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Abstract
Generalized anxiety disorder is a prevalent, chronic and disabling mental disorder. Several
biological and psychological factors can contribute to the development and maintenance of
worry and generalized anxiety disorder. So far, different behavioral, cognitive, metacognitive
and emotional models have been presented about worry and generalized anxiety disorder.
Therefore, the aim of this study was review models of worry and generalized anxiety disorder.
ScienceDirect, Elsevier, Google Scholar, PubMed, SID and Magiran databases were searched
using related keywords and six models were selected from among those published during 19902016. In other word, the results showed that cognitive avoidance model (Borkovec, 1994),
metacognitive model (Wells, 1995), intolerance of uncertainty model (Dugas, Gagnon,
Ladouceur & Freeston, 1998), acceptance-based model (Roemer & Orsillo, 2002), emotional
dysregulation model (Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2002) and integrative model
(Roemer, Orsillo & Barlow, 2002) are six of main models about worry and generalized anxiety
disorder. Although the literature review indicates empirical evidence supporting the main
component of these models, but there is mixed evidence. Many of these components are not
specific of generalized anxiety disorder and occur in many other disorders. In addition, this
disorder comorbidity with other disorders is a rule rather than the exception. However, the
results of present study are the importance of developing transdiagnostic models.
Keywords: Cognitive avoidance, generalized anxiety disorder, intolerance of uncertainty,
emotional dysregulation, worry.
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بررسی مروری مدلهای نظری برای نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر
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لواسانی4

اختالل اضطراب فراگیر یکی از اختاللهای مزمن و ناتوانکننده است که نگرانی بیشازحد و کنترل ناپذیر ویژگی
اصلی آن محسوب میشود .عوامل زیستی و روانشناختی متعددی میتوانند سبب ایجاد و تداوم این اختالل و نگرانی
شوند .تاکنون مدل های رفتاری ،شناختی ،فراشناختی و هیجانی متفاوتی دربارۀ این اختالل و نگرانی معرفیشده است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی مروری مدلهای نظری موجود دربارۀ اختالل اضطراب فراگیر و نگرانی انجام گرفت.
کلیدواژههای مرتبط به موضوع پژوهش در پایگاههای معتبری مانند ،Google Scholar ،Elsevier ،Science Direct
 SID ،PubMedو  Magiranجستجو گردید و شش مدل از بین پژوهشهایی که بین سالهای  0991-6102منتشر شده بودند،
انتخاب شد .بهعبارتدیگر ،بررسی ادبیات پژوهش نشان داد که مدلهای اجتناب شناختی(برکووک،)0991 ،
فراشناختی(ولز ،)0991 ،تحملناپذیری بالتکلیفی(دوگاس و همکاران ،)0991 ،بدتنظیمی هیجانی(منین و همکاران،)6116 ،
مبتنی بر پذیرش(رومر و ارسیلو )6116 ،و مدل یکپارچهشده(رومر ،ارسیلو و بارلو )6116 ،از مهمترین مدلهای مطرحشده
دربارۀ نگرانی و اختالل اضطراب فراگیرند .اگرچه بررسی ادبیات پژوهش بیانگر شواهد تجربی حمایتکنندهای از
مؤلفههای اصلی این مدلهاست ،اما شواهد متناقضی نیز وجود دارد .بسیاری از این مؤلفهها اختصاصی اختالل اضطراب
فراگیر نیستند و در بسیاری از اختاللهای دیگر نیز اتفاق میافتند .بهعالوه ،همبودی این اختالل با سایر اختاللهای دیگر
معمول میباشد .ازاینرو ،نتایج پژوهش حاضر بیانگر اهمیت تدوین مدلهای فراتشخیصی میباشد.
واژههای کليدی :اجتناب شناختی ،اختالل اضطراب فراگیر ،بدتنظیمی هیجانی ،تحملناپذیری بالتکلیفی ،نگرانی.

مقدمه
اختالل اضطراب فراگیر ،یکی از اختاللهای اساسی در
آسیبشناسی روانی است ،زیرا ویژگیهای اساسی آن
میتواند منعکسکنندۀ فرایندهای اصلی موجود در همۀ
اختاللهای هیجانی

باشد(.)0

براساس پنجمین راهنمای

تشخیصی و آماری اختاللهای روانی( ،)6این اختالل

بهواسطۀ نگرانی و اضطراب بیشازحد ،دشواری در
کنترل نگرانی و همچنین شکایتهای روانشناختی و
جسمانی مختلف از جمله تنش عضالنی ،بیقراری،
خستگی ،مشکالت تمرکز ،تحریکپذیری و مشکالت
خواب مشخص میشود.

 .0استاد گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .6دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استاد گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .1دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره
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چكيده

مروری

خدایاری فرد و همکاران

ویژگی اصلی این اختالل است .شیوع یکسالۀ آن در

باوجوداین ،ترکیب عوامل محوری این مدلها بهعنوان

جمعیت  01-21سال ایران  1/6درصد گزارش شده است(.)3

عوامل فراتشخیصی میتواند جهت طراحی مدلهای

شیوع یکسالۀ آن در سایر کشورها  1/1- 3/2درصد و

آسیبشناسی کاملتر و مؤثرتر موردبحث و بررسی قرار

خطر شیوع مادامالعمر آن  9درصد است .این اختالل در

گیرد .بعالوه ،نتایج پژوهش حاضر از نظر بالینی و

زنان دو برابر مردان اتفاق میافتد .شیوع آن در اواسط

کاربردی میتواند زمینهساز طراحی یک برنامه درمانی

عمر به اوج میرسد و در سالهای بعدی عمر کاهش

جامع فراتشخیصی برای این اختالل و سایر اختاللهای

مییابد .میانگین سنی شروع اختالل  31سال است ،اما سن

دیگر باشد.
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باوجوداین ،نگرانی بیشازحد ،مزمن و کنترلناپذیر

شناختی ،هیجانی و رفتاری خاصی تأکید دارند.

