بازارزیابی شناختی (= 00/11
 ،)P˂1/1110 ،Fفرونشانی ( ،)P˂1/1110 ،F = 21/05و اجتناب
شناختی ( ،)P˂1/1110 ،F = 02/11تفاوت معنی دار وجود دارد .به
این ترتیب که عدم تحمل بالتکلیفی گروه مبتال به اختالل اضطراب
فراگیر باالتر از افراد عادی است؛ همچنین افراد سالم بیشتر از راهبرد
بازارزیابی شناختی و افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بیشتر از
راهبرد فرونشانی استفاده میکنند و اجتناب شناختی نیز در گروه اخیر
در مقایسه با افراد سالم بیشتر مشاهده میشود.

بحث
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه عدم تحمل بالتکلیفی ،تنظیم هیجان
(بازارزیابی شناختی ،فرونشانی) و اجتناب شناختی در افراد مبتال به
 GADو عادی بود .یافتههای پژوهش نشان داد که بین دو گروه مبتال
به  GADو عادی در متغیرهای مذکور تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات افراد مبتال به  GADدر
مؤلفه عدم تحمل بالتکلیفی باالتر از افراد عادی است .این یافته با نتایج
پژوهشهای قبلی [ ]93 ,92 ,00-01همسو است .این نتیجه احتماأل
بیانگر این واقعیت است که افراد مبتال به  GADبیشتر دچار سوگیری
شناختی هستند و درباره حوادث آینده دیدی منفی و نگران دارند و بر
این باورند که نامطمئن بودن ،یک ویژگی منفی است که باید از آن
اجتناب کرد [ .]92 ,2عدم تحمل بالتکلیفی زنجیرهای از نگرانی ،جهت
گیری منفی نسبت به مشکل و اجتناب شناختی را که مؤلفههای اساسی
دخیل در  GADهستند ،به وجود میآورد .در ادبیات پژوهشی نیز عدم
تحمل بالتکلیفی ،عاملی مشترک و بین تشخیصی ( common and
 )transdiagnostic factorمحسوب میشود که در انواع مختلفی از
اختالالت هیجانی نقش ایفا میکند و باعث تداوم نگرانی و اضطراب
میشود [ .]00داگاس و همکاران ( )1101بر نقش عدم تحمل
بالتکلیفی در سبب شناسی  GADتأکید کرده و اظهار میدارند که
باورهای منفی در مورد عدم قطعیت در مورد موقعیتهای مبهم و غیر
قابل پیش بینی منجر به مشکالتی برای افراد میشود ،که این به نوبه
خود منجر به نگرانی بیش از حد و  GADمیشود [ .]92گرایش افراد

