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Highlights
• Sensitivity to threats, sensitivity to rewards and parental perfectionism lead to the development of an overcontrolling coping style.
• Over controlling coping style leads to lack of social connectedness.
• Lack of social safeness leads to depression.
Abstract
The objective of this study were to investigate Lynch’s theory of psychopathology with regard to depression.
Students from three universities in Tehran (n= 521) was selected by convenience sampling method. The
measures used in this study were negative temperament scale of Schedule of Non-adaptive and Adaptive
Personality, Temporal Experience of Pleasure Scale, maladaptive perfectionism subscales of Frost
Multidimensional Perfectionism Scale, Ambivalence over Emotional Expressiveness Questionnaire, Personal
Need for Structure Scale, Inventory of Interpersonal Problems, Social Safeness and Pleasure Scale and Beck
Depression Inventory. The results showed that the model has good fit with data. Bootstrap analysis also
confirmed the mediating role of over-controlling and social disconnectedness. Accordingly, the interaction of
sensitivity to threats, sensitivity to rewards and parental perfectionism leads to development of an overcontrolling coping style; this coping style leads to disturbance in social connectedness and subsequently to
depression. Therefore, the results of this study support the Lynch’s model of psychopathology for depression.
Keywords: Psychopathology, Depression, Sensitivity to threats, Sensitivity to rewards
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افسردگی نمونه غیربالینی
فراتشخیصی مبتنی بر نظریۀ لینچ در رابطه با
آزمون مدل
ِ
ِ
خدیجه علوی ،1محمدعلی اصغری مقدم ، 2عباس رحیمی نژاد ،3حجتاله

فراهانی4

یافتههای اصلی پژوهش



بیشکنترلگری به کاهش پیوند اجتماعی که با مشکالت بینفردی و عدم احساس امنیّبت اجتمباعی مشبخّص مبیشبود،
منجر میشود.



کاهش پیوند اجتماعی به افسردگی میانجامد.

چکیده

واژگان کلیدی :مدل آسیبشناسی لینچ ،مدلیابی معادالت ساختاری ،افسردگی ،حسّاسیّت به تهدید ،حسّاسیّت به پباداش ،کمبالگرایبی
والدین ،بیشکنترلگری ،پیوند اجتماعی
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 -1دنویسنده مسئولد دکترای روا شناسی بالینی از دانشگاه شاهد ،بورس هیأت علمی دانشگاه بجنوردkh_alavi@yahoo.com .
 -2استاد گروه روا شناسی بالینی ،دانشگاه شاهد ،تهرا  .ایرا .
 -3دانشیارگروه روا شناسی ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  .ایرا .
 -4استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،تهرا  .ایرا .
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هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل آسیبشناسی لینچ داثر تعامل حسّاسیّت به تهدید ،حسّاسیّت به پاداش و کمالگرایی والدین با میانجی-
گری بیشکنترلگری و پیوند اجتماعید در رابطه با افسردگی بود .این مطالعه یک مطالعه مبدلیبابی معبادالت سباختاری دSEMد ببود و
اعضای نمونه آ را  521نفر از دانشجویا سه دانشگاه در تهرا ددانشگاه شاهد ،دانشگاه تهرا و دانشگاه علوم پزشکی آزادد تشبکیل مبی-
دهند که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل مقیاس طبع منفی فهرسبت شخیبیّت
سازگار و ناسازگار ،مقیاس تجربه زمانی لذّت ،خردهمقیاسهای کمالگرایی ناسازگارانه مقیاس کمالگرایی چنبد بععبدی فراسبت ،پرسشبنامه
دوسوگرایی در ابراز هیجا  ،مقیاس نیاز شخیی به ساختار ،پرسشنامه مشکالت بینفردی ،مقیباس امنیّبت و لبذّت اجتمباعی و پرسشبنامه
افسردگی بک بود .دادههای حاصل از این مطالعه با استفاده از نسخه  22نرمافزارهای  SPSSو  AMOSمورد تحلیل قرار گرفتنبد .یافتبه-
های مطالعه ،حاکی از ببرازش خبوب مبدل یادشبده ببود د 2χنسببی AGFI ،0/99 GFI ،0/99 CFI ،0/032 RMSEA ،1/52
0/97د .تحلیل بوت استرپ نیز نقش واسطهای بیشکنترلگری و پیوند اجتماعی را تأیید کرد .بر این اسباس تعامبل حسّاسبیّت ببه تهدیبد،
حسّاسیّت به پاداش و کمالگرایی والدین منجر به ایجاد سبک مقابلهای بیشکنترلگرانه میشود؛ بیشکنتبرلگبری نیبز ببه نوببه خبود ببه
اختالل در پیوند اجتماعی میانجامد و از این طریق به افسردگی منجر میشود .بر این اساس ،یافتههای مطالعه حاضر میتواند آسیبشناسی
افسردگی را تبیین کند.
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حسّاسیّت باال نسبت به تهدید ،حسّاسیّت اندک نسبت به پاداش و کمالگرایی والدین منجر به ایجاد یک سببک مقابلبهای
بیشکنترلگرانه میشود که با کمال گرایی ناسازگارانه ،نیاز باال ببه سباختار دعبدم ابهبامد و دوسبوگرایی در اببراز هیجبا
مشخص میشود.
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پیشالگوی6

مقدمه
افسردگی ،اختاللی شایع و ناتوا کننده است که با

پژوهشهایی که به بررسی ریختهای شخییّتی یادشده
پرداختند ،نقش مهمّی نیز در دانش آسیبشناسی اختالالت
روانی ایفا کردند .در بخش قابل توجّهی از این پژوهشها ،در
حالیکه ریخت شخییّتی انعطافپذیر با سازگاری روا شناختی
ارتباط مثبت داشت ،ریخت شخییّتی کمکنترلگر با اختالالت
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یک نظریّه آسیبشناختی جدید در این زمینه از سوی
لینچ و همکارا د7د ارائه شده است .مفهوم محوری در این
نظریّه ،خود-کنترلی 2است که به معنای امتناع از عمل کرد بر
مبنای امیال ،تکانهها و کششهاست د7-8د .در دیدگاه لینچ،
خود-کنترلی ،مفهومی دو بععدی است؛ به این معنا که به هما
3
اندازه که ناتوانی در کنترل امیال و تکانهها دکمکنترلگری -
UCد نامطلوب و مشخّیه دستهای از اختالالت دهمچو اختالل
سلوک ،اختالل شخییّت ضداجتماعی و اختالل پرخورید است،
کنترل افراطی امیال و تکانهها دبیشکنترلگریOC-4د نیز می-
تواند نامطلوب و آسیبزا باشد و به اختالالتی همچو اختالل
شخییّت دوریگزین ،اختالل وسواسی -جبری ،بیاشتهایی
روانی ،و افسردگی منجر شود د7-8د .نظریّه لینچ مبتنی بر
تمرکز بر بععد دوّم خود -کنترلی یعنی بیشکنترلگری است.
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عوارض گستردهای همراه است د1-2د .این اختالل موجب
بدکارکردی اجتماعی ،افت عملکرد شغلی و بیکاری ،مشکالت
خانوادگی و تحمیل هزینههای اقتیادی به فرد و اجتماع میشود
د3-4د .از سوی دیگر مشخّص شده است که درما های موجود
برای افسردگی در بهترین حالت تنها تا  30درصد بار ناشی از
بیماری را در این اختالل کاهش می دهند د5د .یک پژوهش نقد
و بررسی 1در وارسی بیش از صد کارآزمایی بالینی اجرا شده روی
افسردگی ،درصد کاهش عالمت را حدود  50درصد برآورد کرده
است د6د .یک نتیجهگیری احتمالی از واقعیات یاد شده آ است
که همچنا به پژوهشهای آسیبشناختی برای درک بیشتر و
بهتر ماهیّت و عوامل دخیل در این اختالل ،به منظور ارتقاء
مداخالت موجود نیازمندیم.