شروع آن بسیار متفاوت میباشد .این اختالل بهندرت
پیش از نوجوانی اتفاق میافتد( .)6سیر طبیعی آن مزمن و
نوساندار است( )0و در صورت درمان نشدن ،پیشآگهی
آن ضعیف خواهد بود .همچنین ،پیشبینیشده قوی
اختاللهای ثانویۀ بعدی از جمله اختالل افسردگی عمده
است( .)1براساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی( )6این اختالل اغلب با اختالل افسردگی
عمده و اختاللهای اضطرابی دیگر همبود است ،اما
همبودی کمتری با اختاللهای مصرف مواد ،سلوک،
روانپریشی ،عصبی رشدی و عصبشناختی دارد.
سازوکارها و عوامل خطرساز متعددی در ایجاد اختالل
اضطراب فراگیر دخیلاند .بررسی ادبیات پژوهش نشان
میدهد که عوامل زیستشناختی ،شناختی ،رفتاری،
هیجانی ،بینفردی و عصبزیستشناختی متعددی از
جمله مزاج ،بازداری رفتاری ،عاطفۀ منفی ،اجتناب از
آسیب ،رویدادهای منفی زندگی ،سابقۀ مشکالت روانی
والدین ،بدرفتاری ،فقدان یا جدایی طی دوران کودکی،
سبکهای دلبستگی و والدینی ،روان بنههای مرتبط با
تهدید ،رضایت کم از زندگی ،الگوبرداری ،سوگیریهای
مرتبط با پردازش اطالعات هیجانی و مهارتهای بین
فردی ضعیف ،از جمله عوامل خطرساز این اختالل
محسوب میشوند( .)1-2،0-6اگرچه اختالل اضطراب
فراگیر بهعنوان یک اختالل اساسی در آسیبشناسیروانی
مطرح است( ،)0اما برخالف سایر اختاللهای اضطرابی

به-

خوبی شناختهشده نیست و به درمان مقاوم باقیمانده
است( .)7مدلهای متفاوتی دربارۀ اختالل اضطراب فراگیر
و نگرانی ارائه شده است .هر یک از این مدلها بر ابعاد

تعالی بالینی

روش کار
بررسی مروری حاضر با بررسی منابع موجود درباره
مدلهای نظری نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر در بین
سالهای  0991-6102و به زبانهای فارسی و انگلیسی انجام
شد .کلیدواژههای مرتبط از جمله مدل و نگرانی و مدل و
اختالل اضطراب فراگیر در پایگاههای معتبری مانند
،Google Scholar ،Elsevier, Science Direct
SID ،PubMedو  Magiranجستجو گردید .سرانجام،
شش مدل از بین پژوهشهای منتشر شده انتخاب شد.
یافتهها
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدلهای اجتناب
شناختی( ،)1فراشناختی( ،)9تحملناپذیری بالتکلیفی(،)01
بدتنظیمی هیجانی( ،)00مبتنی بر پذیرش( )06و مدل
یکپارچهشده( ،)03از مهمترین مدلهای مطرحشده درباره
نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر میباشند .در ادامه
ویژگیهای عمدۀ هر یک بیان میشود.
مدل اجتناب شناختی
از سال  0971برکووک و همکارانش پژوهشهای زیادی
دربارۀ ماهیت نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر انجام
دادهاند( .)01در سال  0971برکووک ضمن بررسی ماهیت
و درمان بیخوابی ،مشاهده کرد که اساس روانشناختی
بیخوابی با مداخالت شناختی کنترل نشدنی(افکار مزاحم
ناخوانده) رابطه دارد و در موارد شدید این مداخالت
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مدلهای نظری برای نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر

تداخل کنند ،هرچند درونمایۀ آنها ممکن است منطقی

تهدیدهای ادراکشده در نظر گرفت ،درحالیکه همزمان

بوده و با فعالیتهای روزمره مرتبط باشد .براساس این

از تجربههای بدنی و هیجانی نامطلوب که بهطور طبیعی

مشاهدهها برکووک شروع به مطالعۀ افرادی کرد که آنها

طی فرایند مواجهه با ترس اتفاق میافتند ،اجتناب

می-

را نگرانهای مزمن مینامید(.)01

شود(.)2

مدل آنها پایه و اساس نظریهها و مدلهای بعدی بوده

بهار و همکاران و فیشر و ولز با بررسی مدلهای موجود

است .برکووک و همکاران( )02نگرانی را زنجیرهای از

شواهدی در حمایت از این مدل ارائه کردند .آنها

افکار و تصاویر دارای درونمایۀ عاطفی منفی نسبتاً کنترل

دریافتند که بین باورهای مثبت دربارۀ نگرانی ،سبکهای

نشدنی تعریف کردهاند که بر تالش برای اشتغال به مسئله

دلبستگی و مشکالت بین فردی با اختالل اضطراب

گشایی روانی در مورد موضوعات واقعی یا خیالی داللت

فراگیر و نگرانی رابطه وجود دارد( .)01،2بهعالوه نگرانی

دارد .پیامدهای آن نامعلوم است ،اما شامل یک یا چند

بهعنوان یک فعالیت اغلب کالمی سبب کاهش

پیامد منفی میشود ،بنابراین نگرانی رابطۀ نزدیکی با

برانگیختگی بدن میشود و به شکل نوعی راهبرد مقابلهای

فرایند ترس دارد؛ همچنین منعکسکنندۀ اجتناب از افکار

عمل میکند .مطالعات اخیر نیز نشان دادهاند که بین

و هیجانهای پریشان کنندۀ ناشی از آسیبهای گذشته،

باورهای

سبکهای

مشکالت مربوط به روابط بین فردی اولیه(مثل تجربههای

دلبستگی( )60-66و مشکالت بین فردی( )63با اختالل

منفی دلبستگی) و فعلی(مثل مهارتهای بینفردی

اضطراب فراگیر و نگرانی رابطه وجود دارد .هیرش و

ضعیف) است(.)07

همکاران( )61نشان دادند که تصاویر ذهنی در افراد مبتال

در مدل اجتناب شناختی اعتقاد بر این است که اجتناب

طی نگرانی کمتر معمول بوده و مختصرتر است.

شناختی بهواسطۀ فرایند نگرانی اتفاق میافتد ،زیرا نگرانی

باوجوداین ،بشارت و میرجلیلی و مرادی و همکارانتفاوتی

بهعنوان یک فعالیت اغلب فکری یا کالمی بر تالش

در شدت نگرانی افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و

بهمنظور اجتناب از وقوع فجایع آینده متمرکز است و در

وسواس-اجبار مشاهده نکردند( .)61،61منصوری و

نتیجه بهعنوان راهبردی اجتنابی در پاسخ به تهدیدهای

همکاران در بررسی خود دریافتند تفاوت معناداری بین

ادراکشده عمل میکند .نگرانی با سطوح پایین

افراد مبتالبه این اختالل با افراد مبتال به افسردگی عمده و

تصویرسازی ذهنی رابطه دارد و بهعنوان عاملی برای

بهنجار در نگرانی آسیبشناختی وجود دارد؛ درحالیکه

اجتناب از تصویرهای ذهنی ناخوشایند عمل میکند.

