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 چکیده 

 پژوهش حاضر ،است DSM-5صفات در  بندیطبقهالگوی صفات نابهنجار شخصیت مدل ابعادی پیشنهادی با توجه به اینکه 
در یک مطالعه از . گری حساسیت اضطرابی انجام شدیت با واسطهشخص شناسیآسیببررسی ارتباط سرشت عاطفی منفی و  باهدف

دانشجویان دانشگاه علم  میاناز  ایچندمرحلهای خوشه گیرینمونهبه روش  مرد( 179زن و  278) کنندهشرکت 457 نوع همبستگی
، فرم کوتاه نسخه به مقیاس حساسیت اضطرابی تجدیدنظر شدهو انتخاب شدند  1396-97و صنعت ایران در سال تحصیلی 

 همبستگیتحلیل پذیری پاسخ دادند. نتایج حاصل از سرشت و هیجانپرسشنامه  و DSM-5پرسشنامه شخصیت  ساالنبزرگ
شخصیت  شناسیآسیبکه بین سرشت عاطفی منفی و حساسیت اضطرابی با  ندنشان داد معادالت ساختاری یابی مدلپیرسون و 

به  بودکه سرشت عاطفی منفی قادر  ندنشان دادنیز یابی معادالت ساختاری نتایج مدل وشت دار وجود دامثبت و معنی ۀرابط
-آسیبهمچنین بین سرشت عاطفی منفی و  بینی نماید وپیششخصیت را  شناسیآسیبی حساسیت اضطرابی، تغییرات واسطه

شخصیت نقش  شناسیآسیب؛ بنابراین حساسیت اضطرابی بین سرشت عاطفی منفی و شتمثبت وجود دا ۀشخصیت رابط شناسی
 کند.میانجی را ایفا می

 شخصیت؛ حساسیت اضطرابی شناسیآسیبسرشت عاطفی منفی؛  :هاکلیدواژه

 

 

 مقدمه

با سرشت  یژهوبههای سرشت عاطفی و دهند که صفات ابعاد نابهنجار شخصیت، همگرایی باالیی با گرایشنشان می هاپژوهش
شبه صفاتی که تجلی عاطفه هستند و در طول به سرشت عاطفی (. 2015؛ لتزرینگ و آدامکیک، 1396عاطفی منفی دارند )عبدی و پاک، 

؛ پائلینو، پومبو، 2013جورج، والش، بورگین، سیلوا و همکاران، -)کواپیل، د اشاره دارند شوند،ته میدر نظر گرف تغییرلزندگی، پایدار و غیرقاب
 موردابزارهای متفاوتی با  اند و در طول زمان،(. تاکنون نظریات متعددی در مورد سرشت عاطفی مطرح شده2017اسمایل، فیگوئیرا و لش، 

های های مقیاس( با در نظر گرفتن محدودیت2014جاینی ) -واتسون، استاسیک، شمیلوسکی و ناراگون. دراین راستا، اندقرار گرفته سنجش
 را ایجاد کردند.  )TAI ) پذیریمرتبط با عواطف پیشین، بر مبنای الگوی دو عاملی عاطفه مثبت و عاطفه منفی، مقیاس سرشت و هیجان

تمایل به درگیری و رویارویی با محیط از جمله محیط اجتماعی است. عاطفه ها، عاطفه مثبت شامل در الگوی دو عاملی مد نظر آن
شود های خلقی نظیر خشم، غم، تنفر، حقارت، احساس گناه، ترس و عصبانیت را شامل میمنفی نیز یک بعد کلی از یأس درونی و حالت

(. افراد دارای عاطفه منفی باال، به سمت ناراحتی و ناخرسندی گرایش داشته و دید 1393؛ نقل از عبداهلل خلیل، 1988و همکاران،  واتسون)
آورند، نسبتاً آرام، ایمن و دارای رضایت خاطر از خویشتن هستند منفی نسبت به خود دارند و افرادی که در این بعد نمره پایین به دست می

شناسی و درمان اختالالت (. اخیراً یکپارچگی ساختارهای سرشت عاطفی و هیجانی با پیامدهای بالینی، عصب1384و دژکام، پور )بخشی
در تعامل با فعالیت، بازداری و کنترل است که  ،اما ؛روانی مطرح شده است. در این مدل، سرشت عاطفی به عنوان سیستمی با اجزای مجزا