بیشکنترلگری به عنوا یک الگو 5یا
شخییّتی در پژوهشهای ریختشناختی شخییّت ،تاریخچهای
نسبتاً طوالنی دارد .نخستین بار بالک و بالک در سال  1980دو
بععدی بود خود-کنترلی دکه آ را کنترل ایگو 7مینامیدندد را
مطرح کردند .آنها در نظریّه دو بععدی خود دو سازه را مطرح
کردند :کنترل ایگو دECد که بهمعنای بازداری یا ابراز تکانهها
است و انعطافپذیری ایگو 8دERد که به ظرفیّت دستکاری و
تعدیل سطح کنترل ایگو با توجّه به شرایط و الزامات موقعیّتی
اطالق میشود .بر مبنای این دو بععد ،بالک و بالک سه ریخت
شخییّتی را معرّفی میکنند :ریخت بیشکنترلگر 9که به
بازداری امیال و تکانهها حتی در غیاب الزامات موقعیّتی می-
پردازد و دارای خیوصیّاتی از قبیل نظم و ترتیب و تمایل به
سازما مند بود  ،قانو مندبود  ،درجا زد و تکرار ،وفاداری
انعطافناپذیر به ادراکات پیشین و اجتناب از تازگی ،انزوا و
کنارهگیری ،و بازداری هیجا ها است .ریخت کمکنترلگر 10که
ویژگی اصلی آ ناتوانی در بازداری امیال و تکانهها است؛ این
افراد با تکانشگری ،هیجا طلبی ،حقیر شمرد قوانین و سنّتها
و بیتوجّهی آنها مشخّص میشوند .ریخت انعطافپذیر 11که قادر
است بر اساس شرایط موقعیّتی ،میزا بازداری تکانهها را تعدیل
ل مسأله است که
کند و دارای خزانه وسیعی از راهبردهای ح ّ
میتواند به شکل انعطافپذیر از آ استفاده کند د9د.

5

. type
. Prototype
7
. Ego Control
8
. Ego Resiliency
9
. Overcontroller
10
. Undercontroller
11
. Resilient
6

. Review
. Self-Control
3
. Under Control
4
. Over Control
2

57

] [ DOI: 10.52547/rph.12.1.55

1

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،1397دوره  ،12شماره 1

حساسیت به تهدید و پاداش به عنوا متغیرهای زیستشناختی
و سرشتی نظریه لینچ به ترتیب معادل  BISدسیستم بازداری
رفتاری6د و  BASدسیستم فعّالسازی رفتاری7د در نظریّه گری
د21د و همچنین عاطفهپذیری دهیجا پذیرید منفی 8د NAیا
NEد و عاطفهپذیری دهیجا پذیرید مثبت 9د PAیا PEد در
نظریه واتسو و کالرک د22-23د است .پژوهشهای متعدد،
فعالیت باالی BASو  PAدPEد و فعالیت پایین  BISو NA
دNEد را به اختالالت برونیسازی و فعالیت باالی  BISو NA
دNEد و فعالیت پایین  BASو  PAدPEد را به اختالالت
درونیسازی از جمله افسردگی ارتباط دادهاند د24-27د.
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لینچ بیشکنترلگری را که در دیدگاه پژوهشگرا
یادشده به صورت ریخت شخییّتی مورد بررسی قرار میگرفت،
به عنوا یک سبک مقابله ،مفهومسازی میکند و طی یک نظریّه
زیستی -اجتماعی نحوه شکلگیری و اثرگذاری آ بر اختالالت
درونیسازی را تبیین میکند .از این دیدگاه ،بازداری هیجانی،
اجتناب از تازگی ،ابهام و خطر ،نیاز به ساختار و بیشکمالگرایی
ویژگیهای سبک مقابلهای OCرا تشکیل میدهند د7-8د .نظریّه
روانی -اجتماعی لینچ نیز توضیح میدهد که شکلگیری سبک
مقابلهای بیشکنترلگرانه ناشی از تعامل مزاج 4دمؤلّفه زیست-
شناختی -سرشتد و عوامل خانوادگی و محیطی دمؤلّفه
اجتماعی -تربیتد است .در بععد زیستشناختی ،افراد ،OC
حسّاسیّت باال به تهدید و عدم حسّاسیّت به پاداش را نشا می-

ادبیببات پژوهشببی در حببوزه افسببردگی ،از اهمیّببت و
اثرگذاری تمامی معتغیّرهایی که لینچ در مدل خود ارائه میدهبد،
حمایت میکند؛ در ادامه به خالصهای از ایبن پبژوهشهبا اشباره
میشود.
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برونیسازی 1و ریخت شخییّتی بیشکنترلگر با اختالالت
درونیسازی 2مرتبط بودند دبه عنوا مثال 10-12د .تقسیم
بندی برونیسازی /درونیسازی در واقع ساختار مرتبه باالتر3
دسته بزرگی از اختالالت  DSMرا شامل میشود د13-15د .این
تقسیمبندی نخستین بار از سوی آخنباخ د16د و در مورد
کودکا انجام شد که به تبیین همابتالیی اختالالت  DSMمی-
پرداخت و بعدها در مورد اختالالت بزرگسالی نیز بهکار گرفته
شد .بر این اساس ،بررسیهای انجام شده ،اختالالت رایج DSM
را به دو دسته تقسیم میکنند :دسته اوّل اختالالت درونیسازی
که اختالالتی از جمله اختالل افسردگی عمده ،افسردهخویی،
اختالل اضطراب منتشر ،اختالل استرس پس از سانحه ،هراس
اجتماعی ،هراس ساده ،اختالل وحشتزدگی ،اختالل وسواسی-
جبری و اختالالت شخییّت دسته  Aو  Cرا در برمیگیرد و
دسته دوّم اختالالت برونیسازی که اختالالت وابستگی به الکل،
وابستگی به مواد ،قماربازی ،اختالل نقص توجّه -بیشفعّالی،
اختالل سلوک و اختالالت شخییّت دسته  Bرا شامل میشود
د17-19 ،13د.

دهند .در بععد اجتماعی ،این افراد در خانوادهها و محیطهایی
پرورش یافتهاند که در آنها اشتباهها غیرقابل تحمّل و خود-
کنترلی ،الزم و ضروری تلقّی میشود .بیشکنترلگری بهنوبه
خود منجر به یک سبک تعاملی انعطافناپذیر و محدودشده می-
شود که در یادگیریهای جدید و ایجاد پیوند اجتماعی ،اختالل
ایجاد میکند .این روابط بینفردی معختل و عدم احساس امنیّت
اجتماعی 5داحساس صمیمیّت و تعلّق خاطرد ،میانجی رابطه
سبک مقابلهای بیشکنترلگرانه و اختالالت درونیسازی داز
جمله افسردگید است د20 ،7-8دError! Reference .
 source not found.مدل آسیبشناسی مبتنی بر نظریّۀ
لینچ را در ارتباط با افسردگی بهشکل یک مدل ساختاری نشا
میدهد.