تفاوتی بین آنها و افراد مبتال به اختالل وسواس-اجبار

می-

یوک و همکاران تفاوتی در شدت

همچنین سبب تداخل در پردازش هیجانی محرکها
شود .نگرانی همچنین از طریق سرکوب فوری

وجود

مثبت

ندارد(.)62

دربارۀ

نگرانی(،)61

واکنش-

نگرانی افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و افسردگی

های سمپاتیک مربوط به مواد فراخوان اضطراب ،باورهای

عمده مشاهده نکردند .ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت که

مثبت دربارۀ نگرانی و همچنین عدم وقوع رویدادهای

نگرانی بهعنوان نوعی اجتناب شناختی محدود به اختالل

ترسناک پیشبینیشده بهگونهای منفی تقویت

می-

اضطراب فراگیر نیست(.)67

شود()07-09؛ بنابراین ،نگرانی مشابه سایر پاسخهای
اجتنابی دیگر مانع پردازش هیجانی و در نتیجه

خاموش-

مدل فراشناختی

سازی موفقیتآمیز میشود .بهعالوه به تقویت مفاهیم

فراشناخت به شناخت دربارۀ شناخت اشاره دارد( )61و

می-

بهعنوان هر نوع دانش یا فرایند شناختی دخیل در ارزیابی،

انجامد( .)07در مجموع ،نگرانی را میتوان بهعنوان تالش

کنترل و نظارت بر فکر تعریفشده است( .)69این مدل به

مضطربانۀ پیرامون موضوعات و محتوای آنها
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ممکن است با توانایی به خواب رفتن و در خوابماندن

شناختی غیر مؤثر برای مسئله گشایی و بدین ترتیب حذف

مروری

خدایاری فرد و همکاران

روان-

دستیابی به هدف(مثل رسیدن فرد به این حس که میتواند

شناختی میپردازد .بعالوه بیان میشود که اختاللها با

مقابله کند) کاهش مییابند( .)31باوجوداین ،اختالل

یک سبک تفکر غیراختصاصی(نشانگان شناختی -توجه)

اضطراب فراگیر بهنگام فعال شدن باورهای فراشناختی

رابطه دارند( .)31،61،9مدل فراشناختی نگرانی و اختالل

منفی یا باورهای منفی در مورد نگرانی ایجاد میشود.

اضطراب فراگیر براساس نظریۀ پردازش اطالعات

باورهای منفی شامل این باورها هستند که نگرانی

کنترل-

فراتشخیصی ایجاد شده است که مدل کارکرد اجرایی

ناپذیر است و برای جسم ،روان یا کارکردهای روانی

خودتنظیمی نامیده میشود( .)01مدل فراشناختی اختالل

اجتماعی آسیبزا یا خطرناکاند .بهعبارتدیگر ،افراد

اضطراب فراگیر نیز بر این اصل استوار است که باورهای

میترسند که نگرانی به از دست دادن کنترل ذهن ،دیوانه

فراشناختی ،ارزیابیهای فراشناختی و راهبردهای کنترل

شدن یا آسیب به بدن آنها منجر شود .باورهای منفی طی

فکر جزو عوامل اصلی ایجاد و تداوم این اختالل

دورههای نگرانی نوع یک فعالشده و به ارزیابیهای منفی

هستند( .)30در این مدل نگرانی ناشی از باورهای منفی

از فرایند نگرانی منجر خواهند شد .این ارزیابیها سبب

دربارۀ نگرانی و راهبردهای ناکارآمد کنترل ذهن

تشدید احساس تهدید و عالئم اضطراب میشوند؛ عواملی

است( .)36بهعالوه ،باورهای منفی نقش کلیدی در ایجاد و

که میتوانند بهعنوان نشانههایی از خطرناک بودن یا

تداوم اختالل اضطراب فراگیر بازی میکنند(.)31-36،61

کنترل-ناپذیری نگرانی تفسیر شوند .در نتیجه نگرانی

در مدل فراشناختی بین دو نوع نگرانی ،یعنی نگرانی نوع

همچنان بهعنوان یک روش عمدۀ مقابله توسط افراد مبتال

یک و دو تفاوت وجود دارد؛ نگرانی نوع یک با

به این اختالل استفاده خواهد شد(.)31-30 ،61 ،01

رویدادهای بیرونی و درونی غیر شناختی(مثل عالئم

در مدل فراشناختی همچنین به نقش تداومبخش طیفی از

بین-

راهبردهای رفتاری و کنترل فکر توجه شده است.

فردی و سایر دلواپسیهای روزمره) مرتبط است،

رفتارها(مثل اجتناب از موقعیتها یا اطالعات،

اطمینان-

درحالیکه نگرانی نوع دو با ارزیابی منفی فرایندهای

بخشی ،مصرف الکل) با هدف اجتناب از موقعیتهای

فکری مرتبط است .این نوع نگرانی در اصل نگرانی در

راهانداز نگرانی و جلوگیری از پیامدهای ترسناک نگرانی

مورد نگرانی یا فرانگرانی نامیده میشود .باورهای مثبت

انجام میگیرند .راهبردهای کنترل فکر(مثل سرکوب

در مورد نگرانی بهطورمعمول در پاسخ به افکار مزاحم و

فکر) نیز با هدف سرکوب افکار مربوط به راهاندازهای

شک و تردیدها یا عوامل بیرونی مانند اخبار یا اطالعات

نگرانی بهکار میروند .باوجوداین ،این راهبردها بهندرت

راهاندازی میشوند و بهعنوان راهبردی برای پیشبینی و

مؤثرند .بهعالوه سبب تداخل با کنترل ذهنی مؤثر ،تمرین

مواجهه با تهدیدها فعال میشوند( .)31این باورها بهنجارند،

راهبردهای جایگزین برای ارزیابی و مقابله ،رشد باورهای

هم در جمعیتهای بالینی و هم غیر بالینی اتفاق میافتند و

توانایی-

دخیل در آسیبپذیری هیجانی و تداوم اختاللهای

جسمانی ،موضوعات مرتبط با سالمت ،دلواپسیهای

اختصاصی اختالل اضطراب فراگیر نیز

فراشناختی سازگارتر و از دست دادن اعتماد به

نیستند(.)31،01

های خود جهت کنترل نگرانی میشوند .در نهایت این

باوجوداین ،افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر به

راهبردها مانع تجربۀ رویدادها و شواهد مغایر با

استفادۀ انعطافناپذیر از نگرانی بهعنوان یک روش عمدۀ

کنترلپذیری و خطرناک بودن نگرانی و درنتیجه تقویت

مقابله گرایش دارند .بهعالوه نگرانی آنها تا زمانی ادامه

باورهای مربوط به کنترلناپذیری و خطرناک بودن

مییابد که تشخیص دهند قادر به مقابلۀ مؤثر با خطر

نگرانی میشوند(.)31-30، 61،01

پیشبینیشده

هستند(.)31-30

ازاینرو ،نگرانی نوع یک

اضطراب و عالئم شناختی و جسمانی مرتبط را افزایش

تعالی بالینی
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توصیف عوامل و فرایندهای شناختی و فراشناختی اساسی

میدهد؛ اما این اضطراب و عالئم هیجانی دیگر هنگام

مدلهای نظری برای نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر

نگرانی هستند .باوجوداین ،بشارت و میرجلیلی ،شیرین

راه انداز

زاده دستگیری و همکاران و کارترایتهاتون و ولزتفاوتی

فعال شدن باورهای فراشناختی مثبت
(انتخاب راهبرد)

در باورهای مثبت و منفی درباره نگرانی افراد مبتال به
اختالل اضطراب فراگیر و وسواس-اجبار مشاهده

نگرانی نوع یک

باورهای منفی دربارۀ نگرانی اختصاصی اختالل اضطراب
فعال شدن باورهای فراشناختی
منفی

فراگیر نیست.