 (. 2010و همکاران،  گذارد )اشمیتخصیت تأثیر میبر خُلق، رفتار، افکار و ش
ها با صفات و هم در تعدادی از ویژگی است( در ارتباط 2012از جمله عواملی که هم با سرشت عاطفی منفی )پروگی و همکاران، 

(. 2016رک و کوتو، )ماهافی، واتسون، کال توان به صفات بالینی نظیر حساسیت اضطرابی اشاره کرد، میداردشخصیت سنتی اشتراک 
دهند. صفات بالینی به حوزه های فردی هستند که در طول زمان ثبات باالیی از خود نشان میبا تفاوت مرتبط صفاتصفات بالینی، شبه

که دهند (. شواهد جدید نشان می2016ها با ابعاد شخصیت، قابل مقایسه است )ماهافی و همکاران، ابعاد شخصیتی شبیه بوده و ثبات آن
ها نشان پژوهشحساسیت اضطرابی وراثتی بوده و در بارگذاری ژنتیکی مشابه با صفات شخصیتی معیار هستند.  برخی از صفات بالینی مانند
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سیلوا، -کاالدو، دوارته-؛ هنریکوئیز2014)هازل، کیتن و کلی،  دارندو بالینی اغلب همبستگی باالیی با هم  یصفات شخصیتدادند که 
(. حساسیت اضطرابی به عنوان یک استعداد شناختی نسبتاً پایدار 2016؛ ماهافی و همکاران، 2013تو، کیونگ و همکاران، کامپوس، ساکو

شود که های اضطرابی تعریف می( و به صورت ترس از احساسات مرتبط با اضطراب یا نشانه2016در نظر گرفته )ابسوتانی و همکاران، 
زای جسمانی، روانشناختی یا اجتماعی به دنبال دارند )دیکن و آبرامویتز، ها، پیامدهای بالقوه آسیبن نشانهکه ای استناشی از این باور فرد 

های شناختی منفی به عنوان عامل خطر در ایجاد و تداوم اضطراب های شناختی، در حساسیت اضطرابی، ارزیابی(. بر اساس نظریه2006
اندازی سریع آمیز از یک احساس بدنی، منجر به راهها و تفسیرهای منفی و فاجعهها، ارزیابییهکنند. در واقع طبق این نظرنقش ایفا می
  (.1391زاده، انجامند )بهرامیشوند که به نوبه خود به افزایش احساسات اضطرابی میاضطراب می

عاطفی منفی )پروگی و همکاران،  رسد که حساسیت اضطرابی از یک سو با سرشتبا توجه به پیشینه نظری موجود، به نظر می
( ارتباط دارد. از طرفی با در نظر گرفتن ارتباط سرشت عاطفی منفی با 2011( و از سوی دیگر با پاتولوژی شخصیت )هو و همکاران، 2012

شت عاطفی منفی و تواند در رابطه بین سررسد که متغیر حساسیت اضطرابی می(، به نظر می1394زرگر و عبدی، پاتولوژی شخصیت )زمانی
های پیشین مورد بررسی قرار پاتولوژی شخصیت نقش واسطه را ایفا نماید. با این حال این سه متغیر در قالب یک مدل، در پژوهش

ی حساسیت اضطرابی در پاتولوژی که آیا سرشت عاطفی منفی به واسطه استاین سؤال مطرح در پژوهش حاضر  رو،از ایناند. نگرفته
 شخصیت نقش دارد؟

 

 روش

 کنندگان شرکت

 مطالعه موردۀ جامع .بود همبستگی -توصیفی، هاداده آوریجمع روش به توجه با وبنیادی  نوع از مطالعه این هدف، به باتوجه
 بامرد(  179زن و  278دانشجو ) 457 تعداد بود. 96-97در نیمسال دوم سال تحصیلی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران 

 آوری شد.های مورد نیاز جمعو داده انتخاب ایچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده

 ابزار

 for DSMPersonality Inventory- ,5؛ DSM (BF-5-PID-5 فرم کوتاه نسخه بزرگساالن پرسشنامه شخصیت

Brief Form)( تدوین شده و 2012: این پرسشنامه توسط کروگر و همکاران )( دارد. 3ای )از صفر تا گویه از نوع لیکرت چهار درجه 25
ورزی، مهارگسیختگی و در واقع این ابزار به منظور ارزیابی مدل ابعادی پنج بُعد نابهنجار شخصیت )عاطفه منفی، گسلش، مخالفت

