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Abstract
Aim and Background: Given the prevalence and recurrence rate of bipolar disorder, understanding the
prognostic factors and vulnerabilities of this disease is of great importance. Therefore, the present study aimed to
investigate the mediating role of behavioral activation system–relevant cognitive styles in the relationship
between traumatic childhood experiences with bipolar disorder syndrome in patients with bipolar disorder.
Methods and Materials: The present study was a descriptive correlational study. The statistical population
consisted of all patients with bipolar disorder admitted to Shahid Hayinejad Hospital in Babol. The sample size
was 379 people who were selected by available sampling method in a period of 18 months. In order to collect the
research data have used from the Child Trauma Questionnaire, Beck Depression Inventory- II, Mania SelfReport Scale and 3 Questionnaires of behavioral activation system–relevant cognitive styles (Perfectionism /
Performance Evaluation subscale of Dysfunctional Attitudes Scale, Self-Criticism subscale of Depression
Experiences Scale, and Autonomy subscale of Autonomy - Community orientation Scale). The research data
were analyzed using SPSS and LISREL software and structural equation modeling.
Findings: The results showed that traumatic childhood experiences have an effect on behavioral activation
system–relevant cognitive styles and symptoms (depression and mania) of bipolar disorder (p <0.05). Behavioral
activation system–relevant cognitive styles have an effect on symptoms (depression and mania) (p <0.05).
Conclusions: The results of the present study support the hypothesis that cognitive styles related to the
behavioral activation system mediate the relationship between traumatic childhood experiences and symptoms
(depression and mania) of bipolar disorder.
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نقش میانجی سبک های شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتااری در رابطا باین تجاار
آسیبزای دوره کودکی با نشانگان اختالل دوقطبی در بیماران مبتال ب اختالل دوقطبی
منور گیالنی
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 -1دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران.
 -4استادیار گروه روانشناسی ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :با توجه به شیوع و نرخ عود دوباره اختالل دوقطبی ،درک عوامل پیشبین و عوامل آسیبپذیری این بیماری از اهمیت باالیی برخوردار
است ،ازاینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری در رابطه بین تجارب آسیبزای دوره
کودکی با نشانگان اختالل دوقطبی در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری را کلیه بیماران مبتال به اختالل دوقطبی بستریشده در بیمارستان شهیید
یحیی نژاد بابل تشکیل داد .حجم نمونه  373نفر بود که به روش نمونهگیری در دسترس و در یک بازه زمانی  11ماهه انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری
اطالعات از پرسشنامه تجارب آسیبزای کودکی ،پرسشنامه افسردگی بک ،مقیاس خود گزارشی مانیا و سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعهالسهازی
رفتاری (خرده مقیاس کمالگرایی /ارزیابی عملکرد مقیاس نگرشهای ناکارآمد ،خرده مقیاس خود نکوهشهگری مقیهاس تجربیهات افسهردگی و خهرده
مقیاس خودمختاری مقیاس خودمختاری -اجتماع مداری) استفاده شد .دادههای پژوهش با استفاده از نهرمافزارههای  SPSSو  LISRELو بهه کمهک
روش مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد تجارب آسیبزای دوره کودکی بر سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری و نشانگان (افسردگی و مانیها) اخهتالل
دوقطبی اثر دارد ( .)p>5/50سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری بر نشانگان (افسردگی و مانیا) اثر دارند (.)p>5/50
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر از این فرض حمایت میکند که سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری ،میانجی رابطهه بهین تجهارب
آسیبزای دوران کودکی و نشانگان (افسردگی و مانیا) اختالل دوقطبی هستند.
واژههای کلیدی :اختالل دوقطبی ،تجارب آسیبزا ،سبکهای شناختی ،سوگیری شناختی.
ارجاع :گیالنی فر منور ،آهی قاسم ،شیابی زاده فاطمه ،همایونی علیرضا .نقش میانجی سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری در رابطهه
بین تجارب آسیبزای دوره کودکی با نشانگان اختالل دوقطبی در بیماران مبتال به اختالل دوقطبهی .مجلهه تحقیقهات علهوم رفتهاری 1455؛ :)2(13
.242-205
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سالمت ،بقا ،رشد و آبروی آنها وارد میکنند ،در بستر رابطه
مسئولیتپذیری ،اعتماد و قدرت تعریف کردهاند ( .)1پژوهشها
بیان نمودهاند که ماهیت آسیبزای تجارب آسیبزای دوران
کودکی ،میتواند منجر به پیامدهای زیانباری در دورهی کودکی
شده که تأثیرات مخربی بر فرایند رشد کودک دارند ( )3و این
رویدادهای آسیبزا نهتنیا هسته اصلی اختالل استرس پس از
سانحه هستند ،بلکه نشانگان افسردگی ،اختالل در تنظیم
هیجانی و هویت تجزیهای پیامد مواجیه مکرر با رویدادهای
آسیبزا است ( .)11 ،15در چند سال گذشته ،پژوهشهای
زیادی به بررسی رابطه میان تجارب آسیبزای دوران کودکی و
اختالل دوقطبی پرداختهاند .این پژوهشها متفقالقول وجود
رابطه میان تجارب آسیبزای دوران کودکی و اختالل دوقطبی
را تأیید کردهاند ( .)14-12هو ،کیم ،لی ،چی ( )10گزارش کردند
که تجارب آسیبزای کودکی با درماندگیها و مشکالت بین
فردی در بزرگسالی مرتبط است .پژوهشها همچنین نشان
دادهاند که بیماران مبتال به اختالالت دوقطبی در مقایسه با افراد
سالم مواجیه با تجارب آسیبزای دوران کودکی فراوانتری را
گزارش میکنند .عالوه بر این ،بیانشده است که افراد مبتال به
اختالل دوقطبی که تجارب آسیبزای دوران کودکی را تجربه
کردهاند ،در مقایسه با بیماران مبتال به اختالل افسردگی که
چنین تجارب آسیبزایی را تجربه نکردهاند ،شدت /پیچیدگی
عالئم بالینی باالتری ،نظیر ریسک باالتر اقدام به خودکشی،
سن پایینتر بروز ،دورههای مختلف و چرخه سریع را تجربه
میکنند ( .)16همچنین گزارش شده که تجربه کردن
سوءاستفاده و غفلت در دوران کودکی در افراد مبتال به اختالل
دوقطبی ،با بروز زودتر بیماری ،انجام رفتارهای مرتبط با
خودکشی و سوءمصرف مواد رابطه دارد و دورههای فراوانتر و
شدیدتر عالئم هیجانی ممکن است در افراد مبتال به اختالل
دوقطبی که این دو رویداد منفی را در دوران کودکی تجربه کرده
اند ،مشاهده گردید .عالوه بر این ،در این پژوهش بیان گردید
که در این افراد عموماً تعداد بیشتری از اختالالت همایند وجود
داشته و پاسخ به درمان در آنها ضعیفتر است ( .)17همچنین
گزارششده است که در میان تجربیات منفی دوران کودکی،
تجربه کردن سوءاستفاده جسمی احتماالً قویترین رابطه را با
شدت عالئم دوقطبی داشته و منجر به پیامدهایی نظیر بروز
زودتر بیماری ،تأخیر در تشخیص و درمان آن و چرخهی سریع
میگردد .عالوه بر این ،بیانشده است که تجربه کردن
سوءاستفاده جسمی در دوران کودکی ،با شدت باالتر عالئم روان