نگرانی نوع دو

مدل تحملناپذیری بالتكليفی
دوگاس و همکاران مدل تحملناپذیری بالتکلیفی را

هیجان

کنترل فکر

رفتار

شكل شماره :2مدل فراشناختی اختالل اضطراب فراگیر()9

ایجاد کردند( .)01در مدل شناختی تحملناپذیری
بالتکلیفی اعتقاد بر این است که باورهای افراد دربارۀ
بالتکلیفی ،باورهای مثبت دربارۀ نگرانی ،جهتگیری

بهار و همکاران( )2و فیشر و ولز( )01شواهدی در حمایت

منفی نسبت به مشکل و راهبردهای اجتناب شناختی نقش

از این مدل ارائه کردند .آنها دریافتند که بین نگرانی نوع

مهمی در ابتال و تداوم اختالل اضطراب فراگیر بازی

می-

دو با اختالل اضطراب فراگیر و نگرانی رابطه وجود دارد.

کنند .باوجوداین ،اعتقاد بر این است که باورهای افراد

بشارت و همکاران( )33دریافتند که بین باورهای

دربارۀ بالتکلیفی نقش مهمی در ایجاد و تداوم نگرانی و

فراشناختی و نگرانی افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر

همچنین اختالل اضطراب فراگیر دارند( .)11-10این مدل

رابطۀ معنادار وجود دارد .راجیرو و همکاران( )31گزارش

دارای چهار مؤلفۀ تحملناپذیری بالتکلیفی ،باورهای

کردند که افراد مبتال به این اختالل باورهای منفیتری

مثبت دربارۀ نگرانی و جهتگیری منفی نسبت به مشکل

دربارۀ نگرانی دارند .دیفنباخ و همکاران( )31دریافتند که

است .در این مدل تحملناپذیری بالتکلیفی بهواسطۀ

بین باورهای منفی با نگرانی و شدت اختالل اضطراب

افزایش سوگیریهای شناختی بهطور مستقیم به نگرانی

فراگیر رابطه وجود دارد؛ اما رابطهای بین باورهای مثبت با

منجر میشود ،اما سه مؤلفۀ دیگر به شکل غیرمستقیم به

شدت این اختالل وجود ندارد .همچنین دریافتند که بین

افزایش نگرانی منجر میشوند( .)01تحملناپذیری

افراد مبتال به این اختالل و افراد گروه کنترل در باورهای

بالتکلیفی نوعی سوگیری شناختی است که چگونگی

منفی دربارۀ نگرانی تفاوت معنادار وجود دارد ،اما تفاوتی

ادراک ،تفسیر و پاسخ به موقعیتهای مبهم را در سطح

بین آنها در باورهای مثبت وجود ندارد .کونر و

شناختی ،هیجانی و رفتاری تحت تأثیر قرار میدهد.

همکاران( )32دریافتند که بین افراد احتماالً مبتال به اختالل

افرادی که در برابر بالتکلیفی تحملناپذیرند؛ معتقدند

اضطراب فراگیر و غیرمبتال در باورهای منفی و مثبت به

بالتکلیفی استرسزا و ناراحتکننده است؛ بالتکلیفی در

نگرانی تفاوت معنادار وجود دارد .پنی و همکاران( )37با

مورد آینده ناعادالنه است؛ رویدادهای منفی غیرمنتظرهاند

بررسی یک نمونۀ غیربالینی دریافتند که بین باورهای

و باید از آنها اجتناب کرد .همچنین بالتکلیفی با توانایی

مثبت و منفی دربارۀ نگرانی با شدت عالئم اختالل

فرد برای عمل تداخل میکند( .)11-10این افراد در

اضطراب فراگیر و نگرانی رابطه وجود دارد .آنها

موقعیتهای مبهم مشکالت کارکردی دارند( .)13آنها

همچنین مشاهده کردند که تنها باورهای منفی دربارۀ

همچنین به بیشبرآورد احتمال رویدادهای پیشبینیناپذیر

نگرانی پیشبینیشده عالئم این اختالل پس از کنترل
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نکردند( .)31-39،61ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت که

مروری

خدایاری فرد و همکاران

اطالعات مبهم دارند(.)67

مسئلهگشایی به مهارتهای واقعی موردنیاز برای حل

باورهای مثبت دربارۀ نگرانی دومین مؤلفۀ این مدل است.

موفقیتآمیز مشکالت روزمره اشاره دارد .براساس نتایج

به نظر دوگاس و همکاران( .)11-10 ،01افراد مبتال به این

پژوهشها نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر رابطۀ قوی با

اختالل باورهای غیرواقعی دربارۀ مفید بودن نگرانی دارند.

جهتگیری منفی نسبت به مشکل دارد .همچنین معلوم
شده است که افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر

آنها این باورها را در پنج طبقه قرار دادند:
الف) نگرانی میتواند مانع وقوع پيامدهای منفی یا
به حداقل رساندن آنها شود (تقویت منفی) ،و
ب) نگرانی عمل مناسبی برای یافتن راهحل
است(تقویت مثبت).

می-

دانند چگونه مشکالتشان را حل کنند ،اما به دلیل داشتن
جهتگیری شناختی منفی در مواجهه با مشکل در انجام
موفقیتآمیز آن به دشواریهایی

دچارند(.)10-16،01

باوجوداین ،آنها مفهومسازی خود از این مؤلفه را به پنج

بهعبارتدیگر ،آنها اطمینانی به توانایی مسئلهگشایی خود

نوع گسترش دادند:

ندارند ،مشکالت را بهعنوان تهدید درک میکنند ،هنگام

.1
.2

نگرانی به یافتن راهحلهایی برای مشكالت

مواجهه با مشکل بهآسانی احساس ناکامی میکنند و در

کمک میکند؛

مورد نتایج مسئلهگشایی بدبین هستند(.)11

نگرانی انگيزۀ انجام دادان کارها را افزایش

م ی-

دهد؛
.3

نگرانی در مورد چيزی که ممكن است در

راهبردهای متنوعی اشاره دارد که به اجتناب از محتوای

آینده اتفاق افتد ،سبب کاهش واکنش منفی

شناختی و هیجانی تهدیدکننده منجر میشود.

فرد میشود؛
.4

نگرانی بهخودیخود میتواند مانع وقوع
چيزهای بد شود(به تفكر جادویی یا آميختگی
فكر-عمل اشاره دارد)؛ و

.1

مؤلفۀ نهایی این مدل ،اجتناب شناختی است که به

اجتنابی شناختی نهتنها نگرانی آنها را کاهش نمیدهد،
بلکه سبب تداوم سطوح باالی نگرانی در آنها میشود.
در این مدل راهبردهای اجتناب شناختی به دو طبقۀ

نگرانی بيانگر مسئول بودن و دلسوزی فرد است.