همانند آسیبپذیری زیستی ،محیط نامطلوب نیز نقشی
. Social safeness
. Behavioral Inhibition System
7
. Behavioral Activation System
8
). Negative Affectivity (Emotionality
9
). Positive Affectivity (Emotionality
6

1

. Externalizing
. Internalizing
3
. Higher order
4
. Temperament
2
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فراتشخییی در اختالالت روانی دارد .گرایشهای کمالگرایانه و
انضباط سختگیرانه والدین دمؤلّفه محیطی که لینچ بدا اشاره
داردد ،با دامنهای از اختالالت درونیسازی داز جمله اختالالت
افسردگی و اضطرابید رابطه نشا داده است دبه عنوا مثال

28-29د.

کمالگرایی ناسازگارانه ،دوسوگرایی در ابراز و فرونشانی هیجا و
نیاز بهساختار یا عدم تحمّل ابهام دIUد .1هر سه سازه یادشده در
پژوهشهای مختلف بهعنوا سازههای فراتشخییی شناخته
شدهاند که در اختالالت متعددی از جمله افسردگی نقش دارند
دبه عنوا مثال 30-36د.
آخرین معتغیّر مؤثّر در افسردگی در مدل لینچ یعنی
پیوند اجتماعی ،دو مؤلّفه مرتبط یعنی روابط بینفردی و
احساس امنیّت اجتماعی مختل را دربرمیگیرد .هر دو مؤلفه در
گسترهای از آسیبهای روانی از جمله افسردگی نقش دارند د،3
37-38د.

2

. Mediational models
. Interpersonal rumination

3

1

. Intolerance of Uncertainty
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روابط فرض شده در مدل لینچ با نتایج پژوهشهایی که

به بررسی مدلهای واسطهای 2پرداختهاند نیز هماهنگ هستند.
به عنوا مثال نتایج پژوهشهای انس و همکارا د39د و لوزانو و
همکارا د40د نشا میدهند که کمالگرایی ناسازگارانه،
میانجی رابطه بین والدگری سختگیرانه و عالئم افسردگی است.
در پژوهشهای لینچ و همکارا د41-42د نیز نقش فرونشانی
ابراز هیجا  ،به عنوا میانجی در رابطه عاطفهپذیری منفی و
افسردگی و ناامیدی مشخّص شد .پاالس و همکارا د43د نقش
واسطهای عدم تحمّل ابهام در رابطه افسردگی و عاطفهپذیری
منفی را گزارش کردهاند .پژوهش نپو و همکارا د44د نیز
نشا میدهد که کمالگرایی از طریق بازخورد اجتماعی منفی و
اندیشناکی بینفردی 3ددلمشغولی درباره یک رویداد بینفردید
با عالئم افسردگی و اضطراب رابطه مثبت دارد .پژوهش چا د45د

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.1.6.5

شکل  -1مدل ساختاری مبتنی بر نظریّۀ لینچ در ارتباط با افسردگی
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معتغیّر مهم بعدی ،بیشکنترلگری است .سازه بیش-
کنترلگری آ گونه که در نظریّه لینچ مطرح است ،دربرگیرنده
سه سازه خعردتر مطرح در افسردگی است :بیشکمالگرایی یا

بهار  ،1397دوره  ،12شماره 1

نیز حاکی از آ است که اختالل در روابط بینفردی نقش
میانجی را در رابطه بین کمالگرایی ناسازگارانه و افسردگی دارد.

 .1ویرایش دوّم پرسشنامه افسردگی بک)BDI-II( 1
این پرسشنامه دارای  21ماده چندگزینهای اسبت BDI-II .ببه
عنوا یکی از بهتبرین شباخصهبای خبود -گزارشبی افسبردگی
پذیرفته شده است د50د.
 ،BDI-IIهمسانی درونی 2خوبی را در میا دانشبجویا
و بیمارا سرپایی نشا داده است دآلفای کرونباخ  0/91تا 0/93
در میببا دانشببجویا  ،آلفببای کرونب باخ  0/92در میببا بیمببارا
سببرپایید .همچنببین ایببن پرسشببنامه ،ضببریب پایببایی آزمببو -

روش
1

. Beck Depression Inventory-2
. internal inconsistency

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان

2

60

] [ DOI: 10.52547/rph.12.1.55

با توجّه به نکات ذکر شده ،پژوهش حاضر ،به بررسی
برازش مدل فراتشخییی مبتنی بر نظریۀ لینچ در ارتباط با
افسردگی دError! Reference source not found.د
در جمعیّت دانشجویی پرداخته است تا بدین سؤال پاسخ دهد
که آیا مدل یادشده در ارتباط با افسردگی در نمونه غیربالینی
دارای برازش است؟

ب) ابزار و مواد
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درنهایت لینچ یک مداخله درمانی فراتشخییی را بر
مبنای مدل آسیبشناسی خود ارائه داده است .این مدل درمانی
از آ جهت که طیفی از اختالالت مرتبط با  OCرا که دشوار و
مقاوم به درما هستند داز جمله افسردگی مزمند ،هدف قرار
میدهد دارای ارزش و اهمیّت بسیاری است .ازاینرو بررسی مدل
آسیبشناسی زیربنایی چنین مداخلهای نیز شایسته توجّه است.

مطالعه نخست ،از نبوع طرحهبای همبسبتگی مبتنبی ببر رواببط
ساختاری دمدلسازی معادالت ساختارید است و جامعبه آمباری
آ را دانشجویا دانشگاه شاهد ،دانشگاه تهرا  ،و دانشبگاه علبوم
پزشکی آزاد واحد تهرا در سال تحییلی  94-95تشکیل مبی-
دهند .در این مطالعه از روش نمونهگیری در دسبترس ،اسبتفاده
شد .مالکهای ورود عبارت بودند از دانشجو بود و قرار گبرفتن
در دامنه سنی  18تا 32سال .مالکهای خروج عببارت بودنبد از
سن بیش از  32سبال و ضبعفهبا و بیمباریهبای نباتوا کننبده
جسمی از جمله نابینایی و ناشنوایی که شبرکت در مطالعبه را ببا
محدودیت مواجه میسازند .برای محاسبه حجم نمونه به ادبیبات
پژوهشی مرتبط با روش آماری  SEMمراجعه شد .در این رابطه
کالین د48د حجم نمونۀ دستکم  200نفری را توصیه مبیکنبد؛
وی همچنین قانو  20نفر به ازای هر پبارامتر در مبدل را ببرای
محاسبه حجم نمونه  SEMایدهآل میداند .هبومن د49د نیبز ببا
درنظر گرفتن نرخ ریزش ،حجم نمونه  300نفری را خبوب500 ،
نفر را خیلی خوب و  1000نفری را عالی دانسته است .با در نظبر
گرفتن مجموعه این دیدگاهها ،حجم نمونه مطالعه نخسبت500 ،
نفر درنظرگرفته شد .با در نظر گرفتن احتمال ریبزش 584 ،نفبر
مورد آزمو قرار گرفتند .از ایبن میبا  521پرسشبنامه شبرایط
ورود به تحلیل را دارا بودند و مورد تحلیل قرار گرفتند.
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با توجّه به آ چه گفته شد مدل پیشنهادی لینچ ،بخش
وسیعی از پژوهشهای آسیبشناسی افسردگی را در قالب یک
مدل نظاممند و معنادار یکپارچه میسازد که به درک جامعی از
آسیبشناسی زیربنایی افسردگی کمک میکند .با وجود اینکه
بخشهای مختلف این معدل به صورت روابط دو یا سه معتغیّره
دارای پیشینه پژوهشی قوی است اما معدل کلّی تاکنو مورد
بررسی قرار نگرفته است .سودمندی دیگر مدل لینچ آ است که
از مجموعهای از سازههای بنیادین و فراتشخییی تشکیل می-
شود .در نتیجه این مدل میتواند عالوه بر افسردگی ،اختالالتی
که همابتالیی باالیی با آ دارند را نیز مدنظر قرار دهد .از اینرو
امید آ است که با بررسی و تأیید شد این مدل ،مداخالتی که
معتغیّرهای محوری آ را هدف قرار میدهند ،بتوانند عالوه بر
افسردگی ،بر اختالالت همابتال با آ نیز اثرگذار باشند و از این
طریق بر یکی از چالشهای مهم پیشروی اثربخشی درما ها که
وجود اختالالت همابتال است د46-47د غلبه کنند.