های مستخرج آن در هر حیطه یا ُبعد شامل پنج ماده با بار عاملی باالتر در هر حیطه از فرم بلند خویی( طراحی شده و مادهروانپریش
اند. گزارش نموده 86/0( با میانگین 95/0تا  73/0های آن را از متوسط تا باال )( همسانی درونی مقیاس2012باشد. کروگر و همکاران )می

( در ایران اقدام به بررسی اعتبار و روایی این آزمون نمودند. این محققان، ضریب آلفای کرونباخ برای کل 1396یانلو )همچنین عبدی و چلب
در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ  به دست آوردند. 89/0تا  83/0ها را بین و همسانی درونی هر یک از خرده مقیاس 89/0مقیاس را 

  به دست آمد. 73/0تا  65/0امل این پرسشنامه بین و برای عو 86/0برای کل مقیاس 
این مقیاس توسط واتسون و  (: Temperament and Affectivity Inventory؛TAI) پذیریهیجانمقیاس سرشت و 

دو عامل عاطفه منفی و عاطفه متشکل از  ای است ودرجه 5مقیاس لیکرت گویه در یک  93( طراحی شده است که دارای 2014همکاران )
های این پرسشنامه، ثبات ( در دو نمونه اصلی و چهار نمونه فرعی، نشان داد که مقیاس2014های واتسون و همکاران )باشد. یافتهمثبت می

بود.  75/0داقل تمام مقادیر بود و ح 80/0مورد، ضرایب آلفا باالتر از  72مورد از  66ها، درونی باالیی دارند و در شش نمونه مورد بررسی آن
های ( در داده86/0تا  74/0)از  80/0اعتبار بازآزمایی بسیار باالیی نشان دادند و دارای میانگین ضریب روایی  TAIهای همچنین مقیاس

آلفای کرونباخ نیز مناسب بودن روایی سازه مقیاس یاد شده را تأیید نمود. همچنین، ضرایب  (1397نمونه بودند. نتایج پژوهش کاظمی ) 5
های مربوط به عوامل را نشان بدست آمد که سطوح مناسبی از روایی و همسانی درونی پرسش 85/0تا  64/0بین  TAIبرای ابعاد مقیاس 

 (.1397داد )کاظمی، 
( ساخته شده و یک ابزار 1985)پترسون  و  ریس(: این مقیاس توسط R-ASI) مقیاس حساسیت اضطرابی تجدید نظر شده

های روانسنجی این مقیاس، ( است. بررسی ویژگی4تا  0ای لیکرت )از گویه به صورت مقیاس پنج درجه 16باشد که دارای خودگزارشی می
بوده است  71/0سال  3و به مدت  75/0هفته  2( نشان داده است. اعتبار بازآزمایی بعد از 90/0تا  80/0ثبات درونی باالی آن را )آلفای بین 

(. اعتبار آن در نمونه ایرانی بر اساس 1986نالی، یک سازه شخصیتی پایدار است )ریس، پترسون، گارسکی و مک ASIدهد که نشان می
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 به دست آمد. 97/0و  95/0، 93/0سه روش همسانی درونی، بازآزمایی و تنصیفی محاسبه شد که برای کل مقیاس به ترتیب ضرایب اعتبار 
حاصل آن بود. ضرایب همبستگی با  56/0انجام شد که ضریب همبستگی  SCL90روایی همزمان از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه 

(. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ برای 1386منش و همکاران، متغیر بود )مرادی 88/0تا  74/0نمره کل در حد رضایت بخش و بین 
  بدست آمد.  90/0کل مقیاس 

 شیوه اجرا

کنندگان انتخاب و هدف پژوهش توضیح داده شد و پس از جلب همکاری و اطمینان ها، ابتدا شرکتداده آوریدر راستای جمع
های آمار ها از روشها اقدام شد. جهت تحلیل دادهآوری آنها و جمعدادن در مورد محرمانه بودن اطالعات، نسبت به توزیع پرسشنامه

 استفاده شد.یابی معادالت ساختاری مدلنباطی شامل توصیفی و است
 

 نتایج

توصیفی و ماتریس  یهاشاخصدرصد پسر شرکت داشتند.  16/39درصد دختر و  83/60دانشجو  457در پژوهش حاضر 
 گزارش شده است.  1همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول 