گستردۀ  .0راهبردهای ضمنی یا خودکار(مثل اجتناب

این باورها بهواسطۀ فرایندهای تقویت مثبت و

خودمختار از تصاویر ذهنی تهدیدکننده) ،و

منفی ایجاد میشوند و تداوم مییابند(-10 ،01
.)11

تقویت مثبت زمانی اتفاق میافتد که نگرانی بهوسیلۀ یک
پیامد مطلوب از جمله یافتن راهحلی برای موقعیت
ترسناک پیگیری شود ،درحالیکه تقویت منفی زمانی
اتفاق میافتد که نگرانی بهگونهای منفی بهوسیلۀ عدم
وقوع فجایع تصویرسازی شده و کاهش اثر آن تقویت
شود(.)01

سومین مؤلفۀ با جنبۀ خاصی از مسئلهگشایی یعنی

جهت-

گیری منفی نسبت به مشکل مرتبط است .جهتگیری
نسبت به مشکل به جهتگیری شناختی کلی افراد هنگام
مواجهه با مشکل اشاره دارد .بدین ترتیب جهتگیری
نسبت به مشکل شامل ادراکات فرد از مشکالت ،ارزیابی
از خود بهعنوان عامل مسئله گشایی و انتظارات مربوط به

تعالی بالینی

 .6راهبردهای صریح و آشکار تقسیم میشوند(مثل
سرکوب افکار نگرانکننده ،استفاده از حواسپرتی،
جایگزین کردن افکار خنثی یا مثبت بهجای نگرانیها،
اجتناب از موقعیتهایی که میتوانند به تفکر نگرانکننده
منجر شوند)(.)10-16،01

بهار و همکاران و فیشر و ولز با بررسی مدلهای موجود
شواهدی در حمایت از این مدل ارائه کردند( .)01،2آنها
دریافتند

که

بین

تحملناپذیری

بالتکلیفی،

اجتناب-شناختی ،باورهای مثبت دربارۀ نگرانی و
جهتگیری منفی نسبت به مشکل با این اختالل و نگرانی
رابطه وجود دارد .آنها همچنین دریافتند که هیچیک از
این مؤلفهها بهویژه تحملناپذیری بالتکلیفی اختصاصی
اختالل اضطراب فراگیر نیست .بشارت و میرجلیلی
دریافتند که بین اجتناب شناختی و تحملناپذیری
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یا منفی تمایل دارند و تفسیرهای تهدیدکنندهای از