مقدمه
اختاللهای برونیسازی شده ازجمله مشکالتی است که در
اختالالت روانی تأثیر بسزایی روی فرد ،خانواده و جامعه دارد.
این اختالالت عالوه بر رنج و محدودیتهایی که برای افراد
مبتال و خانوادههایشان ایجاد میکنند ،به دلیل برچسب بیماری
اغلب در فعالیتهای اجتماعی و شغلی خود دچار تبعیضهایی
میشوند ( .)1ازجمله این اختالالت ،اختالل دوقطبی میباشد.
اختالل دوقطبی بیماری است که با تغییر در عملکرد روانی و
اجتماعی ،تغییرپذیری و نامتناسب بودن شرایط خلقی ،خلق باال
و افسرده و نوسانات بزرگ در سطح خلقی با عالئم افسردگی،
هیپومانیا و یا دورههای ترکیبی مشخص میشود ( .)2با توجه به
سیر و روند این بیماری ،پیامدهای آن ناتوانکننده است و
تأثیرات منفی بر روی کیفیت زندگی افراد دارد ،این بیماران
مشکالت زیادی در انجام فعالیتهای روزمره و همچنین در
عملکرد شناختی ،اجتماعی و خانوادگی دارند اما درمان این
بیماران میتواند این مشکالت را تا حد زیادی بیبود ببخشد،
همچنین افراد با اختالل دوقطبی در طول زندگی خود نیاز
بیشتری برای استفاده از خدمات سالمتی ،نیاز به رفاه و
توانبخشی در مقایسه با جمعیتی که اختالل روانی ندارد،
برخوردار میباشند (.)3،4
در دو دهه گذشته شواهد حاکی از آن است که استفاده از
درمان دارویی بهتنیایی ،برای فراهم کردن پاسخ درمانی مورد
انتظار شکستخورده است و عوامل روانشناختی و اجتماعی از
قبیل وقایع استرسآور زندگی ،قطع شدن روابط اجتماعی و عدم
تبعیت دارویی منجر به عود بیماری دوقطبی خواهد شد (.)0
شناسایی عوامل روانشناختی مؤثر بر اختالل دوقطبی میتواند
به آشکار شدن جنبههای مختلف این بیماری کمک کند (.)6
پژوهشهای مختلفی به بررسی جنبههای مختلف عوامل
روانشناختی پرداختهاند (.)7
ازجمله این عوامل روانشناختی میتوان به تجارب آسیبزای
کودکی اشاره کرد که میتواند نقش میمی در بروز اختالل
دوقطبی بازی کند .بهطورکلی تجارب آسیبزای دوران کودکی
که در پژوهشها عمدتاً با عناوینی نظیر بدرفتاری با کودکان یا
تجارب آسیبزای دوران کودکی به آن اشارهشده است را
بهصورت همهی شکلهای بدرفتاری عاطفی و جسمی،
سوءاستفاده جنسی ،غفلت و رفتارهای اهمالگرانه ،تجاری و
استثمارگرانه از کودکان که آسیبهای حاد و بالقوهای به
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عالئم افسردگی میگردد بازی کنند .در مقابل ،پژوهشهای
دیگر بیان نمودند که تعامل خود نکوهشگری ،تمرکز عملکردی
و استانداردهای شخصی باال با رویدادهای زندگی ،پیشبین
عالئم افسردگی و شیدایی در افراد مبتال به اختالل دوقطبی II
و افسرده خویی است یا پس از کنترل عالئم شیدایی و
افسردگی ،سبکهای شناختی کمال گرایانه رابطهی میان
اختالالت طیف دوقطبی و اضطراب همایند را میانجی میکنند
( .)7همچنین پژوهشهای مروری انجامشده درزمینه سبکهای
شناختی در اختالل دوقطبی بیان نمودهاند که افراد مبتال به
اختالل طیف دوقطبی دارای سبکهای شناختی منفی هستند
که منفی بودن این سبکها بهاندازهی سبکهای شناختی افراد
مبتال به افسردگی تکقطبی است .عالوه بر این ،در برخی
پژوهشها بیان شده است که سبکهای شناختی بهتنیایی یا در
ترکیب با رویدادهای زندگی پیشبین تداوم اختالل دوقطبی
هستند .بااینحال ،یافتههای بهدستآمده در پژوهشهای مختلف
تااندازهای متناقضاند .بهعبارتدیگر ،درحالیکه دو پژوهش
انجامشده در این زمینه بیان نمودهاند که شناختهای منفی در
افراد مبتال به اختالل دوقطبی  Iپیشبین عالئم افسردگی بوده
اما پیشبین عالئم شیدایی نیستند .اسکات و پاپ ( )24بیان
نمودهاند که عزتنفس منفی تنیا پیشبین عود دوباره عالئم
اختالل دوقطبی در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی
هایپومانیک است و یکی از عواملی که میتواند باعث تناقض در
یافتههای بهدستآمده درزمینهی سبکهای شناختی در اختالل
دوقطبی شود ،نوع سبکهای شناختی بررسیشده ،میباشد
( .)22نظریهی سیستم فعالسازی رفتاری بیان میکند که نوع
مشخصی از سبکهای شناختی و شخصیتی میتوانند در اثر
حساسیت سیستم فعالسازی رفتاری باال در افراد ایجاد شود
( .)20سیستم فعالسازی رفتاری یک سیستم روانی زیست
شناختی است که رفتارهای گرایشی و انگیزشهای اشتیاق آور
در پاسخ به اهداف و پاداشها را تنظیم میکند ( .)22ازآنجاییکه
پژوهشهای تجربی تأیید کردهاند که حساسیت بیشازحد
سیستم فعال سازی رفتاری پیشبین عالئم دوقطبی و دورههای
خلقی است ،درک بیتر ویژگیهای افراد دارای حساسیت سیستم
فعال سازی رفتاری باال از اهمیت باالیی برخوردار است .آلوی و
همکاران ( )15بیان نمودند که احتمال ابتال به اختالالت طیف
دوقطبی در افراد دارای حساسیت سیستم فعال سازی رفتاری
باال 6 ،برابر بیشتر از افراد دارای حساسیت سیستم فعال سازی
رفتاری متوسط است و در افراد مبتال به اختالالت طیف