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،1397دوره  ،12شماره 1

بببازآزمو ببباالیی را نشببا داده اسببت د0/93د .اعتبببار همگببرا و
تفکیکی  BDI-IIنیز در مطالعات متعدّد ،مورد تأیید قرار گرفتبه
است د50د.

 .2فهرست شخصیّت ناسازگار و س ازگار -وی رایش

دوّم1

(SNAP-2؛ مقیاس طبع منفی)

مقیاس طبع منفی 2پرسشنامه  SNAP-2که در مطالعه
حاضر ،مورد استفاده قرار گرفت دارای  26عبارت است که به
صورت صحیح و غلط پاسخ داده میشود .بررسی نسخه فارسی
این مقیاس ویژگیهای روا سنجی خوبی را نشا داد .بر این
اساس آلفای کرونباخ این مقیاس  0/90و ضریب پایایی بازآزمایی
با فاصله چهارهفته  0/84به دست آمد .تحلیل عاملی اکتشافی
نیز حاکی از اعتبار سازه مقیاس یاد شده است د54د.

نسخه فارسی این مقیاس نیز ویژگیهای روا سنجی خوبی نشا
داده است .بر این اساس ،ضریب آلفبای کرونبباخ  0/82و ضبریب
پایایی بازآزمایی  0/89گزارش شده است .همچنین اعتبار سازه و
همگرای این مقیاس نیز مورد تأیید قرار گرفته است د56د.
 .4مقیاس کمالگرایی چندبعدی فراستFMPS( 6؛ خرده-
مقیاسهای کمالگرایی ناسازگارانهد
دارای  35ماده و شش خرده مقیاس است د57د .خرده مقیاسها
عبارتند از :نگرانی در مورد اشتباه کرد  7دCMد ،استانداردهای
شخیی8دPSد ،انتظارات والدینی9دPEد ،انتقادگری والدینی10
دPCد ،تردید در مورد اعمال 11دDد ،سازماندهی 12دOد .خرده-
3

1

. Schedule of Non-adaptive and Adaptive Personality-2
. Negative temperament scale

2
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. Temporal Experience of Pleasure Scale
). Physical Anhedonia Scale (PAS
5
). Fawcett–Clark pleasure scale (FCPS
6
. Frost Multidimensional Perfectionism Scale
7
. Concern over making Mistakes
8
. Personal Standards
9
. Parental Expectations
10
. Parental Criticism
11
. Doubts about actions
12
. Organization
4
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 SNAP-2یک شاخص خود -گزارشی است کبه ببرای ارزیبابی
صفات ابعادی طراحی شده است .تمام  15مقیاس  SNAP-2از
همسانی درونی ،پایایی بازآزمایی و اعتببار مناسببی برخوردارنبد.
ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای ایبن آزمبو از  0/72تبا
 0/93و ضرایب پایایی بازآزمایی با فاصله یک تا شبش مباه ببین
 0/65تا  0/91به دسبت آمبد .اعتببار  SNAP-2نیبز از طریبق
بررسی همبستگی آ با آزمبو هبای دیگبر همچبو پرسشبنامه
شخییّتی آیزنک و مقیاس عاطفه مثبت و منفی تأیید شده است
د53د.

این مقیاس ،دارای  16ماده است که روی یک مقیاس  6درجبه-
ای از«کامالً درست است» تا «کامالً نادرست است» ،نمرهگبذاری
میشوند TEPS .برای ارزیابی آمادگی صفتی برای تجربه کبرد
لذّت ،پیش از وقوع رویداد لذّتبخبش دتجرببه انتظباری لبذّتد و
پس از وقوع رویداد لذّتبخش دتجربه پایانی لذّتد طراحی شبده
است .گارد و همکارا د55د در یک پژوهش گسترده به بررسبی
ویژگیهای سنجشی این مقیاس پرداختند .در این پژوهش ارزش
آلفای کرونباخ  0/71تا  0/79و پایایی بازآزمایی به فاصله  5تا 7
هفته نیز برای کلّ مقیاس  0/75تا  0/81گزارش شبد .همچنبین
اعتبار همگرا و افتراقی این مقیاس با استفاده از ابزارهبای متعبدّد
مانند مقیاس بیلذّتی جسمانی 4و مقیاس لذّت فاوست-کبالرک5
تأیید شد.
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نسببخه فارسببی ایببن پرسشببنامه در پببژوهش قاسببمزاده،
مجتبببایی ،کببرمقببدیری و ابببراهیمخببانی د51د و دابسببو و
محمدخانی د52د مورد بررسی قرار گرفت .بر این اسباس ضبریب
آلفای کرونباخ  0/87تبا  0/91و ضبریب پایبایی بازآزمبایی 0/74
گببزارش شببده اسببت .همچنببین اعتبببار سببازه و همگببرای ایببن
پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت.

 .3مقیاس تجربه زمانی لذّت)TEPS( 3

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

بهار  ،1397دوره  ،12شماره 1

 .5پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان)AEQ( 1

نسخه فارسی  PNSSنیز دارای ویژگیهای روا سنجی مناسبی
است .آلفای کرونباخ  0/77و پایبایی بازآزمبایی ببا فاصبله چهبار
هفته  0/75گزارش شده است .همچنین اعتبار سبازه و همگبرای
پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفته است د63د.
 .7مقیاس امنّیت و لذّت اجتماعیSSPS( 3د
توسط گیلبرت و همکارا د64د ساخته شده و دارای  11عبارت
است .هر عببارت روی یبک مقیباس پبنج درجبهای لیکبرت از 1
دتقریباً هرگزد تا  5دتقریباً همیشهد نمبرهگبذاری مبیشبود .ایبن
مقیاس نشا میدهد که افراد تا چه اندازه دنیای اجتماعی خبود
را ایمن ،صمیمی و تسکین دهنده تجربه میکنند .آلفای کرونباخ
این مقیاس  0/91تا  0/94گزارش شده اسبت .همچنبین اعتببار
سازه و همگرای این مقیاس نیز مبورد تأییبد قبرار گرفتبه اسبت
د64-65د.
نسخه فارسی  SSPSنیز دارای ویژگیهبای روا سبنجی
2

. Personal Need for Structure Scale
. Social Safeness and Pleasure Scale

1

. Ambivalence over Emotional expressiveness
Questionnaire

3
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در سبال  1990توسبط کینبگ و امببونز ارائبه شبده اسبت .ایببن
پرسشنامه دارای  23عبارت اسبت .عببارتهبای پرسشبنامه روی
یک مقیاس  5درجهای از 1دهرگزد تا  5دهمیشبهد نمبرهگبذاری
میشود .در مطالعه کینگ و امونز د59د آلفای کرونبباخ  0/77تبا
 0/89و پایایی بازآزمایی ببا فاصبله  6هفتبه  0/78گبزارش شبد.
همچنین در این پژوهش ،اعتبار همگرای پرسشنامه یباد شبده از
طریق همبستگی مثبت معنادار با پرسشنامه دوسبوگرایی شبدید
رالین د1984د و پرسشنامه افسردگی بک د1974د تأیید شد.