 
 1جدول                                                
 توصیفی متغیرهای پژوهش  هایشاخصماتریس همبستگی و                                                 

 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

   73/0 20/27 11/172 .سرشت عاطفی منفی1

  90/0 38/0** 59/11 23/32 .حساسیت اضطرابی2

 86/0 40/0** 60/0** 04/11 54/22 .پاتولوژی شخصیت3

                                             

عاطفی منفی و حساسیت اضطرابی، بین سرشت عاطفی منفی و پاتولوژی شخصیت و بین  بین سرشت 1 جدولبر اساس 
سرشت عاطفی منفی . در راستای تحلیل روابط بین (>01/0Pحساسیت اضطرابی و پاتولوژی شخصیت رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد )

 ل یابی معادالت ساختاری استفاده شد.و پاتولوژی شخصیت به واسطه حساسیت اضطرابی از روش مد
 

 

 

 

 

 

 ساختاری متغیرها -. روابط علی1ل ساختاری مد             

( تأثیر 81/8) t( و مقدار 68/0دهد که سرشت عاطفی منفی با ضریب بتای )نشان می 2مندرجات مدل ساختاری پژوهش در جدول        
( تأثیر مثبت و 00/7) t( و مقدار 38/0دار در تغییرات پاتولوژی شخصیت دارد. همچنین سرشت عاطفی منفی با ضریب بتای )مثبت و معنی

ر دار د( تأثیر مثبت و معنی36/4) t( و مقدار 20/0دار در حساسیت اضطرابی دارد. افزون براین، حساسیت اضطرابی با ضریب بتای )معنی
 تغییرات پاتولوژی شخصیت دارد.

گیری شده برازش مطلوب دارد، زیرا دهد که مدل نظری با مدل اندازهنشان می 2های برازش مدل در جدولاز طرفی شاخص
( 5در حد مطلوب )کمتر از  df2χ/( قرار دارد و نسبت 08/0در حد مطلوب )کوچکتر از  (RMSEA)مقدار ریشه واریانس خطای تقریب 

(، شاخص نیکوئی برازش GFIشاخص نیکوئی برازش )دار نیست. عالوه بر این معنی >05/0Pشده است و این نسبت در سطح  واقع
و شاخص  (TLI)لوئیس -(، شاخص توکرNFI(، شاخص برازش هنجارشده )CFI(، شاخص برازش تطبیقی )AGFIاصالح شده )

e 

سرشت عاطفی 

 منفی

 حساسیت اضطرابی

پاتولوژی 

 شخصیت

** (81/8)68/0 

** (00/7)38/0 
** (36/4)20/0 

e 

71/114 

79/1 
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همچنین جهت بررسی اثر غیرمستقیم سرشت عاطفی منفی بر ( قرار دارند. 90/0وب )بزرگتر از همگی در حد مطل( IFIبرازش افزایشی )
گری حساسیت اضطرابی از روش بوت استرپ استفاده شد که نتایج نشان داد که سرشت عاطفی منفی به پاتولوژی شخصیت با واسطه

( دارد. به تعبیری، سرشت عاطفی منفی >042/0B= ،01/0Pدار )واسطۀ حساسیت اضطرابی بر پاتولوژی شخصیت تأثیر مثبت و معنی
دار تبیین کند درصد از تغییرات پاتولوژی شخصیت را به طور مثبت و معنی 2/4بواسطۀ حساسیت اضطرابی به طور غیر مستقیم قادر است 

 (.2)جدول 
 

 2جدول 
 نتایج روش بوت استراپ جهت بررسی اثرات غیرمستقیم   

 نتیجه اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل متغیر واسط مسیرها

 042/0( 001/0) 40/0*** حساسیت اضطرابی پاتولوژی شخصیت < -سرشت منفی

 019/0حد پایین: 
 072/0حد باال: 

 واسطه جزئی 37/0( 001/0)

 

 بحث

گری حساسیت اضطرابی انجام شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سرشت عاطفی منفی و پاتولوژی شخصیت با واسطه
پروگی همکاران های رابطه مستقیم دارند. این نتایج با نتایج پژوهشعاطفی منفی و حساسیت اضطرابی  نتایج پژوهش نشان داد سرشت