پیامدهای مسئله گشایی است .از طرف دیگر ،مهارتهای

مدلهای نظری برای نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر

بالتکلیفی با نگرانی آسیب-شناختی افراد مبتال به اختالل

راسکیو با فراتحلیل مطالعات انجام شده دریافتند که

اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد( .)11مطالعات مختلف

تحملناپذیری بالتکلیفی ویژگی مشترک اختالل

تحمل-

می-

دیگر نیز نشان دادند که بین اجتناب شناختی و

ناپذیری بالتکلیفی با نگرانی و نشانههای اختالل اضطراب
دارد(.)12-19

کونر و همکاران دریافتند که بین افراد احتماالً مبتال به

مدل مبتنی بر پذیرش

اختالل اضطراب فراگیر و غیر مبتال در باورهای منفی و

رومر و ارسیلو در تدوین مدل اولیۀ خود از مدل اجتناب

مثبت به نگرانی تفاوت معنادار وجود دارد( .)11بیسدوبام و

شناختی برکووک و اجتناب تجربهای هیز و همکاران

همکاران مشاهده کردند که افراد مبتال به این اختالل

استفاده کردند( .)06رومر و همکاران بیان کردند که

اجتناب شناختی بیشتری نسبت به افراد سالم تجربه

اختالل اضطراب فراگیر بهواسطۀ روابط واکنشی

و مشکل-

میکنند( .)11راجیرو و همکاران دریافتند که بین افراد

زا با تجربههای درونی(افکار ،احساسات ،رانهها ،تصاویر،

مبتال به این اختالل و افراد سالم تفاوت معناداری در

حواس بدنی) ،پاسخهای درونی و رفتاری هدفمند جهت

تحملناپذیری وجود دارد(.)31

اجتناب و کاهش پریشانی و همچنین محدودیت رفتاری

شاهجویی و همکاران گزارش کردند که افراد مبتال به

ایجاد و تداوم مییابند( .)17مدل آنها شامل سه مؤلفۀ

اختالل اضطراب فراگیر تحملناپذیری بالتکلیفی بیشتری

رابطه با تجربههای درونی ،اجتناب تجربهای و محدودیت

را تجربه میکنند؛ همچنین جهتگیری منفیتری نسبت به

رفتاری است( .)11-19افراد مبتالبه این اختالل تجربههای

مشکل دارند .باوجوداین تفاوتی بین آنها و افراد سالم در

درونی خود از جمله افکار ،هیجانها و حواس

اجتناب شناختی و باورهای مثبت دربارۀ نگرانی وجود

فیزیولوژیکی خود را بهگونهای منفی(قضاوتی ،واکنشی و

ندارد( .)10رحیمیان و بوگر و همکاران دریافتند که افراد

آمیخته) ارزیابی کرده و از نگرانی بهتنهایی یا همراه با

مبتال به اختالل اضطراب فراگیر اجتناب شناختی رفتاری و

سایر راهبردهای دیگر بهعنوان ابزاری برای فرار یا اجتناب

تحملناپذیری بیشتری نسبت به افراد مبتال به وسواس و

از این تجربهها استفاده میکنند( .)17-19تجربههای درونی

سالم تجربه میکنند( .)16باوجوداین ،بشارت و میرجلیلی

میتوانند از طریق یادگیری ،هیجانهای منفی ،افکار

تفاوتی بین افراد مبتال به این اختالل و افراد مبتال به

قضاوتی و رانههای زیادی را جهت اجتناب فراخوانند(.)21

وسواس-اجبار در اجتناب شناختی و تحملناپذیری

دومین مؤلفۀ این مدل ،اجتناب تجربهای یا تالشهای

بالتکلیفی مشاهده نکردند همچنین دریافتند که افراد مبتال

هیجانی ،شناختی و رفتاری برای اجتناب از افکار،

نمره-

احساسات ،خاطرات و حواس پریشان کننده است(.)11-19

های باالتری نسبت به هر یک از دو گروه کسب

افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر رابطۀ

کردند( .)61اندرسون و همکاران ،عاقلی و همکاران و

مشکلزایی(واکنش منفی به تجربههای درونی و

شاهجویی و همکاران مشاهده کردند که بین افراد مبتال

آمیختگی با آنها) باتجربههای درونی خود دارند و

به این اختالل و سالم در تحملناپذیری بالتکلیفی تفاوت

واکنش آنها به این تجربهها سبب برانگیخته شدن آنها

وجود دارد ،اما تفاوتی بین آنها و افراد مبتال به

برای اجتناب تجربهای(اجتناب فعال یا خودکار از

تجربه-

وسواس-اجبار و گروه مبتال به اختاللهای اضطرابی دیگر

های درونی تهدیدکننده یا منفی) با استفاده از راهبردهای

وجود ندارد( .)13-11یوک و همکاران نشان دادند که

متنوع از جمله نگرانی میشود( .)20این افراد امیدوارند به

تفاوتی در تحملناپذیری افراد مبتال به اختالل اضطراب

این طریق پریشانیشان کاهش یابد ،اما بهطور متناقضی

فراگیر و افسردگی عمده وجود ندارد( .)67جنتس و

سبب افزایش نشانههای خود میشوند .ازاینرو دو مؤلفۀ

به اختالل اضطراب فراگیر و وسواس-اجبار همبود
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فراگیر در نمونههای غیر بالینی رابطه وجود

اضطراب فراگیر ،افسردگی عمده و وسواس-اجبار

خدایاری فرد و همکاران

ذکرشده با یکدیگر

مرتبطاند(.)19

مروری

محدودیت رفتاری است .محدودیت رفتاری معرف

موجود در تنظیم هیجان تأکید دارد( ،)00زیرا نگرانی

روشهایی است که مانع اشتغال افراد به اعمال ارزشمند

میتواند بهعنوان یک پاسخ اجتنابی به هیجانهای پریشان

میشود( .)19بهعبارتدیگر ،اگرچه اجتناب تجربهای

کننده عمل کند( .)01در مدل بد تنظیمی هیجانی اختالل

پریشانی ناشی از تجربۀ درونی را در کوتاهمدت کاهش

اضطراب فراگیر اعتقاد بر این است که این اختالل بهوسیلۀ

میدهد ،در طوالنیمدت محدودیت رفتاری را تقویت

نقایص شایان توجه در تجربه و تنظیم هیجان مشخص

می-

میشود( .)22،00بهعبارتدیگر ،افراد مبتال به این اختالل

شود که او آنها را ارزشمند میداند(مثل صرف وقت در

مشکالتی در چهار مؤلفۀ کارکرد هیجان یعنی شدت

کنار خانواده) .این مسئله سبب افزایش پریشانی میشود؛

هیجانها ،فهم ضعیف هیجانها ،واکنش منفی نسبت به

پریشانیای که سبب راهاندازی تجربههای درونی منفیتر

هیجانها و راهبردهای نابهنجار مدیریت هیجان ،دارند .در

و در نتیجه سبب تداوم این چرخه میشود(.)2

این مدل راهبردهای ناسازگار مدیریت هیجان را میتوان

میکند .درنتیجه فرد مبتال کمتر درگیر فعالیتهایی

بررسی ادبیات پژوهش بیانگر رابطۀ بین اجتناب تجربهای

بهعنوان مشکالت مرتبط با تعدیل تجربهها و ابراز

و اختالل اضطراب فراگیر است .برای مثال رومر و

ها یا تالشهای خودکار ناهنجار برای کنترل یا سرکوب

همکاران ،بوئر و دوگاس و همچنین لی و همکاران در

تجربهها و ابراز هیجان دستهبندی کرد(.)22-27

بررسی خود دریافتند که بین اجتناب تجربهای و نگرانی

سالترز-پدنلت و همکاران با بررسی نمونهای از افراد غیر

افراد مبتال به این اختالل و افراد غیر بالینی رابطۀ معنادار

کلینیکی دریافتند که بین بد تنظیمی هیجانی ،نگرانی

وجود دارد .بهعالوه افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر

آسیبشناختی و عالئم اختالل اضطراب فراگیر رابطه

(-،17

وجود دارد( .)21آنها با مقایسۀ گروهی از افراد شبه

 .)11-19منصوری و همکاران دریافتند که بین اجتناب

اختالل اضطراب فراگیر و سالم دریافتند که تفاوت

تجربهای ،نگرانی بیشازحد و مالکهای تشخیصی

معناداری بین آنها در بد تنظیمی هیجانی و ابعاد آن وجود

اختالل اضطراب فراگیر نمونههای غیربالینی رابطه وجود

دارد .رومر و همکاران دریافتند که بین بد تنظیمی هیجان

دارد( .)12محمدخانی و همکاران گزارش کردند که رابطۀ

و اختالل یا نشانههای اختالل اضطراب فراگیر رابطه وجود

معناداری بین اجتناب تجربهای و شدت اضطراب فراگیر

دارد( .)29داودی و همکاران با بررسی گروهی از افراد

یک نمونۀ غیر بالینی وجود دارد( .)26اما اجتناب تجربهای

مبتال به اختالل اضطراب فراگیر دریافتند که بین بد

اختصاصی اختالل اضطراب فراگیر نیست .پژوهشهای

تنظیمی هیجانی(دشواری در شناسایی و توصیف هیجانها

دیگر نشان دادند که بین اجتناب تجربهای ،اختاللهای

و راهبردهای تنظیم هیجان سازگار و ناسازگار) با اختالل

اضطراب اجتماعی( ،)23نشانههای اختالل استرس پس از

اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد( .)71بهعالوه ،دشواری

سانحه( )21و اختالل شخصیت مرزی( )21رابطه وجود

در شناسایی و توصیف هیجانها و راهبردهای تنظیم

دارد.

هیجان ناسازگار پیشبینیشده این اختالل هستند.

سطوح باالتری از اجتناب تجربهای را تجربه میکنند

هیجان-

مارگنسکا و همکاران گزارش کردند که بین بد تنظیمی
مدل بد تنظيمی هيجانی

هیجانی و نشانههای اختالل اضطراب فراگیر رابطه وجود

مدل بدتنظیمی هیجانی از ادبیات مربوط به نظریۀ هیجان

دارد( .)60فرداینیسفلی و همکاران دریافتند که بین

و تنظیم حالتهای هیجانی مشتق شده است .بهعالوه

بدتنظیمی هیجانی ،نگرانی و عالئم اختالل اضطراب

ویژگیهای مشترکی با مفهومسازی لینهان از نقایص

فراگیر نمونهای غیرکلینیکی رابطه وجود دارد( .)70بشارت

هیجانی موجود در اختالل شخصیت مرزی دارد( .)2این

و همکاران دریافتند که بین بد تنظیمی شناختی هیجان و
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مؤلفۀ نهایی این مدل