این مقیاس که دارای  12ماده است توسط تامپسو و همکبارا
د61د برای سنجش تمایل به ساختار ،قطعیّت ،اطمینا و پبیش-
بینیپذیری طراحی شده اسبت .هبر مباده آزمبو ببر روی یبک
مقیاس  6درجهای از  1دکامالً مخالفد تا  6دکامالً موافقد نمبره-
گذاری میشود و نمرههای بباالتر نشبا دهنبده تمایبل قبوی ببه
قطعیّت و عدمتمایل نسبت به ابهبام اسبت د35د .ضبریب آلفبای
کرونباخ  0/76تا  0/86و پایبایی بازآزمبایی ببا فاصبله  12هفتبه
 0/76گزارش شده است .اعتببار همگبرا و تفکیکبی  PNSSنیبز
مورد تأیید قرار گرفته است د62 ،35د.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.1.6.5

در مطالعببه بیطببرف و همکببارا د58د ،پایببایی همسببانی
درونی این مقیاس برای کلّ مقیاس  0/86و برای خرده مقیباس-
های کمالگرایی ناسازگارانه از  0/47تا  0/85گزارش شد .در این
مطالعه ضرایب پایایی بازآزمایی به فاصبله یبک هفتبه ببرای کبلّ
مقیاس  0/90و برای خرده مقیاسهای کمالگرایی ناسازگارانه از
0/53تا  0/85گزارش شد .همچنین اعتبار همگرای ایبن مقیباس
نیز تأیید شد.

 .6مقیاس نیاز شخصی به ساختار)PNSS( 2
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مقیاسهای استانداردهای شخیی و سازماندهی ،کمالگرایی
سازگارانه و چهار خردهمقیاس دیگر کمالگرایی ناسازگارانه را
اندازه میگیرند که از این میا دو خرده مقیاس به ویژگیهای
کمالگرایی ناسازگارانه در خود شخص و دو خرده مقیاس به
کمالگرایی ناسازگارانه در والدین وی اشاره دارند .هر ماده آزمو
روی یک مقیاس پنج درجهای لیکرت از خیلی مخالفم تا خیلی
موافقم نمرهگذاری میشود .در پژوهش حاضر ،خردهمقیاسهای
مرتبط با کمالگرایی ناسازگارانه مورد استفاده قرار گرفتند.
فراست و همکارا د57د پایبایی همسبانی درونبی خبرده
مقیاسهبای FMPSرا در دامنبهای از  0/77تبا  0/94و پایبایی
ک بلّ مقیبباس را  0/90گببزارش کردنببد .همچنببین ایببن مقیبباس
همبستگی قابل توجّهی با دیگر ابزارهبای سبنجش کمبالگرایبی
نشا داد که نشانه اعتبار همگرای مناسب آ است.

نسخه فارسی  AEQنیز ویژگیهای روا سنجی مناسبی
نشا داده است .آلفای کرونباخ  0/86و پایایی بازآزمایی با فاصله
چهار هفته  0/79گزارش شبده اسبت .همچنبین اعتببار سبازه و
همگرای پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفته است د60د.
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مناسبی است .آلفای کرونباخ  0/91و پایایی بازآزمایی ببا فاصبله
چهار هفته  0/82گزارش شبده اسبت .همچنبین اعتببار سبازه و
همگرای آ نیز مورد تأیید قرار گرفته است د66د.

توسط بارکهام و همکارا د67د تدوین شده اسبت .عببارتهبای
پرسشنامه در رابطه با مشکالتی است که افراد به طورمعمبول در
روابط بینفردی تجربه میکنند .هر ماده آزمو روی یک مقیاس
 5درجهای لیکرت از  1دبههیچوجهد تا  5دبهشدّتد نمبرهگبذاری
میشود .ضریب آلفای کرونبباخ ببرای کبلّ پرسشبنامه  0/71تبا
 0/86و پایببایی بازآزمببایی  0/56تببا  0/81گببزارش شببده اسببت.
همچنین اعتبار سازه پرسشنامه نیز تأیید شده است د67د.

در گام بعدی پیشفرضهای آماری مربوط به کاربرد مدلیابی
معادالت ساختاری دSEMد مورد بررسی قرار گرفتند .در این
بررسی سه موضوع مورد توجّه بود .1 :فقدا دادههای از دست
رفته .2 3برقراری بهنجاری تکمتغیّری و چندمتغیّری  .3فقدا
دادههای پرت چند متغیّری 4د69-70د .بر این اساس ،پیش-
فرضهای آماری مربوط به کاربرد  SEMبرقرار بود و دادهها
برای تحلیل  SEMمناسب تشخیص داده شدند.
جدول -1خیوصیات جمعیتشناختی اعضای نمونه

نسخه فارسی این پرسشنامه نیبز دارای پایبایی و اعتببار
مناسب است .آلفای کرونباخ  0/82گزارش شده است .همچنبین
اعتبار سازه نیز مورد تأیید قرار گرفته است د68د.

جنسیت

سن

فراوانی (درصد)

میانگین(انحراف
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در گام نخست ،دادههای جمعیتشناختی و توزیع نمرههای
اعضای نمونه در ابزارهای پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند.
جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی و جدول  2توزیع نمره-
های اعضای نمونه را در ابزارهای پژوهش نشا میدهند.

استاندارد)

ج) روش اجرا و تحلیل دادهها

420د80/6د

 101د19/4د

 20/22د4/62د
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در این مطالعه پرسشبنامههبای پبژوهش بهصبورت گروهبی و در
قالب گروههای  15تا  25نفری اجرا شد .ببر ایبن اسباس ،بسبته
ابزارهای سنجش ،به همراه توضبیحات معختیبری ببرای معرفبی
طرح پژوهشی ،نحوه استفاده از دادهها در راستای رعایت کدهای
اخالقی ،و نحوه تکمیل مقیباسهبا در اختیبار آزمبودنیهبا قبرار
گرفت .برای از بین برد اثر ناشی از خستگی که احتمبال تحبت
تأثیر قرار گرفتن نتایج پرسشبنامههبای انتهبایی بسبته ابزارهبای
سنجش را ایجاد میکرد ،ترتیب قرار گرفتن پرسشنامههبا در هبر
بسته ،ببهصبورت تیبادفی تعیبین شبد .ببرای تحلیبل دادههبا از
پارامترهببای توصببیفی و روش مببدلیببابی معببادالت سبباختاری2
دSEMد استفاده شد .تحلیلها با استفاده از نرمافزارهای SPSS
و  AMOSدنسخههای 22د انجام شد.