پریشانه ،اقدام به خودکشی بیشتر ،دورههای شدیدتر شیدایی و
بستری شدن بیشتر ،اختالل استرس پس از سانحه و اغلب
استفاده از مواد روانگردان در افراد مبتال به اختالل دوقطبی
رابطه دارد .همچنین سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی نیز
پیشبین شدت عالئم اختالل دوقطبی است و با بروز زودتر
بیماری ،تأخیر در درمان اختالل دوقطبی دارای چرخهی سریع،
سطوح باالتری از اقدام به خودکشی ،عالئم روانپریشی و
تجربه دورههای شدیدتر شیدایی مرتبط است ( .)11علیرغم
رابطه خوب مستند شده بین تجارب آسیبزای کودکی و
مشکالت سالمت روان در بزرگسالی آنچه این پژوهش به آن
میپردازد مکانیزمهای زیربنایی خاصی است که رابطه بین
تجارب آسیبزای زندگی اولیه و سایکوپاتولوژیهای (آسیب
شناسی های) روانی زندگی بعدی را روشن میکند.
در طول دهههای گذشته ،عالقه به بررسی متغیرهای
میانجی در مکانیسمهای درمانی مرتبط با اختالالت خلقی
افزایشیافته است و گروههای تحقیقاتی متعددی میانجیهای
رواندرمانی اختالالت خلقی را موردبررسی قرار دادهاند .جانسون
و هوگلند ( 61 ،)13پژوهش را بررسی و گزارش کردند که بیشتر
این پژوهشها بر نقش میانجی فرایندهای شناختی نظیر افکار
غیرارادی ،نگرشهای بدکارکردی ،سبک اسناد و انحرافات
شناختی دیگر متمرکز بودهاند ( .)25بهطورکلی ،سبکهای
شناختی عوامل حائز اهمیتی در مدلهای شناختی آسیبشناسی
روانیاند و بیان نمودهاند که عالئم رفتاری ،خلقی و شناختی
هنگامی ایجاد میشوند که باورها و شناختهای ناسازگاری
بهوسیلهی رویدادهای زندگی در فرد شکل بگیرند ( .)21در
سالهای اخیر ،عالقهی پژوهشگران به بررسی فرایندهای
روانشناختی درگیر در بروز ،تداوم و درمان اختالالت طیف
دوقطبی به شکل قابلتوجیی افزایشیافته است .در این پژوهش
ها بهمنظور پاسخ به این سؤال که آیا سبکهای شناختی
ناسازگار بروز و تداوم اختالل دوقطبی را پیشبینی میکنند یا
خیر ،نظریههای شناختی افسردگی تکقطبی ،به اختالل طیف
دوقطبی نیز تعمیم داده شد ( .)22این مدلهای شناختی عالئم
اختالل دوقطبی و بد تنظیمی خلقی تالش کردهاند تا هم عالئم
افسردگی و هم عالئم شیدایی اختالل دوقطبی را تبیین کنند.
برای مثال مانسل و همکاران ( )23نشان دادند باورهای
خودنکوهشگرانه یا باورهای شرمسارانه میتوانند نقش میمی
در افزایش افکار اضطرابی و ارزیابیهای شناختی عاطفه و نیز
هیجانات بدنی که منجر به افزایش عالئم شیدایی و کاهش
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کمالگرایی ،خود نکوهشگری و خودمختاری توصیف میشوند،
پیشبینی کنندهی افزایش عالئم شیدایی در افراد مبتال به
اختالل دوقطبی هستند ()21؛ بنابراین ،به نظر میرسد که
سبکهای شناختی مرتبط با سیستم فعال سازی رفتاری پیش
بین قدرتمند تداوم بیماری در افراد مبتال به اختالل دوقطبی
هستند .محققان معتقدند عاملی که بر این ارزیابیها تأثیر می
گذارد ،باورها یا مدلهای ذهنی است که ریشه در تجربیات
دوران کودکی داشته و بر پیشبینی فرد از آنچه پس از مواجیه
با محرکی خاص یا تغییر در محیط پیرامون ممکن است روی
دهد ،تاثیر میگذارند ( .)23گرچه نمایش موجود برای اختالل
افسردگی نتایج مطلوبی به دنبال دارند ،اما نرخ عود دوباره این
بیماری باال است و حتی پس از درمان ،بیماران همچنان عالئم
خفیف بیماری و نارساییهای عملکردی را تجربه میکنند؛
بنابراین ،درک عوامل پیشبین و عوامل آسیبپذیری در اختالل
دوقطبی از اهمیت باالیی برخوردار است ( .)35تالشها برای
یافتن نقش عوامل روانیاجتماعی و عوامل عصبی زیستی در
بروز اختالل دوقطبی ،موفقیت در تشخیص و درمان این اختالل
را بیبود داده است و پژوهشهای انجامشده در این زمینه،
عوامل فراوانی را بهعنوان عوامل مؤثر در بروز اختالل دوقطبی
معرفی نمودهاند ( .)31باوجوداینکه نتایج امیدوارکننده هستند،
تقریباً هر درمان روانی اجتماعی در اختالل دوقطبی تغییرات در
پیامد بیماران را نشان میدهد بهویژه در میزان عالئم مانیک یا
افسردگی باقیمانده در طی و پس از طی دوره مشخص از درمان
( .)32تغییر در پیامد بیماران غالباً به وجود تعدیلکنندههای
درمان اشاره میکند :متغیرهایی که قبل از درمان اندازهگیری
میشود و به تبیین شرایطی که تحت آن درمان مؤثر است
کمک میکند (.)33
در جمعبندی مطالب باال میتوان گفت ،نتایج پژوهشهایی
از نوع پژوهش حاضر میتواند درک بیتری نسبت به ارتباط
تجارب آسیبزای کودکی و مسیر تاثیر آن بر نشانگان (افسردگی
و مانیا) در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی ،به دست دهند .با
توجه به آسیبهای فراوان جسمی ،روانی ،اجتماعی ،خانوادگی و
اقتصادی در این بیماران و مشکالتی که برای خانوادههایشان
ایجاد میشود بررسی سبکهای شناختی مرتبط با نظام
فعالسازی رفتاری بهعنوان عواملی توانمند در پیشگیری و
کاهش این رفتارها میتواند مؤثر باشد .بر این اساس پژوهش
حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال انجام شد که آیا
سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری در رابطه

دوقطبی ،حساسیت بیشازحد سیستم فعال سازی رفتاری پیش
بین زمان کوتاهتر بروز دورههای شیدایی و نیمهشیدایی است
( .)26بهطورکلی ،هنگامیکه سرنخهای بیرونی (شیئی جذاب) یا
درونی (نظیر تجربیات مرتبط با دستیابی به هدف) سیستم فعال
سازی رفتاری را فعال میکنند ،تالش فرد برای دستیابی به
اهداف و فعالیتهای شناختیاش که هدفشان ارتقاء رفتارهای
مرتبط با دستیابی به هدف است (نظیر برنامهریزی ،خودکارآمدی
و امید) در او افزایش مییابد .بر اساس این نظریه ،افراد مبتال به
اختالل دوقطبی ،سیستم فعال سازی رفتاری بیشازحد حساسی
دارند که به آسانی دچار بد تنظیمی میشود .بهعبارتدیگر،
سیستم فعال سازی رفتاری بیشازحد حسّاس در افراد مبتال به
اختالل دوقطبی در پاسخ به رویدادهای مرتبهط با فعالسهازی
سیستم فعالسازی رفتاری نظیر کسب پاداش ،تالش برای
دستیابی به هدف و دستیابی به هدف ،منجر به عاطفهی شدیداً
باال ،انرژی زیاد ،هدف جویی افراطی و اعتمادبهنفس بیشازحد
(عالئم شیدایی) و در پاسخ به رویدادهای مرتبط با غیرفعال
سازی سیستم فعال سازی رفتاری نظیر ناکامی قطعی یا عدم
دستیابی به هدف ،منجر به خلق افسرده ،انرژی کم ،فقدان
احساس لذت و ناامیدی (عالئم افسردگی) میگردد ( .)27در
پژوهشهای از نوع مقطعی بیانشده است که افراد مبتال به
اختالل دوقطبی در مقایسه با گروه کنترل سالم ،سطوح باالتری
از نگرشهای بدعملکردی کمال گرایانه ،نمرات کمالگرایی
باالتری و سبکهای شناختی مرتبط با سیستم فعال سازی
رفتاری را دارا میباشند ( .)7آلوی ،آبرامسون ،یورسویک ()22
گزارش کردند که افراد مبتال به اختالالت طیف دوقطبی دارای
سبکهای شناختی مختصِ تمهای انگیزش باالی مرتبط با
حساسیت باالی سیستم فعال سازی رفتاری هستند .درواقع
حساسیت باالی سیستم فعال سازی رفتاری میتواند عاملی باشد
که بر شکلگیری سبکهای شناختی مرتبط با سیستم فعال
سازی رفتاری تاثیر میگذارد .در همین راستا ،پژوهشها بیان
نمودهاند که سبکهای شناختی مرتبط با سیستم فعال سازی
رفتاری ،نقش میانجی را در رابطهی میان حساسیت سیستم
فعال سازی رفتاری و دورههای خلقی در اختالل دوقطبی بازی
میکنند ( .)22درنیایت گزارش شده است که سطوح خود
نکوهشگری و خودمختاری که دو سبکشناختی مرتبط با
سیستم فعال سازی رفتاری دیگر هستند ،در افراد مبتال به
اختالل دوقطبی باالتر از افراد سالماند و سبکهای شناختی که
با ویژگیهایی نظیر تالش برای دستیابی به اهداف مبیم،
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پرسشنامه تجارب آسیبزای کودکی :پرسشنامه
ترومای کودکی که بهمنظور ارزیابی غفلت و سوء رفتار هیجانی
با کودک توسط برنشتاین و فینک ( )30ساخته شد 21 ،ماده
دارد 0 .خرده مقیاس پرسشنامه عبارتاند از :سوء رفتار هیجانی،
غفلت هیجانی ،سوء رفتار جسمی ،غفلت جسمی و سوء رفتار
جنسی است .از شرکت کننده ها خواسته میشود تا فراوانی
بدرفتاریهای دوران کودکی توسط والدین را بر روی یک
مقیاس  0درجهای لیکرت (مقیاس نمره گذاری) درجهبندی
کنند .نتایج اعتبار به روش تحلیل عاملی اکتشافی ساختار 0
عاملی پرسشنامه را تأیید کرد .اعتبار پرسشنامه برای خرده
مقیاسهای ذکرشده به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ،5/13
 5/66 ،5/12 ،5/13و  5/32گزارش شد ( .)30ابراهیمی و
همکاران ( )36این پرسشنامه را در بررسی تجارب آسیبزای
دوران کودکی و اقدام به خودکشی در بزرگسالی مورداستفاده
قراردادند و روایی آن را مطلوب گزارش کردند .بهعالوه ضرایب
اعتبار گزارششده در مطالعه از طریق آلفای کرونباخ در دامنه
 5/11تا  5/31قرار گرفت .در پژوهش حاضر نیز اعتبار به روش
آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب برای خرده مقیاسهای
ذکرشده در باال و نمره کل برابر با  5/73 ،5/72 ،5/72 ،5/67و
 5/11گزارش شد.
سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی

بین تجارب آسیبزای دوره کودکی با نشانگان (افسردگی و
مانیا) در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نقش میانجی دارد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها
جزو پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی بود .این پژوهش
دارای کد مصوبه اخالق  IR.BUMS.REC.1399.203از
کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است.
جامعه آماری آن را کلیه بیماران مبتال به اختالل دوقطبی
بستریشده در بیمارستان شیید یحیی نژاد شیرستان بابل در
سال های  1331 -1333که تعداد آن ها  152نفر بود تشکیل
داد .ازنظر گیلفورد حداقل حجم نمونه برای مدل یابی  255نفر
است .کامری نیز پیشنیاد کرده است گروه نمونه  155نفری
ضعیف 255 ،نفری به نسبت مناسب 355 ،نفری خوب055،
نفری خیلی خوب و  1555نفری عالی است ( .)34بر این اساس
حجم نمونه  455نفر در نظر گرفته شد .نمونه پژوهش با روش
نمونهگیری در دسترس و در یک بازه زمانی  11ماهه(از
فروردین  31الی پایان شیریور  )33انتخاب شدند .آزمودنیها بر
اساس مالکهای ورود و خروج انتخاب شدند .معیارهای ورود
عبارت بودند از -1 :بیماران با سابقه تشخیص قطعی اختالل دو
قطبی برمبنای مالکهای راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللیای روانی و درج شده در پرونده بیمار توسط روانپزشک و
پرسشنامههای مرتبط -2 ،فقدان سابقه آسیب مغزی یا اختالل
عصب شناختی براساس مندرجات پرونده بیمار -3 ،سن بین
 11-00سال و از هردو جنسیت مرد و زن -4 ،داشتن حداقل
میزان سواد پنجم ابتدایی -0 ،فقدان عقب ماندگی ذهنی-6 ،
گذشت حداقل دو ماه از شروع دوره حاد بیماری یا بستری شدن
در بیمارستان -7 ،رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش.
معیارهای خروج نیز شامل موارد زیر بود -1 :داشتن سابقه
دریافت شوک طی شش ماه گذشته -2 ،وجود عوارض حاد
جانبی ناشی از دارو -3 ،داشتن سوء مصرف مواد -4 ،وجود
معیارهای افسردگی اساسی و سایر اختالالت توام -0 ،عدم
تمایل به شرکت در مطالعه یا نقص در تکمیل پرسشنامهها.
مالحظات اخالقی شامل رضایت آگاهانه شرکتکنندگان ،رعایت
اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات و عدم هرگونه آسیب
به آنها بود .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای زیر
استفاده شد.

رفتاری :برای اندازهگیری سبکهای شناختی مرتبط با نظام
فعالسازی رفتاری از خرده مقیاس کمالگرایی /ارزیابی عملکرد
مقیاس نگرشهای ناکارآمد مؤلفهی خودمختاری مقیاس
خودمختاری -اجتماع مداری و مؤلفه خودنکوهش گری
پرسشنامه تجربیات افسردگی استفاده شد .مقیاس نگرش های
ناکارآمد ( )1371ساخته شد فرم تجدیدنظرشده  Aاین مقیاس
پرسشنامه ای  26گویه ای است و دارای  2خرده مقیاس عامل
تأیید از طرف دیگران با  12سؤال و کمالگرایی /ارزیابی
عملکرد با  14سؤال است .و بر روی طیف لیکرت (مقیاس نمره
گذاری)  7درجهای رتبهبندی میشود .پژوهش¬ها بیان
نموده¬اند که کمالگرایی /ارزیابی عملکرد مؤلفه ای از نگرش
های بدکارکرد است که مرتبط با سیستم فعال سازی رفتاری
بوده ،اما تأیید از طرف دیگران مؤلفه ای است که مرتبط با
سیستم فعال سازی رفتاری نیست .ازآنجاییکه نمرات مقیاس
نگرشهای ناکارآمد بهصورت کمّی و گسترده است ،لذا بنا بر
توصیه الیور ،مورفی و فرالند ( )37جیت تعیین آسیبپذیری
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پس از حذف سؤاالت با همبستگی پایین تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه دوم انجام شد .پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی و
همبسته کردن مسیر خطای ماده  2و  3خودمختاری و ماده  1و
 3خودنکوهش گری شاخصهای برازش شاخصهای برازش
 P>5/50و  df=021و ،CFI=5/35 ،X2=1122/17
،RFI=5/10 ،IFI=5/35 ،NNFI=5/13 ،NFI=5/16
 RMSEA=5/511محاسبه شد که حاکی از برازندگی مدل بود.
ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک :پرسشنامه
توسط بک ،استیر و براون در سال ( )1336از  21گویه
تشکیلشده و شامل  3مؤلفه ی شناختی ،عاطفی و جسمانی
است و مقیاس نمره گذاری هر گویه بین صفر تا  3است (.)42
روایی همزمان پرسشنامه را تایید کرد و اعتبار پرسشنامه از
طریق ضریب آلفای کرونباخ  ،5/31ضریب همبستگی دونیمه
سازی  ،5/13ضریب باز آزمایی دوهفتهای  5/34و ضریب
همبستگی با ویراست اول  5/33گزارش شد ( .)43روایی
همزمان پرسشنامه از طریق همبستگی با مصاحبه روانپزشکی
 5/77و همبستگی با سایر مقیاسهای روانشناختی ازجمله
مقیاس درجهبندی افسردگی هامیلتون ،افسردگی زونگ ،مقیاس
افسردگی در پرسشنامه چندوجیی شخصیت مینه سوتا و عامل
افسردگی در سیاهه تجدیدنظرشده  35گویه ای نشانگان در
بیماران روانپزشکی مناسب گزارش است (.)44
مقیاس خود گزارشی مانیک شاگارد ) :(SRMIاین
پرسشنامه که توسط شاگارد ،اسچاردرز ،تونر ،گاسبارو در سال
( )40( )1332تییهشده ،دارای  41سوال است .روایی این
پرسشنامه با تحلیل عاملی به دست آمد و ساختار  3عاملی به
دست آمد که ویژگیهای بیماری مانیک را میسنجد .این عوامل
عبارتاند از :افزایش فعالیت و انرژی (سؤاالت  ،)12-1افزایش
هزینهها ( ،)17 -13افزایش سائق جنسی ( ،)22-11پرحرفی
( ،)21 – 23سرخوشی ( ،)33-23افزایش تحریکپذیری (-34
 ،)30کاهش تمرکز ( ،)31-36خودبزرگبینی ( )43-33و
تجربیات سایکوتیک یا پارانوئیدی ( .)41-43نمره گذاری با
مقیاس  0درجهای لیکرت (مقیاس نمره گذاری) از کامالً موافق
تا کامالً مخالف تنظیمشده است .ضرایب اعتبار خرده
مقیاسهای مذکور با روش آلفای کرونباخ در دامنه - 5/ 73
 5/33گزارش شد .در این پژوهش برای تعیین روایی تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی و برای تعیین اعتبار از آلفای کرونباخ
استفاده شد .برای تحلیل عاملی از روش مؤلفههای اصلی با