مدل بر اهمیت فهم نگرانی در چارچوب دشواریهای

مدلهای نظری برای نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر

دارد( .)33بررسی ادبیات پژوهش بیانگر شواهد متناقضی

پاسخ

نگرانی

نیز میباشد .برای مثال ،پیرخائفی و همکاران نشان دادند

بهگونهای منفی از طریق فقدان پیامدهای فاجعهآمیز

که تفاوتی بین افراد مبتال به این اختالل با افراد مبتال به

تقویت میشود( .)71،03اختالل کامل زمانی اتفاق میافتد

وسواس-اجبار و عادی در راهبردهای تنظیم شناختی

که فرایند نگرانی آنچنان مزمن شود که به عالئم

ناسازگار وجود ندارد( .)76سعیدی و حاتمی نشان دادند

جسمانی مرتبط ،پریشانی و اختالل بالینی شدید

که تفاوتی بین افراد مبتال به این اختالل و افراد مبتال به

بینجامد(.)71

خودمختار

و

میشود

فرایند

افسردگی اساسی در راهبردهای تنظیم شناختی ناسازگار
وجود ندارد(.)73
مدل یكپارچهشده
بارلو در سال  0991بیان کرد که همۀ اختاللهای
اضطرابی از جمله اختالل اضطراب فراگیر ناشی از تعامل
آسیب¬پذیری زیستی(مثل عوامل نوروبیولوژیکال و
ژنتیک) و روانشناختی(مثل تجربههای پیشبینیناپذیر و
فقدان کنترل بر محیط) هستند( .)71در مدل جدید اعتقاد
بر این است که تعامل این آسیبپذیریهای تعمیمیافتۀ
زیستی و روانشناختی با رویدادهای منفی یا استرسزای
زندگی سبب بروز حالتی از اندیشناکی مضطربانه شامل

آسیبپذیری زیستی
هشدارهای
نادرست ممکن

آسیبپذیری روانشناختی

استرس ناشی از رویدادهای زندگی
اندیشناکی مضطربانه (شامل افزایش تنش عضالنی و
گوشبهزنگی)

فرایند نگرانی

شکست تالشها برای مقابله و مسئلهگشایی

اجتناب از تصویرسازی

پردازش شناختی شدید

پاسخ خودمختار محدودشده

مهارتهای حل مسئلۀ
نامناسب
اختالل
اضطراب
فراگیر

افزایش تنش عضالنی و گوشبهزنگی نسبت به تهدید
میشود( .)03در کانون این اضطراب احساس پایدار
پیشبینیناپذیری و کنترلناپذیری رویدادهای آینده

شكل شماره :4مدل یکپارچهشدۀ اختالل اضطراب فراگیر()03

وجود دارد که اغلب تهدیدکننده و خطرناک ادراک
میشوند .فرایند نگرانی نیز بهنظر میرسد با تالش بهمنظور
پیشبینی پیامدهای منفی آینده و این باور که پیشبینی
انجامگرفته اجازۀ افزایش کنترل بر این پیامدها را بهواسطۀ
آمادگی برای رویدادها ،مسئلهگشایی مؤثر یا توانایی
اجتناب از پیامد میدهد ،مرتبط باشد( .)03با توجه به آنچه
ذکر شد نگرانی راهبرد اولیۀ افراد برای مقابله با تهدیدهای
ادراکشده میشود ،بهطوریکه فرد برای کنترل
تهدیدهای بالقوه و همچنین تنش فزاینده و برانگیختگی
مضطربانه تالش میکند( .)71باوجوداین شکست در
تالشها بهمنظور مقابله و مسئلهگشایی و همچنین بهدقت
آوردن کنترل به پردازش شناختی مختل منجر میشود که
خود به جلوگیری از مسئلهگشایی مؤثر میانجامد.

92
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رویكردهای فراتشخيصی
در اوایل و میانۀ قرن  61روانشناسی تحت سلطه مدلهای
گستردهای بود که فرایندهایی را که گمان میرفت اساس
شکلگیری بسیاری از اشکال آسیبهای روانی بود،
توصیف میکردند .اما از اوایل قرن  60توجه معطوف به
فرایندهایی شد که میتوانند نقش علّی در اختاللهای
روانشناختی متعدد بازی کنند؛ فرایندهای که اغلب
بهعنوان فرایندهای معرفیشدهاند( .)71این رویکرد با
فرایندهای دخیل در آمادگی ،سببشناسی و همچنین
تداوم اختالل روانشناختی مرتبط هست(.)72

رویکردهای فراتشخیصی مزایایی به لحاظ نظری و بالینی
نسبت به رویکردهای اختصاصی دارند .ابتدا ،توافق
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نگرانی افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر رابطه وجود

همچنین ،اجتناب از تصاویر مرتبط با نگرانی سبب کاهش

مروری

خدایاری فرد و همکاران

راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی هر یک

موقعیتها و رویدادهای راهانداز است؛ دوم ،نگرانی

متشکل از فرایندهای مختلف کژکاری هستند که پیوستار

بهعنوان یک فعالیت اغلب فکری شامل تفکر دربارۀ

متفاوتی در جمعیت عمومی دارند .بعالوه ،این فرایندهای

روشهای مقابله و اجتناب از تجربههای درونی(افکار،

کژکار در شماری از اختاللهای متفاوت نیز دیده

احساسات ،تصاویر و حواس بدنی) و رویدادهای منفی یا

میشوند .رویکردهای فراتشخیصی بر این فرایندهای

فجایع آینده است؛ سوم ،نگرانی مشابه سایر پاسخهای

کژکار اساسی متمرکز هستند و بهاینترتیب به درک

اجتنابی مانع پردازش هیجانی و مقابلۀ کارآمد میشود.

دقیقتر ماهیت آسیبهای روانی به روشی اقتصادیتر

هرچند افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر امیدوارند

کمک میکنند( .)71دوم ،رویکردهای میتوانند به در

پریشانیشان از این طریق کاهش یابد ،نگرانی بهطور

درک همبودی بین اختاللهای روانی کمک

متناقضی سبب افزایش نشانههای آنها میشود .ویژگی

کنند( .)71-72سوم اگر یک عامل فراتشخیصی بهطور علّی

مشترک دیگر این مدلها نقش تداومبخش باورهای مثبت

با دو یا چند اختالل مرتبط است ،ارزیابی و درمان

دربارۀ نگرانی است که بهگونهای مثبت و منفی تقویت

میتواند بهطور اقتصادیتری بر این عوامل تا بر تعداد

میشوند( .)01عالوه این همۀ این مدلها بر اهمیت اجتناب

زیادی از اختاللهای مجزا متمرکز باشد .بهعالوه،

از تجربههای درونی تأکید دارند .برای مثال در مدل

درمانهای مؤثر در تغییر یک عامل فراتشخیصی میتوانند

اجتناب شناختی بیان میشود که نگرانی راهبردی برای

اثراتی بر همۀ اختاللهای مرتبط داشته باشند( .)71اما،

اجتناب از محرکهای دارای درونمایۀ عاطفی منفی

مدلهای فراتشخیصی حال حاضر مشکالتی در تبیین

کنترلنشدنی است ،درحالیکه مدل تحملناپذیری

مکانیزمهایی دارند که بوسیلۀ آن عوامل خطرساز

بالتکلیفی نگرانی را بهعنوان راهبردی برای اجتناب از

فراتشخیصی منجر به اختاللهای روانی متعدد میشوند.