مؤنث

مذکر

جدول  -2توزیع نمرهها در ابزارهای مورد پژوهش
انحراف

SNAP

11/70

6/52

TEPS

71/68

11/36

 FMPSدخردهمقیاسهای کمالگرایی
ناسازگارانه شخیید

22/50

6/70

 FMPSدخردهمقیاسهای کمالگرایی
والدیند

32/99

9/49

یافتهها

3

1

. Missing data
4
. Multivariate Outliers

. Inventory of Interpersonal Problems
. Structural Equation Modeling

2
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میانگین
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AEQ

70/35

13/72

IIP

70/86

11/74

SSPS

38/80

8/21

BDI-II

12/21

9/66

د

در گام سوم ،به منظور اطمینا از این موضوع که ابزارها
و شاخصهای مورد استفاده ،سازههای مورد نظر را اندازهگیری
میکنند ،تمامی ابزارها  -بر مبنای یافتههای مربوط به تحلیل
عاملی اکتشافی نسخه فارسی آنها -به وسیله تحلیل عاملی
تأییدی بررسی شدند .بر این اساس ،مدلهای عاملی به دست
آمده برای تمامی ابزارها مورد تأیید قرار گرفتند.

برای بررسی برازش مدل ساختاری ،از شاخصهای χ2
نسبی دنسبت  χ2به dfد ،ریشه دوم مربعات خطای برآورد
دRMSEAد ،شاخص برازش تطبیقی دCFIد ،شاخص نیکویی
برازش دGFIد و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده دAGFIد
استفاده شد.

سالهای اخیر به عنوا یکی از مفیدترین شاخصهای نیکویی
برازش معرفی شده است د73د .هو و بنتلر د74د مقادیر کمتر از
 0/06را به عنوا حد قابل قبول برای پذیرش مدل معرفی می-
کنند .بر این اساس مقدار این شاخص در مدل مورد بررسی،
حکایت از برازش خوب دارد .شاخص بعدی CFI ،است .مقادیر
این شاخص بین صفر تا یک متغیر است و هر قدر مقدار آ به
یک نزدیک تر باشد ،مدل از برازش بهتری برخوردار است .هو و
بنتلر د74د مقادیر  0/95و باالتر  CFIرا به عنوا شاخص یک
مدل مطلوب معرفی میکنند .همچو  ،CFIشاخصهای GFI
و  AGFIنیز بین صفر تا یک متغیر هستند و هر قدر مقدار آنها
به یک نزدیکتر باشد ،از برازش بهتر مدل حکایت دارند .بیر
د75د مقادیر  0/90و باالتر را به عنوا برازش مدل در این دو
شاخص معرفی کردهاند .بر این اساس مقادیر به دست آمده برای
هر سه شاخص یاد شده در پژوهش حاضر حاکی از برازش خوب
مدل هستند.
برای بررسی اثرهای غیرمستقیم دتحلیل میانجید ،از روش بوت
استرپ 3د76د استفاده شد .در این روش تعداد میزا بازتولید
نمونه  2000بار و فاصله اطمینا برابر  %95تعیین شد .بر مبنای
نتایج به دست آمده دجدول 4د حسّاسیّت به تهدید بر بیش-
کنترلگری ،اثر معنادار مثبت دارد دβ 0/70د .در مقابل
حسّاسیّت به پاداش ،اثر مستقیم معنادار منفی بر بیشکنترل-
گری نشا میدهد دβ -0/14د .کمالگرایی والدین نیز اثر

1

. Direct effects
. Indirect effects

3

2

. Bootstrap
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یک شاخص سنتی و رایج در ارزیابی برازش مدل χ2 ،است که
عدم معناداری آ در سطح  0/05نشا دهنده برازش مدل است
د71د؛ با اینحال این شاخص با محدودیتهای قابل توجهی
مواجه است .از جمله بارزترین این محدودیتها حساسیت به
حجم نمونه است .از آنجا که  χ2در اصل یک آزمو معناداری

شد د72د .اگرچه  χ2نسبی فاقد یک مقدار ثابت به عنوا نسبت
قابل قبول است ،ویتو و همکارا د72د مقادیر کمتر از  5و
تاباچنیک و فیدل د69د مقادیر کمتر از  2را به عنوا نسبت قابل
قبول برای این شاخص معرفی کردهاند .مقدار به دست آمده برای
این شاخص در مدل مطالعه حاضر ،از  2کمتر و حاکی از برازش
خوب هر مدل است .شاخص بعدی  RMSEAاست که طی
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در گام چهارم ،بررسی مدل ساختاری مد نظر قرار گرفت.
در این مرحله روابط بین متغیرهای مدل بر اساس شکل  ،1مورد
بررسی قرار گرفتند .نمودار  1نتایج بررسی مدل و جدول 4
اثرهای مستقیم ،1غیرمستقیم 2دمیانجید ،و کلی را به همراه
شاخصهای برازش مدل نشا میدهند.

د برای حل این مشکل و کاهش اثر حجم نمونه ،معرفی
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PNSS

38/16

7/35

آماری است ،کاربرد آ در نمونههای بزرگ ،تقریباً همیشه منجر
به رد شد مدل میشود .از طرف دیگر این شاخص در نمونه-
های کوچک ،توا خود را از دست میدهد .شاخص  χ2نسبی
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حمایت میکنند.
بر این اساس ،بررسی برازش مدل ساختاری از فرضیه پژوهش
حمایت میکند .نتایج این بررسی نشا میدهد حسّاسیّت باال
نسبت به تهدید ،حسّاسیّت اندک نسبت به پاداش و کمالگرایی
والدین ،منجر به ایجاد یک سبک مقابلهای بیشکنترلگرانه می-
شود که بیشکمالگرایی دکمالگرایی ناسازگارانهد ،نیاز باال به
ساختار دعدم ابهامد و دو سوگرایی در ابراز هیجا  ،ویژگیهای
آ را تشکیل میدهند .بیشکنترلگری نیز به نوبه خود به
کاهش پیوند اجتماعی دکه با مشکالت بینفردی و عدم
احساس امنیّت اجتماعی مشخّص میشودد میانجامد .کاهش
پیوند اجتماعی نیز به عالئم افسردگی منجر میشود.