شناختی و نسبت بخت بروز اختالل ،افراد از لحاظ نگرشهای
ناکارآمد به دو گروه پرخطر و کمخطر بر اساس نقطه برش 12
تقسیم شدند .کسانی که نمره باالی  12دارند بهعنوان افراد
پرخطر ازلحاظ آسیبپذیری شناختی تلقی میگردند .ضریب
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس کمالگرایی /ارزیابی عملکرد
 5/11و برای نیاز به تأیید دیگران  5/74گزارششده است (.)31
مقیاس خودمختاری -اجتماع مداری که توسط بک و همکاران
( )1313ساخته شد ( )33یک پرسشنامه ای  65گویه ای است
که تحلیل عامل دو مؤلفهی خودمختاری با  21سؤال و اجتماع
مداری با  32سؤال را مشخص کرد .نمرهگذاری بر روی لیکرت
(مقیاس نمره گذاری)  0گزینهای انجام میشود .خودمختاری
ارزش قائل شدن برای پیشرفت ،تحرک و آزادی از کنترل را
اندازه گیری می کند و مؤلفه ی مرتبط با سیستم فعال سازی
رفتاری است .در مقابل ،اجتماع مداری ارزش قائل شدن برای
دلبستگی و ترس از رهاشدگی و طرد شدن بهوسیلهی دیگران
را اندازه گیری می کند و مؤلفه ی غیر مرتبط با سیستم فعال
سازی رفتاری است .اعتبار پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در
مطالعه آلوی و همکاران ( )22برای خودمختاری  5/32و برای
اجتماع مداری  5/33گزارش شد.
مقیاس تجربیات افسردگی بلت و همکاران (:)41
یک پرسشنامه ای  66گویه ای که روایی تحلیل عامل ،سه
عامل وابستگی ،خود نکوهشگری و کارآمدی را نشان داد .عامل
خود نکوهشگری با  15سؤال که با مقیاس لیکرت (مقیاس نمره
گذاری)  7گزینهای انجام می شود ،مؤلفه ای است که با سیستم
فعال سازی رفتاری رابطه دارد .در مقابل وابستگی مؤلفه ای
است که با سیستم فعال سازی رفتاری غیر مرتبط است .اعتبار
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در مطالعه کمپوس و همکاران
( )41برای وابستگی  ،5/73برای خودنکوهش گری  5/73و
برای کارآمدی  5/71گزارش شد .برای محاسبه نمره سبکهای
شناختی مرتبط با نظام فعالسازی خرده مقیاسهای مذکور
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد .بدین منظور ابتدا یک
برای هر خرده مقیاس یک همبستگی درون آیتمی محاسبه شد
و سؤاالتی که همبستگی درون آیتمی آنها کمتر از  5/45بود
حذف شدند .در مرحله اول از مجموع  14سؤال مؤلفه
کمالگرایی /ارزیابی پنج سؤال (سؤالهای ،)14 ،13 ،12 ،15 ،3
از مجموع  21سؤال خودمختاری ده سؤال (سؤالهای ،1 ،2 ،1
 21 ،10 ،13 ،12 ،11 ،15و  )20و از مجموع  15سؤال
خودنکوهش گری سه سؤال (سؤالهای  1 ،7و  )15حذف شدند.
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متغیرهای پژوهش از مفروضه نرمهال بهودن تخطهی ندارنهد .در
بررسی مفروضههای مدل محققان معتقدند کهه یکسهان نبهودن
پراکندگی رگرسیونهای چند متغیری مدلههای لیهزرل را نهاروا
نمیکند .همچنین همبستگیههای کمتهر از  5/15نشهاندهنهده
فقدان هم خطی بودن چندگانه است .ضرایب همبستگی جهدول
 1بیان کننده تائید فرضیه فقدان هم خطی بودن چندگانه اسهت.
نتایج جدول  1نشهان مهیدههد کهه بیشهترین همبسهتگی بهین
کمالگرایی /ارزیابی عملکرد و خود نکوهشگری مشهاهده شهد.
ایههن همبسههتگی مثبههت و معنههیدار بههود ( .)p> 5/51کمتههرین
همبستگی بین سو رفتار فیزیکی و خودمختاری مشاهده شد .این
همبسههتگی نیههز مثبههت ولههی غیههر معنههیدار بههود (.)p < 5/50
بهمنظور آزمون مدل نشانگان (افسردگی و مانیا) بیماران مبتال به
اختالل دوقطبی از طریق تجارب آسیبزای دوره کودکی با نقش
میانجی سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعهالسهازی رفتهاری
الگوی مفیومی پیشنیادشده از طریق روش مدل یابی معهادالت
سههاختاری بررسهی شههد .طبههق دادههههای شههکل  1اثههر تجههارب
آسیبزای دوره کودکی بر سبکهای شهناختی مهرتبط بها نظهام
فعالسازی رفتاری و مانیا مثبت و معنیدار و بر افسردگی مثبهت
و غیر معنیدار است .همچنین سبکهای شناختی مرتبط با نظام
فعال سازی رفتاری به طور مثبت و معنیدار بر افسردگی و مانیها
تههاثیر دارد .همچنههین اثههر غیرمسههتقیم تجههارب آسههیبزای دوره
کودکی از طریق سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعهالسهازی
رفتاری بر افسردگی و مانیا و اثرات کل تجارب آسهیب زای دوره
کودکی از طریق سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی بر
افسردگی و مانیا مثبت و معنیدار است.
2
شاخص های ،نیکهویی بهرازش مجهذور خهی (  ،(χشهاخص
نیکههویی بههرازش ( ،)GFIشههاخص بههرازش مقایسهههای (،)CFI
شاخص نیکهویی بهرازش انطبهاقی ( ،)AGFIشهاخص بهرازش
نرمال ( ،)NFIشاخص نرم نشده برازنهدگی ( ،)NNFIشهاخص
برازش افزایشی و خطای ریشهه مجهذور میهانگین ()RMSEA
برای مدل برازش شده به ترتیب برابر (،331/53 )p=5/555551
 5/37 ،5/36 ،5/34 ،5/13 ،5/37 ،5/32و  5/501بههههههههههود.
شاخصهای بهرازش بهزرگتهر از  5/35باشهند و شهاخص جهذر
میانگین مجذورات خطای تقریب کمتر از  5/1باشهد ( ،)46مهدل
برازش شده از برازش به نسبت مطلوبی برخوردار است .بااینحال
به علت نرسهیدن بعیهی از شهاخصههای آمهاری مسهیرها بهه
معنی داری آماری در آخرین مرحله پیهرایش و اصهالح مهدل بهر
اساس شاخصهای اصالح صورت گرفت .ضهرایب مسهیر مهدل