بالتکلیفی مطرح میکند .در مدل فراشناختی نگرانی ناشی

همچنین ،مشکالتی در تبیین اینکه چرا برخی از افراد

از باورهای منفی دربارۀ نگرانی و راهبردهای ناکارآمد

باوجود عوامل خطرساز فراتشخیصی خاص یکسری از

کنترل ذهن است و بر اشتغال افراد در راهبردهای رفتاری

عالئم و افراد دیگر باوجود همان عوامل ،یکسری عالئم

و کنترل توجه جهت اجتناب از نگرانی در مورد نگرانی

دیگر را تجربه میکنند ،دارند(.)72

متمرکز است ،درحالیکه مدل بدتنظیمی هیجانی نگرانی
را بهعنوان یکی از راهبردهای مقابلۀ ناکارآمد متعدد

نتيجهگيری

بهمنظور مدیریت و احتماالً اجتناب از هیجانهای

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدلهای مفهومی

پریشانکننده معرفی کرده است .در مدل مبتنی بر پذیرش،

موجود دربارۀ نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر انجام

نگرانی ابزاری برای فرار یا اجتناب از تجربههای درونی

گرفت .نتایج نشان داد که مدلهای متفاوتی از جمله

است( ،)2درحالیکه در مدل یکپارچهشده نگرانی راهبرد

مدلهای اجتناب شناختی( ،)1فراشناختی( ،)9تحملناپذیری

اولیهای برای مقابله با تهدیدهای ادراکشده است.

بر

بهعبارتدیگر ،در این مدل نگرانی با تالش برای پیشبینی

پذیرش( )06و مدل یکپارچهشده( )03دربارۀ نگرانی و

پیامدهای منفی آینده و افزایش کنترل بر این پیامدها

اختالل اضطراب فراگیر وجود دارد؛ مدلهایی که هر یک

بهواسطۀ ادراک موقعیت ،مسئلهگشایی مؤثر یا توانایی

مفهومسازی متفاوتی از نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر

اجتناب از این پیامدها ،مرتبط است(.)03

دارند .باوجوداین ،مدلهای موجود ویژگیهای مشترکی

مدلهای موجود همچنین تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

با یکدیگر دارند .ابتدا ،نگرانی شکلی از تفکر

هریک از آنها بر مکانیزمها و فرایندهای بیماریزای

بالتکلیفی(،)01

تعالی بالینی

بدتنظیمی

هیجانی(،)00

مبتنی
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فزایندهای وجود دارد که اختاللهای ناهمگن موجود در

درخودمانده یا تکرارشونده در پاسخ به افکار ،احساسها،

مدلهای نظری برای نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر

دارند که منجر به راهبردهای متعددی برای درمان این

تجربهای ،بدتنظیمی هیجانی) بود .بسیاری از این مؤلفهها

اختالل شده است .مدل اجتناب شناختی بر مجموعهای از

اختصاصی اختالل اضطراب فراگیر نیستند و در بسیاری از

عوامل شناختی ،هیجانی و رفتاری در ابتال و تداوم اختالل

اختاللهای دیگر اتفاق میافتند .بهعالوه ،همبودی

اضطراب فراگیر تأکید دارد .باوجوداین ،اعتقاد بر این

اختاللهای روانی از جمله اختالل اضطراب فراگیر با سایر

است که اجتناب شناختی بهواسطه فرایند نگرانی اتفاق

اختاللهای روانی دیگر امری معمول میباشد .اگرچه

میافتد( .)07،1در مدل فراشناختی باورهای فراشناختی

درمانهای فعلی اختاللهای اضطرابی پیامدهای مثبتی را

دربارۀ کنترل ناپذیری و خطرناک بودن نگرانی نقش

در پی داشتهاند ،اختالل اضطراب فراگیر بهخوبی

کلیدی در ایجاد و تداوم این اختالل بازی

شناختهنشده و موفقیت درمانی کمتری نسبت به سایر

میکنند( .)31-36،61در مدل شناختی تحملناپذیری

اختاللهای اضطرابی دیگر داشته است( .)17 ،7همچنین ،از

بالتکلیفی اگرچه عوامل رفتاری و هیجانی نقش مهمی در

اوایل قرن بیستویک نیز توجه معطوف به فرایندهایی

سببشناسی این اختالل دارند ،اما اعتقاد بر این است که

شده است که میتوانند نقش علّی در اختاللهای متعدد

عوامل شناختی از جمله باورهای افراد درباره بالتکلیفی

بازی کنند؛ فرایندهای که اغلب بهعنوان فرایندهای

نقش مهمتری بازی میکنند( .)11-16،01در مدل مبتنی بر

فراتشخیصی معرفی شدهاند( .)71-72ازاینرو نتایج

پذیرش رابطه با تجربههای درونی ،اجتناب تجربهای و

بهدستآمده میتواند نشاندهندۀ اهمیت تدوین مدلها و

محدودیت رفتاری نقش مهمی در ایجاد و تداوم اختالل

همچنین درمانهای فراتشخیصی برای اختالل اضطراب

اضطراب فراگیر بازی میکنند( .)17-11،06مدل بدتنظیمی

فراگیر و سایر اختاللهای روانی دیگر بهخصوص

اختالل-

هیجانی بر نقایص شایان توجه در تجربه و تنظیم

های هیجانی است .زیرا که این مدلها و درمانها

هیجان(مثل شدت هیجانها ،فهم ضعیف هیجانها،

توانند به درک دقیقتر ماهیت آسیبهای روانی به روشی

واکنش منفی نسبت به هیجانها و راهبردهای نابهنجار

اقتصادیتر( )71و همچنین درک همبودی بین اختاللهای

مدیریت هیجان) تأکید دارد( .)22-27 ،00سرانجام ،در مدل

روانی کمک کنند( .)71-72سرانجام ،اگر یک عامل

یکپارچهشده رومر و همکاران( )71،03نیز بر مجموعهای از

فراتشخیصی بهطور علّی با دو یا چند اختالل مرتبط است،

عناصر زیستی ،شناختی ،هیجانی و رفتاری در ابتال و تداوم

ارزیابی و درمان میتواند بهطور اقتصادیتری بر این

این اختالل تأکید میشود.

عوامل تا بر تعداد زیادی از اختاللهای مجزا متمرکز

بررسی ادبیات پژوهش بیانگر شواهد تجربی حمایتکننده

باشد .درمانهای مؤثر در تغییر یک عامل فراتشخیصی نیز

و متناقضی برای هر یک از این مدلها و بهخصوص

میتوانند اثراتی بر همۀ اختاللهای مرتبط داشته

مؤلفههای اصلی آنها(اجتناب شناختی ،تحملناپذیری

باشند(.)71
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