جدول  :2نتایج آزمونهای معنیداری تحلیل واریانس چند متغیره برحسب تفاوت دو
گروه در متغیرهای مورد پژوهش
مجذور
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معنیدار بودن آزمون المبدای ویلکز نشان میدهد که بین دو گروه در
متغیرهای مورد پژوهش تفاوت معنیدار وجود دارد ،ولی این معنیداری
مشخص نمیکند که در کدام متغیرها بین دو گروه اختالف وجود دارد.
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به منظور بررسی معنیداری تفاوت میانگین نمرات آزمودنیها در
متغیرهای عدم تحمل بالتکلیفی ،تنظیم هیجان (بازارزیابی ،فرونشانی)
و اجتناب شناختی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
( )MANOVAبرای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .قبل از
استفاده از این آزمون ،ابتدا پیش فرضهای آن بررسی شد .بدین منظور،
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع دادها استفاده
شد و از آزمون لون ( )Levenبرای ارزیابی یکسان بودن واریانس گروهها
استفاده شد .نتایج این آزمونها برای هیچ کدام از متغیرها معنیدار
نبود و تفاوت معنیداری در واریانس دو گروه مشاهده نشد (،)P<1/10
لذا شرط تساوی واریانسهای دو گروه مورد تأیید قرار گرفت و میتوان
اطمینان حاصل کرد که پراکندگی نمرات در هر دو گروه یکسان است.
بررسی نتایج آزمون  M Boxنیز حاکی از آن بود که تفاوت کوواریانس
دو گروه در سطح جامعه معنیدار نیست و مفروضه همگنی ماتریس
واریانس -کواریانس برقرار است ( .)F = 0/51 ،P = 1/05بنابراین،
میتوان اطمینان حاصل کرد که دادههای این پژوهش مفروضههای
زیربنایی استفاده از آزمونهای پارامتریک را برآورد میکنند .بر اساس
نتایج جدول  ،1اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنیدار است
( = 1/001 ،F = 11/301 ،P = 1/111المبدای ویلکز) .این معنیداری
بیانگر آن است که دو گروه حداقل در یک متغیر پژوهشی با یکدیگر
تفاوت معنیدار دارند.
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مبتال به  GADبه تهدیدآمیز دانستن دادههای مبهم ،همسو با این نظر
است که آنها نمیتوانند بالتکلیفی را تحمل کنند .به بیان دیگر ،عدم
تحمل بالتکلیفی بهترین عامل در تبیین سوگیری افراد مبتال به GAD
برای تهدیدآمیز دانستن وقایعی است که در آینده رخ میدهد [ .]00از
این رو افرادی که نمیتوانند بالتکلیفی را تحمل کنند ،مستعد تجربه
سطح باالیی از نگرانی هستند .به بیان دیگر افراد مبتال به GAD
استعداد باالیی در ادراک موقعیتهای منفی دارند .این افراد میپذیرند
که در آینده وقایع منفی رخ میدهد ،بنابراین در موقعیتهایی که امور
مربوط به آینده نامعلوم و مبهم هستند ،نگرانی را به عنوان راهکاری
برای حل مشکل به کار میبرند [ .]92بر مبنای مدل عدم تحمل
بالتکلیفی داگاس و همکاران ( ،)1101 ،1111تفاوت افراد مضطرب با
افراد سالم عمدتاً به این موضوع مربوط میشود که افراد تا چه اندازه
میتوانند بپذیرند که در زندگی واقعی موقعیتهای مبهمی میتوانند
وجود داشته باشند و تا چه اندازه قدرت تحمل این موقعیتهای مبهم را
دارند [ .]92 ,01پیش بینی میشود که افراد مضطرب وجود
موقعیتهای منفی و مبهم احتمالی را غیر قابل قبول میدانند و وقتی با
چنین موقعیتهایی روبهرو میشوند از نگرانی به عنوان راهبرد اصلی
برای کاهش سطوح بالتکلیفی خود استفاده میکنند که این موضوع
نشاندهنده رابطه تنگاتنگ عدم تحمل بالتکلیفی با نگرانی است [,01
 .]93 ,92اگرچه در دو دهه گذشته نگرانی به عنوان ویژگی شناختی
اصلی  GADشناخته شده بود ولی چنین به نظر میرسد که نگرانی
پیامد عدم تحمل بالتکلیفی است و از نگرانی به عنوان راهکاری برای
مقابله با عدم تحمل بالتکلیفی بهره گرفته میشود [.]92
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر در خصوص مؤلفه تنظیم هیجان نشان
داد که افراد سالم بیشتر از راهبرد ارزیابی مجدد شناختی استفاده
میکنند در حالی که افراد مبتال به  GADکمتر از این راهبرد استفاده
میکنند و بیشتر از راهبرد فرونشانی برای تعدیل هیجانهای خود
استفاده میکنند .این یافته با نتایج پژوهشهای قبلی [ ]10-01که
معتقدند تنظیم هیجان نقش مهمیدر سازگاری و تعادل روانشناختی
افراد ایفا میکند ،همسو است .تنظیم هیجان نیز به عنوان یک عامل
بینتشخیصی ،در انواع مختلفی از اختاللهای هیجانی از جمله GAD
نقش دارد و مهم است که در درمان مورد توجه قرار گیرد [-10 ,11 ,1
 .]13در نظریه گراس ( )1105ارزیابی مجدد شناختی به معنای تالش
برای دیدن موقعیتها به صورت مثبت و مالیمتر به منظور تنظیم خلق
است و حجم فزایندهای از پژوهشها نیز نشان میدهند که ارزیابی
مجدد شناختی شیوه سازگارانهای برای مدیریت تجربیات هیجانی منفی
است [ .]10طبق مدل آسیبشناسی بک [ ،]51سوگیریهای شناختی
( )cognitive biasesباعث آسیبپذیری در برابر رویدادهای منفی
زندگی میشوند .در این حالت احتمال دارد که یک فقدان یا برخورد به
مانعی در زندگی ،به شیوهای اغراق آمیز ،منفی و شخصیسازی شده
( ،)personalizedتفسیر شود [ .]50راهبرد ارزیابی مجدد شناختی به
طور گستردهای در زندگی روزمره به کار میرود و تکنیکهای ارزیابی
مجدد که در درمان شناختی-رفتاری کالسیک به کار میروند ،با
مهارتهای گردآوری شده در مداخالت نوین اختاللهای خلقی و
اضطرابی مرتبط هستند [.]13
از سوی دیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افراد مبتال به GAD
بیشتر از راهبرد فرونشانی استفاده میکنند .همچنین ،نتایج پژوهش
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نشان داد که میانگین نمرات افراد مبتال به  GADدر مؤلفه اجتناب
شناختی باالتر از افراد عادی است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای
قبلی [ ]10 ,01همسو است که این نتایج منطبق با ادبیات پژوهشی
بیانگر این واقعیت هستند که افراد مبتال به  GADبیشتر از هیجانهای
خود اجتناب کرده و آنها را سرکوب میکنند .در نظریه گراس (،)1105
فرونشانی به عنوان راهبردی تعریف میشود که افراد از طریق آن
هیجانها ،افکار و حسهای بدنیشان را تغییر داده یا کنترل میکنند
[ .]10اجتناب شناختی و تجربهای ،فرونشانی هیجانها و عدم پذیرش
آنها از معیارهای مهم اختاللهای اضطرابی محسوب میشوند [,15
 .]10اجتناب شناختی به تنوع راهبردهایی جهت اجتناب از محتوای
تهدیدآمیز شناختی و هیجانی اشاره دارد .در واقع اجتناب شناختی،
نوعی راهبرد ذهنی است که بر اساس آن افراد تفکرات خویش را در
جریان موقعیتهای اضطراب برانگیز تغییر میدهند [ .]90اجتناب
تجربهای نیز ،اجتناب فعاالنه و یا خودکار از تجربههای درونی است که
به صورت تهدید آمیز یا منفی ادراک شدهاند .این نوع اجتناب شامل
نگرانی در مورد رویدادهای احتمالی آینده یا نگرانی در مورد مسائل
جزئی برای اجتناب از نگرانیهای جدیتر است [ .]10به طور خاص ،به
نظر میرسد اجتناب شناختی در ایجاد و یا حفظ افکار یا تصاویر عود
کننده پایدار و مزاحم نقش مهمیآیفا میکند .اجتناب هم به لحاظ
مالکهای تشخیصی [ ]9و هم به عنوان یک عامل تداوم بخش در
شرایط آسیب شناختی [ ]10 ,15نقش بسیار مهمیرا در اختالالت
هیجانی ایفا میکند .به دلیل اینکه اجتناب شناختی خصیصه محوری
بسیاری از اختالالت اضطرابی (به ویژه  )GADاست بنابراین ،مواجهه
سازی ( )exposureبه عنوان اصلیترین تکنیک در مداخالت شناختی
رفتاری برای اختالالت اضطرابی به شمار میآید [ .]50شواهد پژوهشی
نیز نشان دادهاند که درمانهای مبتنی بر تکنیکهای مواجهه سازی از
اثربخشی باالیی برخوردار هستند [ .]51بنابراین ،الگوهای اجتنابی و
نیز فرونشانی هیجانها به طور کلی یکی از آماج مهم درمانی در
رویکردهای نوین درمانی هستند [ .]59آگاهی از هیجانها ،مواجهه
هیجانمدار ،پذیرش هیجانها و عدم فرونشانی آنها از جمله راهبردهای
مؤثر در تنظیم هیجان هستند که در رویکردهای نوین درمانی به ویژه
درمانهای موج سوم ( )third waveبه طور مکرر به کار میروند.

نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر به طور بالقوه تلویحات کاربردی مهمی برای
ارتقای سالمت روانی افراد و مداخالت روانشناختی اختالل GAD
دارد .یکی از تلویحات بالینی نتایج پژوهش حاضر این میتواند باشد که
در پروتکلهای درمانی به این مؤلفههای پایهای و اساسی بیشتر توجه
شود و از تکنیکهای برگرفته از درمانهای مبتنی بر مؤلفههای
فراتشخیصی که به طور اختصاصی این مؤلفههای محوری را کانون
هدف درمانی قرار میدهند ،استفاده شود.
در نتیجه گیری نهایی میتوان اظهار داشت با توجه به اینکه مؤلفههای
مورد بررسی در پژوهش حاضر ،نقش بارزی در اختالل اضطراب فراگیر
ایفا میکنند ،در درمان این اختالل میتوان بر این مؤلفهها تمرکز
بیشتری داشت .پژوهش حاضر محدودیتهایی را به همراه داشت که
عبارتاند از حجم پایین نمونه ،تک جنسیتی بودن نمونه ،عدم امکان
نمونه گیری تصادفی برای گروه  ،GADاستفاده از مطالعه مقطعی،
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 تشکر و،از تمامیکسانی که در اجرای این پژوهش همکاری داشتهاند
.قدردانی میشود

.استفاده از پرسشنامههای خودگزارشی به عنوان ابزار جمع آوری دادهها
 تعمیمپذیری نتایج مستلزم پژوهشهای بیشتری در این،بر این اساس
 پیشنهاد میشود که مطالعات بعدی این پژوهش را با، لذا.زمینه است
.نمونه بزرگتر و بر روی افرادی از هر دو جنس اجرا نمایند

تضاد منافع
.هیچگونه تضاد منافعی برای این مطالعه وجود ندارد
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