چرخش واریماکس استفاده شد و ساختار  1عاملی به دست آمد.
عامل اول (افزایش فعالیت و انرژی) با  6ماده  23/74درصد از
واریانس ،عامل دوم (سرخوشی) با  0ماده  3/11درصد از
واریانس ،عامل سوم (تجربیات سایکوتیک یا پارانوئیدی) با 4
ماده  7/03درصد ،عامل چیارم (بزرگمنشی) با  0ماده 0/13
درصد ،عامل پنجم (پرحرفی) با  4ماده  4/35درصد ،عامل ششم
(افزایش هزینهها) با  4ماده  4/23درصد ،عامل هفتم (سائق
جنسی) با  3ماده  3/66درصد و عامل هشتم (کاهش تمرکز) با
 3ماده  3/14درصد (مجموع  60/33درصد) از واریانس را تبیین
کردند .سؤاالت عامل تحریکپذیری نیز بهطور پراکنده روی
عوامل مختل بارگذاری شدند و بنابراین سؤاالت این عامل حذف
شد .اعتبار از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و  1خرده
مقیاس مذکور به ترتیب  5/71 ،5/13 ،5/13و  5/75 ،5/17و
 5/70محاسبه شد .پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی و
همبسته کردن مسیر خطاهای سؤال  31به  31و سؤال  36به
 37شاخصهای برازش  P>5/50و  df=436و ،X2=1015/46
،AGFI=5/15 ،NNFI=5/13 ،NFI=5/17 ،CFI=5/35
RMSEA=5/576 ،RFI=5/10 ،GFI=5/15 ،IFI=5/35
محاسبه شد که حاکی از برازندگی مدل بود
روش آماری :دادههای پژوهش حاضر با استفاده از
نرمافزارهای  SPSSو LISRELو به کمک روش مدل یابی
معادالت ساختاری تحلیل شد.
یافتهها
از مجموع  455پرسشنامه توزیع شده  373پرسشنامه وارد تحلیل
شدند .از این تعهداد  213نفهر ( 06/25درصهد) مهرد و  166نفهر
( 43/15درصد) زن هستند .دامنه سنی شرکت کننده ها در دوره
ابتال به بیماری اختالل دوقطبی (بر اساس معیار ورود بیماران بها
اختالل دوقطبی که حداقل دو ماه از شروع دوره حاد بیمهاری یها
بستری شدن در بیمارستان گذشته باشد) بین  25تا  00سهال بها
میانگین و انحراف معیار  36/77 ± 15/27بود .از این تعداد 160
نفر ( 43/04درصد) زیر  20سال 113 ،نفر ( 31/45درصهد) بهین
 20تا  30سال 64 ،نفر ( 16/11درصد)  36تا  40سهال 31 ،نفهر
( 1/11درصههد) ب هاالی  40سههال سههن داشههتند .قبههل از تحلیههل
داده های پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل موردبررسی قرار
گرفههت .بههرای بررسههی مفروضههه نرمههال بههودن دادهههها آزمههون
کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد .نتایج نشهان داد ههیچیهک از
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 RFI ،5/37برابر با  ،5/34شهاخص بهرازش نرمهال شهده NFI

اصالحی در شهکل ( )2ارائههشهده اسهت .پهس از حهذف مسهیر
مستقیم تجارب آسیبزای دوره کودکی به افسردگی به دلیل غیر
معنیداری و با انتخاب شاخصهای اصهالح مهدل ( )MIلیهزرل
پیشنیادهایی در مورد متصل کردن مسیر خطهای سرخوشهی بهه
بزرگ منشی و غفلت هیجانی به سوءاستفاده جنسی پیشنیاد داد.
این اصالح به اندازه  27/34از مقدار  χ2میکاهد و درنتیجهه بهه
مدل برازش یافته نزدیکتر میشود .برونهداد پهس از اصهالح در
مقایسه با قبل از اصالح ،از شاخصهای برازش بیتری برخوردار
بود .بهر اسهاس شهاخصههای بهرازش جدیهد ،میهزان شهاخص
برازندگی  GFIبرابر بها  ،5/32شهاخص تعهدیلشهده برازنهدگی
 AGFIبرابر با  ،5/35شاخص برازش مقایسهای  CFIبرابهر بها

برابر با  ،5/34شاخص برازش فزاینده  IFIبرابر بها  5/37و جهذر
برآورد خطای تقریب  RMSEAبرابر با  5/503و  NNFIبرابر
با  5/37به دست آمد که همگی حاکی از برازش مناسب مدل بها
دادهها است .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که  44درصد
از واریانس مشاهده شده در سبکهای شناختی مهرتبط بها نظهام
فعالسازی رفتهاری از طریهق تجهارب آسهیبزای دوره کهودکی
تبیین میشود .بهعالوه  01و  60درصد واریانس مشاهدهشده در
افسردگی و مانیا از طریق ترکیب متغیرهای تجهارب آسهیبزای
دوره کودکی و سبکهای شناختی مرتبط بها نظهام فعهالسهازی
رفتاری قابل تبیین است.

جدول  .1ماتریس همبستگی بین تجارب آسیبزای دوره کودکی ،سبک های شناختی مرتبط با نظام فعال سازی رفتاری و نشانگان
(افسردگی و مانیا) اختالل دوقطبی
1
 .1سوء رفتار
جسمی
 .2غفلت
جسمی
 .3سوء رفتار
هیجانی
 .4غفلت
هیجانی
 .0سوء رفتار
جنسی
 .6کمالگرایی/
ارزیابی عملکرد
 .7خود نکوهشگری
 .1خودمختاری
 .3افسردگی
شناختی
 .15افسردگی
عاطفی
 .11افسردگی
جسمانی
 .12افزایش
انرژی
 .13سرخوشی
 .14تجربههای
پارانوییدی
 .10بزرگمنشی
 .16پر حرفی
 .17افزایش
هزینهها
 .11افزایش سایق
جنسی
 .13کاهش تمرکز
میانگین
انحراف معیار

2

3

4

0

6

7

1

3

15

11

12

13

14

10

16

17

11

13

1
**5/34

1

**5/30** 5/23

1

**5/30** 5/27** 5/16

1

**5/43** 5/31** 5/30** 5/24

1

**5/26** 5/22** 5/21** 5/31** 5/21

1

**1 5/61** 5/31** 5/35** 5/37** 5/36** 5/31
5/31** 5/31** 5/17** 5/12* 5/25** 5/16** 5/54

1

**5/25** 5/00** 5/46** 5/17** 5/13** 5/23** 5/23** 5/23

1

**5/62** 5/22** 5/02** 5/40** 5/26** 5/13** 5/32** 5/23** 5/20

1

**5/07** 5/05** 5/24** 5/36** 5/33** 5/21** 5/14** 5/24** 5/27** 5/13

1

**5/32** 5/21** 5/34** 5/20** 5/34** 5/35** 5/23** 5/11** 5/13* 5/25** 5/14

1

**5/34** 5/16** 5/24** 5/21** 5/27** 5/31** 5/21** 5/22** 5/14** 5/23** 5/14** 5/10

1

**5/27** 5/27** 5/34** 5/37** 5/40** 5/25** 5/43** 5/31** 5/17** 5/12* 5/23** 5/21** 5/13

1

**1 5/23** 5/40** 5/31** 5/26** 5/35** 5/23** 5/27** 5/32** 5/31** 5/25** 5/12* 5/24** 5/23** 5/12
**5/33** 5/33** 5/37** 5/44** 5/25** 5/24** 5/34** 5/14** 5/30** 5/30** 5/16** 5/11* 5/10** 5/24** 5/11