نقل از  ؛Turovsky (1996و  Barlow ،Chorpitaطبق دیدگاه  همسو است.( 2011هو و همکاران )و  (2016)ماهافی و همکاران ، (2012)
یابد، این آگاهی منجر به افزایش اضطراب مرتبط با پیامدهای مضر که فرد از عواطف منفی خود آگاهی می (، زمانی2010ایساو و همکاران، 

های شناختی، عواطف منفی باعث دهد. همچنین بر اساس نظریهافزایش می شود که عالئم اضطرابی راو ایجاد یک چرخه معیوب می
کنند. به عبارت دیگر، ها به عنوان عامل خطر در ایجاد و تداوم اضطراب نقش ایفا میشوند که این ارزیابیهای شناختی منفی میارزیابی
آمیز تلقی کرده و این امر به نوبه ها را فاجعهشود که فرد آنی میها و تفسیرهای منفی ناشی از عواطف منفی، منجر به احساسات بدنارزیابی

 (.1391زاده، انجامد )بهرامیخود، به افزایش احساسات اضطرابی می
نیز رابطه مستقیم وجود دارد که با نتایج پژوهش  بین سرشت عاطفی منفی و پاتولوژی شخصیتافزون بر این نتایج نشان داد 

عواطف منفی با سیستم بازداری رفتاری  همسو است. (1396)عبدی و پاک ( و 2015)لتزرینگ و آدامکیک (، 1394زرگر و عبدی )زمانی
(BIS در ارتباط هستند. فعالیت بیش از حد )BISشود. از طرفی، عاطفه منفی های تهدید کننده می، باعث حساسیت باال نسبت به محرک

سبب افزایش  BISهای تهدید به خطر در ارتباط است. بنابراین از ابعاد نابهنجار شخصیت، با حالت گوش به زنگی و تشخیص نشانه
 دهد. های تهدید شده و عاطفه منفی را افزایش میبه زنگی نسبت به نشانهگوش

توانند باعث اجتناب از تجارب اجتماعی هیجانی و اعتمادی و خودتردیدی سرشت عاطفی میهمچنین عواطف منفی نظیر بی
هایی نظیر بدبینی که از اعتمادی با ویژگیهای افراد با گسلش باال است. سرشت عاطفی بیتعامالت بین فردی شوند که از ویژگی

ای شوند که از توانند منجر به رفتار تکانهنیز در ارتباط است. به عالوه، عواطف منفی نظیر خشم میورزی است های مخالفتویژگی
موجب ست و در نهایت عواطف منفی، آمادگی بیشتری برای تسلیم شدن در برابر استرس را ا های افراد با مهارگسیختگی باالویژگی

 (.1397)کاظمی،  استپریشی باال های افراد با روانکه از ویژگی شودمی
نتایج ماهافی و همکاران که با وجود دارد  مستقیمبین حساسیت اضطرابی و پاتولوژی شخصیت رابطه همچنین نتایج نشان داد 

 همسو است. 2019، نقل از واثیا و همکاران، Ross ،1999و  Cox ،Borger ،Teylor ،Fuentesو  (2011هو و همکاران )و  (2016)
آمیزی با هم تجمع یابند. رنجورخویی به طور موفقیتهای روانبندی شخصیت، به عنوان مؤلفهتوانند در طبقهبالینی می بسیاری از صفات

برخی از صفات بالینی خاص نظیر حساسیت اضطرابی با صفات شخصیتی سنتی تفاوتی ندارند و به خوبی در چارچوب ساختاری مشابهی 
(. از طرف دیگر صفات بالینی نظیر حساسیت اضطرابی وراثتی بوده و در بارگذاری ژنتیکی، شبیه 2016، ماهافی و همکاران)گیرند قرار می

ها به طور اند، روابط بین آنصفات شخصیتی معیار هستند. اما از آنجایی که ادبیات شخصیت و صفات بالینی به طور مستقل تکامل یافته
با توجه به اینکه  .هایی مواجه بودها با محدودیتاین پژوهش همچون سایر پژوهش (.2016شود )ماهافی و همکاران، کامل درک نمی

 لذا در تعمیم نتایج بایستی جانب احتیاط رعایت شود.  ؛آوری شدندها از طریق ابزار خود گزارشی جمعداده
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