بحث و نتیجهگیری

65
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یافته پژوهش حاضر در رابطه با نقش متغیرهای سرشتی
حساسیت به تهدید و حساسیت به پاداش با یافتههای مطالعات
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نمودار  -1مدل ساختاری مبتنی بر نظریه لینچ در ارتباط با افسردگی

پژوهش حاضر با هدف ،بررسی مدل آسیبشناسی لینچ
برای تبیین اختالالت درونیسازی در یک نمونه ایرانی و در
ارتباط با افسردگی انجام شد .در این رابطه ،روش مدلیابی
معادالت ساختاری دSEMد نشا داد که مدل یاد شده از برازش
مطلوب برخوردار است .بر این اساس مشخص شد حسّاسیّت باال
نسبت به تهدید و حسّاسیّت اندک نسبت به پاداش دبه عنوا
آسیبپذیریهای سرشتید و کمالگرایی والدین دبه عنوا
آسیبپذیری محیطید ،منجر به ایجاد یک سبک مقابلهای بیش-
کنترلگرانه میشود که با کمالگرایی ناسازگارانه ،نیاز باال به
ساختار دعدم ابهامد و دوسوگرایی در ابراز هیجا مشخص می-
شود .بیشکنترلگری نیز به نوبه خود به کاهش پیوند اجتماعی
که با مشکالت بینفردی و عدم احساس امنیّت اجتماعی
مشخّص میشود ،منجر میشود .کاهش پیوند اجتماعی نیز به
افسردگی میانجامد .در ادامه به بررسی اجزاء مدل پرداخته و
معنای یافتههای مطالعه را با جزئیّات بیشتری مورد بررسی قرار
میدهیم.
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مستقیم معنادار مثبتی بر بیشکنترلگری دارد دβ 0/27د.
همچنین بیشکنترلگری بر پیوند اجتماعی ،اثر مستقیم معنادار
منفی دβ -0/98د و پیوند اجتماعی نیز بر افسردگی ،اثر
مستقیم معنادار منفی دβ -0/71د دارد.
حسّاسیّت به تهدید ،اثر غیرمستقیم معنادار منفی بر
پیوند اجتماعی دارد دβ -0/69د .در مقابل حسّاسیّت به پاداش
اثر غیرمستقیم معنادار مثبتی بر پیوند اجتماعی دارد دβ 0/14د.
نتایج همچنین از اثر غیرمستقیم معنادار منفی کمالگرایی
والدین بر پیوند اجتماعیدβ -0/26د حمایت میکند .همچنین
بیشکنترلگری اثر غیرمستقیم معنادار مثبتی بر افسردگی دارد
دβ 0/70د .نتایج از اثر غیرمستقیم معنادار حسّاسیّت به تهدید،
حسّاسیّت به پاداش و کمالگرایی والدین بر افسردگی نیز
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انجام شده روی سیستمهای سرشتی  BISو  BASگری د21د
و  NAو  PAواتسو و کالرک د22-23د که معادل سیستمهای
مطرح شده از سوی لینچ و همکارا د7-8د هستند ،همسو است.
به عنوا مثال ترنر و همکارا د11د در بررسی ارتباط بین
ریختهای شخییّتی بالک و بالک با سیستمهای گری دریافتند
ریخت شخییّتی  OCبا  BISباال و  BASپایین مشخّص می-
شود .همچنین چنگ و همکارا د77د ،ترنر و ترنر د78د و ماتز
د79د بین  BISو کمالگرایی ناسازگارانه دبهعنوا یکی از
شاخصهای بیشکنترلگرید رابطه مثبت مشاهده کردند.
پژوهشهای پینتومزا و همکارا د26د ،آلوی و همکارا د80د
ارتباط  BISبا افسردگی را نشا دادهاند .به همین ترتیب در
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پژوهشهای روتبارت و پوزنر د81د و اقبال و دار د82د NA ،با
افسردگی همبستگی مثبت نشا داده است .مطالعات راسماسن
و همکارا د83د و حسینی و الماسی د84د نیز بین  BASو
افسردگی رابطه منفی مشاهده کردهاند .در مطالعه وندربروگن و
همکارا د85د و فراتحلیل خازانف و راسکیو د86د نیز  PAبه
عنوا یک پیشبینی کننده افسردگی معرفی شده است .این
یافته همچنین با نتایج مطالعه هاگا و همکارا د87د که نشا
میدهد فرونشانی هیجانی دبهعنوا یکی از ابعاد بیشکنترل-
گرید با  NAرابطه مثبت و با  PAرابطه منفی دارد ،همسو
است.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.1.6.5
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یافته پژوهش حاضر در رابطه با نقش متغیر محیطی کمالگرایی
والدین با یافتههای پژوهشهای کوک د88د ،لوزانو و همکارا
د40د ،عزیزی و بشارت د89د که نشا دادهاند کمالگرایی والدین
با کمالگرایی فرزندا ارتباط دارد ،همسو است .همچنین این
یافته را میتوا با یافتههای مطالعاتی که بین کمالگرایی والدین
و افسردگی رابطه مشاهده کردهاند دبهعنوا مثال 90 ،28د نیز
همسو دانست.