1

*5/32** 5/31** 5/32** 5/30** 5/34** 5/25** 5/22** 5/20** 5/35** 5/23** 5/20** 5/25** 5/22** 5/22** 5/22** 5/12

1

**5/23** 5/31** 5/27** 5/22** 5/27** 5/21** 5/33** 5/35** 5/27** 5/30** 5/25** 5/23** 5/32** 5/21** 5/13** 5/25** 5/21

1

**5/53 5/25** 5/25** 5/20** 5/33** 5/23** 5/20** 5/23** 5/21** 5/23** 5/27** 5/01** 5/37** 5/17** 5/25** 5/26** 5/21** 5/13
1/71 1/46 3/11 15/56 11/12 12/33 14/63 0/63 1/11 13/31 61/15 35/11 23/31 1/15 15/11 12/04 12/65 13/30
4/12 3/45 4/50 4/21 4/12 0/25 6/54 4/13 0/46 3/31 14/20 11/10 14/12 3/02 4/56 0/34 0/63 1/33
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شکل  .1ضرایب مسیر مدل فرضی در مدل یابی نشانگان (افسردگی و مانیا) بیماران مبتال به اختالل دوقطبی از طریق تجارب آسیبزای
دوره کودکی با نقش میانجی سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری

شکل  .2ضرایب مسیر مدل اصالحی مدل یابی نشانگان (افسردگی و مانیا) بیماران مبتال به اختالل دوقطبی از طریق تجارب
آسیبزای دوره کودکی با نقش میانجی سبکهای شناختی مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری
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آس و همکاران ( )16در پژوهشی نشان دادند که افراد مبتال بهه
اختالل دوقطبی که تجارب آسیب زای دوران کهودکی را تجربهه
کردهاند ،در مقایسه با بیماران مبتال به اختالل دوقطبی که چنین
تجارب آسیبزایی را تجربه نکردهاند ،شهدت /پیچیهدگی عالئهم
بالینی باالتری ،سن پایینتر بروز ،دورههای مختلهف و چرخههی
سههریع بیمههاری را تجربههه مهیکننههد .همچنههین داروی ،فیلیههو و
همکارانش ( )17بیان نمودند که تجربه سوءاستفاده و غفلهت در
دوران کودکی در افراد مبتال به اختالل دوقطبی ،با بهروز زودتهر
بیماری ،دورههای فراوانتر و شدیدتر عالئم خلقی همراه اسهت.
در تبیین این نتیجه می توان گفت ،سوءاستفاده عاطفی به معنای
تمسخر ،سرزنش و طرد کودک بهوسیلهی والدین یا سرپرسهتان
میباشد .غفلت عاطفی هنگامی اتفاق مهیافتهد کهه والهدین یها
سرپرستان نتواننهد حمایهت و مراقبهت الزم از کهودک را فهراهم
آورند .سوءاستفاده جسمی بیانگر ههر رفتهار فیزیکهی اسهت کهه
می تواند منجر به آسیب جسمی درونی یا بیرونی به کودک گردد
و سوءاستفاده جنسی نیز تحمیل رفتارهای جنسی ناخواسهته بهه
کودک تعریفشهده اسهت ( .)41ماهیهت آسهیب زننهده تجهارب
آسیب زای دوران کودکی ،میتواند منجر به پیامهدهای زیانبهاری
در دورهی کودکی شده که تأثیرات مخربی بر فرایند رشد کودک
دارنههد ( .)3،43ایههن تجربیههات منفههی دوران کههودکی تههأثیرات
طوالنیمدت و بهادوامی بهر شهیمی اعصهاب ،سهاختار مغهزی و
رفتارهای عاطفی دارد که تا بزرگ سهالی بهاقی مهیماننهد (.)15
مطالعات نشان دادهاند که سوءاستفاده جنسهی در دوران کهودکی
نیز پیشبین شدت عالئم اختالل دوقطبی است و با بروز زودتهر
بیماری ،تأخیر در درمان اختالل دوقطبی دارای چرخهی سهریع،
سطوح بهاالتری از اقهدام بهه خودکشهی ،عالئهم روانپریشهی و
تجربه دورههای شدیدتر شیدایی مرتبط است ( .)11پهژوهشهها
بیان نمودهاند که این رویدادهای آسیبزا نههتنیها هسهته اصهلی
اختالل استرس پس از سانحه هستند ،بلکه نشانگان افسهردگی،
اختالل در تنظیم هیجانی و هویت تجزیهای پیامد مواجیه مکرر
با رویدادهای آسیب زا است ( .)11رابطه میان تجارب آسهیب زای
دوران کودکی و اختالل دوقطبی را تأیید کردهاند (.)14 ،12
یافتههای مربوط به رابطهه مسهتقیم سهبک ههای شهناختی
مرتبط با نظام فعال سازی رفتاری و نشانگان (افسردگی و مانیها)
اختالل دوقطبی با یافتههای ( )23 ،20 ،21 ،7همسو است .فلچر
و همکارانش ( )7در افراد مبتال به اختالل دوقطبی  IIتعامل خود
نکوهشگری ،تمرکز عملکردی و استانداردهای شخصی بهاال بها
رویدادهای زندگی ،به عنوان پیشبین عالئم افسردگی و شیدایی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سبکهای شناختی
مههرتبط بهها نظههام فعههالسههازی رفتههاری در رابطههه بهین تجههارب
آسیبزای دوره کودکی با نشانگان اختالل دوقطبهی در بیمهاران
مبتال به اختالل دوقطبی انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد
که سبکهای شهناختی مهرتبط بها نظهام فعهالسهازی رفتهاری،
میانجی رابطه بین تجارب آسهیب زای دوره کهودکی و نشهانگان
(افسردگی و مانیا) اختالل دوقطبی هسهتند .تجهارب آسهیبزای
دوران کودکی ،پیشبین سهبکههای شهناختی مهرتبط بها نظهام
فعال سازی رفتاری کودکی و نشانگان (افسردگی و مانیا) اختالل
دوقطبی هستند .همچنین سبکهای شهناختی مهرتبط بها نظهام
فعال سازی رفتاری ،پیش بین نشانگان (افسردگی و مانیا) اختالل
دوقطبی میباشند.
یافتههای مربوط به رابطه مستقیم تجارب آسیبزای دوران
کودکی و سبک های شناختی مرتبط با نظام فعال سازی رفتهاری
با یافتههای ( )47 ،23همسو است .کوری و همکاران ( )23بیهان
داشتند که تجربیات دوران کودکی ،بر باورها یا مدلهای ذهنهی
افراد در طی زندگی مؤثر بوده و این باورها و مدلهای ذهنی بهر
پیش بینهی و مواجیهه بها محهیط اطرافشهان تهأثیر گهذار اسهت.
پژوهشی نشان داد کهه تجربههی رویهدادهای آسهیبزای دوران
کودکی ،منجر به احساس پوچی /بیارزشی و ناتوانی در پهذیرش
و مقابله با عوامل شناختی منفی میگردد که میتوانند زمینهسهاز
اقدام به خودکشهی شهوند ( .)47در تبیهین ایهن یافتهه محققهان
معتقدند که ماهیت مشکل زای تجارب آسیب زای دوران کودکی،
میتواند منجر به پیامدهای زیانباری در دورهی کودکی شده کهه
تأثیرات مخربی بر فرایند رشد کودک دارد که تا بزرگسالی ادامه
مییابد ( .)3تجارب آسیبزای کهودکی منجهر بهه شهکلگیهری
باورهای خودنکوهش گرانه یا باورهای شرمسهارانه ( ،)23افکهار
غیرارادی ،نگرشههای بهدکارکردی ،سهبک اسهناد و انحرافهات
شناختی ( )21میگردد که مهیتواننهد نقهش میمهی در افهزایش
افکار اضطرابی و ارزیابیهای شهناختی عاطفهه و نیهز هیجانهات
بدنی منفی میشهود کهه منجهر بهه افهزایش عالئهم شهیدایی و
افسردگی میگردد .بهعبارتدیگر تجارب آسیبزای کهودکی بهه
دلیل ماهیت آسهیبزای خهود منجهر بهه ایجهاد سهبکشهناختی
نامطلوب در فرد میگردد .یافتههای مربهوط بهه رابطهه مسهتقیم
تجارب آسیبزای دوران کودکی و نشانگان (افسهردگی و مانیها)
اختالل دوقطبی با یافتههای ( )14 ،13 ،12 ،11 ،3همسو اسهت.
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سازی رفتاری در افراد ممکن است نوع مشخصی از سبکههای
شناختی و شخصیتی ایجاد شود.
در بررسی و تبیهین ایهن نتیجهه مهیتهوان گفهت ،تجهارب
آسیب زای کودکی منجر به شکل گیری تغییراتی نسبتاً پایهدار در
کودک شده و تأثیرات آن تا بهزرگسهالی بهاقی مهیمانهد .ایهن
تجارب آسیبزا سبب شکلگیری سبکههای شهناختی ناکارآمهد
میگردد .سهطوح بهاالتری از نگهرشههای بهدعملکردی کمهال
گرایانه ،نمرات کمال گرایی باالتری و سبکهای شناختی مرتبط
با سیستم فعهال سهازی رفتهاری را دارا مهیباشهند (.)20 ،21 ،7
سبکهای شناختی مرتبط با سیستم فعال سازی رفتهاری پهیش
بین قدرتمند تداوم بیماری در افراد مبهتال بهه اخهتالل دوقطبهی
هستند .باورها یا مدلهای ذهنی اسهت کهه ریشهه در تجربیهات
دوران کودکی داشته و بر پیشبینی و ارزیابی فرد از آنچه پس از
مواجیه با محرکی خاص یا تغییر در محیط پیرامون ممکن است
روی دهد ،تاثیر میگذارنهد ( .)23سهبک ههای شهناختی کهه بها
ویژگیههایی نظیهر تهالش بهرای دسهتیابی بهه اههداف مهبیم،
کمال گرایی ،خود نکوهشگری و خودمختاری توصیف میشهوند،
پیشبینی کننهدهی افهزایش عالئهم شهیدایی و بهروز دورهههای
شیدایی و نیمهشیدایی در افراد مبتال به اختالل دوقطبی هسهتند
(.)20
این پژوهش دارای محهدودیتههایی اسهت .دادهههای ایهن
پژوهش بهصورت خهود گزارشهی جمهعآوری گردیهد و بنهابراین
احتمال سوگیری مطلوبیت اجتماعی در آنها وجود دارد .پژوهش
حاضر پژوهشی مقطعی بود؛ بنابراین یافتههای آن روابهط میهان
متغیرها را نشان میدهد ،اما علت این روابط را نشان نمیدهنهد.
پژوهشهای آتی بههمنظهور افهزایش روایهی و کهاهش احتمهال
سوگیری پاسخ میتوانند از روشههای ارزیهابی چندگانهه ،نظیهر
مشاهدات رفتاری یها مصهاحبه ههای تشخیصهی اسهتفاده کننهد.
یافتههای این پژوهش کاربردههایی در زمینهه ارزیهابی و درمهان
عملکرد شناختی دارد.

عمل میکند .اسهتنج و همکهارانش ( )20در مطالعهه خهود بیهان
کردند که بر اساس نظریهی سیستم فعالسازی رفتهاری ،در اثهر
حساسیت باالی سیستم فعال سازی رفتهاری ،نهوع مشخصهی از
سبکهای شناختی و شخصیتی در افراد ایجاد میشهود .آلهوی و
همکارانش ( )23در مطالعه خود نشان دادند که در افراد افسهرده
سبکهای شناختی ناسازگار در بهروز و تهداوم اخهتالل دوقطبهی
مؤثر هستند و قادر به پیشبینی این اخهتالل هسهتند .در تبیهین
این یافته میتوان گفت ،حساسیت بیشازحد سیستم فعال سازی
رفتاری پیشبین عالئم دوقطبی و دورههای خلقهی اسهت ،درک
بیتر ویژگیهای افراد دارای حساسیت باالی سیستم فعال سازی
رفتههاری از اهمی هت بههاالیی برخههوردار اسههت ( )15و باورهههای
خودنکوهش گرانه یا باورهای شرمسارانه نقش میمی در افزایش
افکار اضطرابی و ارزیابیهای شهناختی عاطفهه و نیهز هیجانهات
بدنی که منجهر بهه افهزایش عالئهم شهیدایی و کهاهش عالئهم
افسردگی میگردد ،بهازی مهی کننهد ( .)23،05مطالعهات نقهش
میانجی فرایندهای شناختی نظیر افکار غیهرارادی ،نگهرشههای
بدکارکردی ،سبک اسهناد و انحرافهات شهناختی دیگهر را نشهان
دادهاند ( .)25سبکههای شهناختی بههتنیهایی یها در ترکیهب بها
رویدادهای زندگی پهیشبهین تهداوم اخهتالل دوقطبهی هسهتند.
شناختهای منفی در افراد مبتال به اختالل دوقطبی  Iپیشبهین
عالئم افسردگی بوده اما پیشبین عالئم شهیدایی نیسهتند (.)24
سبکهای شناختی که با ویژگیهایی نظیر تالش برای دستیابی
به اهداف مبیم ،کمالگرایی ،خودنکوهش گهری و خودمختهاری
توصیف میشوند ،پیشبینی کنندهی افزایش عالئهم شهیدایی در
افراد مبتال به اختالل دوقطبی هستند (.)21
یافتهههای مربهوط بهه نقهش میهانجی و مهدل پیشهنیادی
پژوهش نشان داد مدل برازش کامل دارد و سبکهای شهناختی
مرتبط با نظام فعالسازی رفتاری رابطه بین تجهارب آسهیبزای
دوران کودکی و نشانگان (افسردگی و مانیا) اختالل دوقطبهی را
میانجی میکننهد و بها یافتههههای ( )23 ،20 ،21همسهو اسهت.
یافتههای پژوهشهی ( )21نشهان داد کهه بها تجربهه رویهدادهای
آسههیبزای زنههدگی ،باورههها و شههناختهههای ناسههازگارانه شههکل
می گیرند و سبک شناختی ناکارآمد شکلگرفته در فرد منجهر بهه
بروز عالئم رفتاری ،خلقی و شناختی بیمارگونه می گردد .نتیجهه
مطالعه ای ( )20نشان داد ،در اثر حساسیت باالی سیسهتم فعهال

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بیرجند میباشد .بدینوسیله از اساتید راهنما و
مشاور و تمامی کسانی که در انجام این پژوهش مشارکت
داشتند ،قدردانی و تشکر میگردد.
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