یافتههای پژوهش از این فرض که پیوند اجتماعی بر
افسردگی اثر منفی معنادار دارد یا به عبارت دیگر باعث کاهش
پیوند اجتماعی افسردگی میشود ،نیز حمایت میکنند .این یافته
با یافتههای مطالعات هامن و برنا د95د ،تسه و همکارا د96د،
گاطع زاده و همکارا د97د ،نقوی و همکارا د98د که حاکی از
ارتباط مثبت بین افسردگی با مشکالت بینفردی است و
همچنین یافتههای مطالعات گیلبرت و همکارا د37د ،کلی و
همکارا د38د ،ماتوس و همکارا د99د که از ارتباط منفی بین
امنیّت اجتماعی و افسردگی حکایت دارند ،حمایت میکند.
در نهایت یافتههای پژوهش حاضر را میتوا با نتایج آ
دسته از مطالعاتی که ارتباط بین بیشکنترلگری و افسردگی را
گزارش کردهاند ،نیز همسو دانست .بهعنوا مثال شری و
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در مجموع این مدل ،متغیّرهای مهم آسیبشناختی را که بر
اساس پیشینه پژوهشی ،نقش فراتشخییی تأیید شدهای در
اختالالت درونیسازی بهویژه اختالالت افسردگی و اضطرابی
دارند ،در قالب یک مدل نظاممند در کنار یکدیگر قرار داده است.
این ضابطهمند کرد دانش آسیبشناسی از چند جهت دارای
اهمیّت است :نخست اینکه درک جامعتر و عمیقتری را از
آسیبشناسیِ اختالل افسردگی بر مبنای ادبیات پژوهشی موجود
ارائه میدهد .در واقع مطالعاتی که به بررسی جداگانه متغیّرهای
آسیبشناختی میپردازند هرچند به گسترش دانش آسیب-
شناسی کمک میکنند ،باعث تراکم سازما نایافته اطّالعات در
مورد علل و عوامل مؤثّر در یک اختالل میشوند .بر این اساس،
مطالعات بررسی مدلهای آسیبشناسی را میتوا مرحله
پیشرفتهتری از پژوهشهای آسیبشناسی بهشمار آورد که
متغیّرهای دارای پشتوانه تجربی قوی را بر اساس مبانی نظری و
پژوهشی و به منظور ایجاد ایجاز و سازما در درک علل پدیدآیی
و پایداری یک اختالل ،در ارتباط با یکدیگر و با درنظر گرفتن
تعاملها و همپوشانیهای اجتنابناپذیر بین آنها مورد بررسی
قرار میدهند .در همین رابطه همچنین ماگا و مککارتی
د106د معتقدند ضرورت وجود پژوهشهایی که عوامل محیطی را
در کنار عوامل زیستی و تفاوتهای فردی مورد توجّه قرار می-
دهند و همچنین بهبررسی نحوه اثرگذاری این عوامل بر مشکالت
روا شناختی خاص میپردازند ،ناشی از این واقعیّت است که
عوامل خطرساز اوّلیّهای همچو محیط نامطلوب دورا کودکی
در تمام موارد به اختالل منجر نمیشوند و از اینرو به نظر می-
رسد زنجیرهای از عوامل خطرساز یا عوامل محافظتکننده دیگر
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یافتههای پژوهش از این فرض که بیشکنترلگری بر
پیوند اجتماعی اثر منفی معنادار دارد یا به عبارت دیگر بیش-
کنترلگری باعث ایجاد اختالل در پیوند اجتماعی میشود،
حمایت میکند .این یافته با یافته مطالعه هارت و همکارا د91د
که حاکی از ارتباط بین بیشکنترلگری و کنارهگیری از تعامالت
اجتماعی است ،همسو است .همچنین این یافته با نتایج مطالعه
زانگ و زائو د92د و همچنین مطالعه نقد و بررسی شافرا و
مانسل د93د که حاکی از ارتباط بین کمالگرایی ناسازگارانه دبه-
عنوا یکی از ابعاد بیشکنترلگرید و مشکالت در سازگاری
اجتماعی و روابط بینفردی است و نتایج مطالعات آلبانی و
همکارا د32د و پیترز و همکارا د94د که نشا دهنده ارتباط
بین دوسوگرایی در ابراز/فرونشانی هیجا با مشکالت بینفردی
است ،همسویی دارد.
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همکارا د30-31د ،چن و همکارا د100د بین افسردگی و
کمالگرایی رابطه مثبت مشاهده کردهاند .همچنین پژوهشهای
آلبانی و همکارا د32د ،الرسن و همکارا د101د و جورمن و
استانتو د102د نیز به ارتباط بین دوسوگرایی در ابراز /فرونشانی
هیجا و افسردگی اشاره دارند .از سوی دیگر مطالعات یوک و
همکارا د103د ،مکاوی و ماهونی د104د ،مطالعه فراتحلیلی
جنتس و راسکیو د105د بین نیاز بهساختار /عدم تحمّل ابهام و
افسردگی رابطه مشاهده کردهاند.
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همچنین از آنجا که نتایج حاصل در زمینه برازش مدل آسیب-
شناسی لینچ در مطالعه حاضر از یک نمونه دانشجویی بهدست
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بر اساس آنچه گفته شد ،نتایج مطالعه حاضر ،تلویحات
بالینی مهمّی را در رابطه با پیشگیری و درما افسردگی بههمراه
دارد .این یافته مهم که بیشکنترلگری و آشفتگی در پیوند
اجتماعیِ ناشی از آ میانجیهایی هستند که آسیبپذیری اوّلیّه
نسبت به افسردگی را به بروز عالئم اختالل افسردگی مرتبط
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وجود دارد که در ایجاد یا عدم ایجاد اختالل مؤثّر هستند .بر این
اساس بررسی همزما عوامل مطرح در پیشینه پژوهشی به
روشن کرد این زنجیره منجر میشود .نکته دیگر آ است که
مشخّص کرد جایگاه هر متغیّر آسیبشناختی در زنجیره علّی
اختالل ،مشخّص میکند که برای طراحی مداخلهای با کارآمدی
و اثربخشی بیشتر ،کدامیک از متغیّرها یا به عبارت دیگر کدام
حلقه از زنجیره باید هدف قرار گیرد .این واقعیّت که اختالالت
روانی پدیدههایی چندعاملی هستند این مفهوم ضمنی را نیز به
ی وجود دارند که میتوا
همراه دارد که دامنهای از متغیّرهای عل ّ
آنها را با هدف اثرگذاری بر پیامد داختاللد ،مورد مداخله قرار
داد .در این راستا هرچند ممکن است هدف قرار داد هریک از
این متغیّرها کمابیش بر اختالل اثرگذار باشد اما مداخالتی با
بیشترین و پایدارترین اثر همراه هستند که متغیّرهای محوری را
هدف قرار دهند .در این رابطه یک سودمندی مهم مطالعات
بررسی مدل ،مشخّص کرد متغیّرهای میانجی یا هما
متغیّرهایی است که فرآیند اثرگذاری متغیّرهای مستقل بر
متغیّرهای وابسته را تبیین میکنند و از اینرو مناسبترین
گزینهها برای طراحی مداخالت اثربخش هستند .از این جهت
این مطالعات میتوانند تلویحات بالینی مهمّی را برای درما
اختالل ،به همراه داشته باشند .در اینراستا مطالعه حاضر مدل
فرضی لینچ در رابطه با نحوه تعامل متغیّرهای آسیبشناختی
سرشتی ،محیطی ،و سبکهای مقابلهای و ارتباطی در پدیدآیی
افسردگی را که پیشازاین مورد بررسی جامع قرار نگرفته بود،
مورد تأیید قرار میدهد .همچنین نتایج بهدست آمده در رابطه با
مدل مورد بررسی ،از فرضیه لینچ مبنی بر اینکه بیشکنترل-
گری و گسستگی اجتماعی متغیّرهای محوریای هستند که باید
در درما اختالالت درونیسازی هدف قرار گیرند ،در ارتباط با
افسردگی حمایت میکند.
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میسازند ،حامل این پیام ضمنی است که ممکن است متمرکز
شد درما افسردگی بر دو سازه یادشده به بهبود اثربخشی و
افزایش میزا پاسخدهی به درما در این اختالل منجر شود.
همچنین از آنجا که مطابق با پیشینه پژوهشی دو سازه بیش-
کنترلگری و پیوند اجتماعی ،سازههایی فراتشخییی هستند و
عالوه بر افسردگی در دیگر اختالالت درونیسازی که همابتالیی
باالیی با افسردگی دارند نیز نقش ایفا میکنند ،تمرکز درما بر
این دو سازه میتواند با رفع یکی از علل شکستهای درمانی
یعنی وجود اختالالت همابتال ،بهطور بالقوّه اثربخشی و کارآمدی
درما را افزایش دهد .در این رابطه سودمندی دیگر مداخلهای
که بر دو سازه فراتشخییی یادشده مبتنی شود ،ایجاد ایجاز در
آموزش و اجرای درما است؛ بدین معنا که درما مبتنی بر این
دو سازه میتواند در گسترهای از اختالالت که تحت عنوا
اختالالت درونیسازی طبقهبندی میشوند مورد استفاده قرار
گیرد .بهعالوه این احتمال وجود دارد که طراحی مداخالت
پیشگیرانه برای افراد غیرافسردهای که الگوی رفتاری بیش-
کنترلگرایانهای را نشا میدهند بتواند راهحلّی برای کنترل سیر
افزایشی شیوع افسردگی فراهم آورد.
به عالوه یافتههای مطالعه پژوهش حاضر از مدل آسیب-
شناسی رویکرد درمانی لینچ یعنی رفتاردرمانی دیالکتیکی
گشودگی محض دRO-DBTد و فرض زیربنایی این درما
مبنی براینکه هدف قرار داد الگوی رفتاری بیشکنترلگرانه
بهجای عالئم اختالل به بهبود نتایج درمانی افسردگی بهویژه
افسردگی مزمن منجر میشود ،حمایت میکند؛ موضوعی که
بخش مهمّی از ارزیابی کارایی یک درما بهشمار میآید.
در پایا باید به محدودیتهای این مطالعه اشاره کرد:
تعدد پرسشنامههای پژوهش مهمترین محدودیّت پژوهش حاضر
به شمار میآید که تالش شد با اجرای پرسشنامهها روی افراد
داوطلب و همچنین تعیین تیادفی ترتیب پرسشنامهها در هر
بسته برای از بین برد اثر خستگی بر نتایج ابزارهایی که در انتها
قرار میگیرند ،اثر محدودیت یاد شده را به حداقل رساند.
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