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چكیده
طی سالهاي اخیر ،مدلهاي ابعادي بهعنوان جايگزينی براي مدل مقولهاي در تقسیمبندي اختالالت روانی توجه زيادي را به خود
جلب کرده است .پژوهش حاضر ،بررسی برازندهسازي مدل ابعادي تلجن (مدل دو عاملی) در جمعیت شهر تهران انجام شد .جامعۀ آماري
اين پژوهش کلیۀ دانشجويان دانشگاههاي سراسري شهر تهران تشكیل دادهاند که از اين جامعه تعداد  064نفر به روش نمونهگیري در
دسترس انتخاب گرديدند و به پرسشنامههاي  ،SCL-90مقیاس عاطفۀ مثبت و منفی ( )PANASو سیاهۀ عالئم افسردگی و اضطراب
( )FIDASپاسخ دادند .در اين پژوهش براي تجزيه و تحلیل دادههاي بدست آمده از روش مدليابی معادالت ساختاري (لیزرل) استفاده
گرديده است .نتايج اين پژوهش حاکی است ،که مدل تلجن در جمعیت دانشجويان شهر تهران از برازندگی قابل قبولی برخوردار است
( GFI=0/64و  .)CFI=0/95نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر با يافتههاي حاصل از مطالعات واتسون ( )5442که روي جمعیتهاي
گوناگون از جمله افراد سالم ،بیمار ،کودك و نوجوان و بزرگسال مورد تأيید قرار گرفته است ،همسو میباشد .نتايج و مدل بدست آمده
در اين پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
واژه-كلیدها :رويكرد مقولهاي ،رويكرد ابعادي ،اختالالت روانی ،مدل تلجن ،مدلسازي معادالت ساختاري.

Studying Tellegene Dimensional Model
(two-factor model) in the Population of Tehran.
S. Lotfi, M.A.
** N. Ghorbani, Ph.D.
**R. Pourhossein, Ph.D.
In recent years, dimensional models have attracted much attention to itself as a substitute for the
classification models in categorizing mental disorders. Current study investigated Tellegene dimensional
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model (two-factor model) on the population of Tehran city. The study population included all students of
Tehran state universities from among whom 460 people were selected, using available sampling, and
answered the questionnaire measures SCL-90, Positive and Negative Affect Scale (PANAS), and the
Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (FIDAS) Responded. In this study, to analyze the data
obtained, the structural equation modeling approach (Lisrel) has been used. The results revealed that
Tellegene model has an acceptable fit among the students of Tehran city ( GFI = 0/64, and CFI = 0/95).
The results obtained in this study are consistent with the findings of Watson (2005), which have been
approved on various populations including healthy volunteers, patients, children, teenagers, and adults.
Results obtained in this model will be discussed in this study.
Keywords: Classification Approach, Dimensional Approach, Tellegene Models, Structural Equation
Modeling
Contact information: s.lotfi84@gmail.com

***
مقدمه
يكی از پیشرفتهاي محتوايی و روششناختی در حیطۀ آسیبشناسی روانی را میتوان جمعآوري اطالعات وسیع و دانش تجربی

دربارۀ اختاللهاي روانی و طبقهبندي اين دادهها در گروههاي متمايز دانست .در سالهاي گذشته ،اين يافتهها تحت عنوان "راهنماي
تشخیصی و آماري اختاللهاي روانی "1يا به اختصار  DSMگردآوري شده و در ويرايشهاي مختلف در دسترس محققان و درمانگران

قرار گرفته است .مهم ترين و در عین حال قدرتمندترين رقیب  DSMدر سالهاي اخیر ،رويكرد ابعادي 5به آسیبشناسی روانی است که
عوامل مؤثر در اختاللهاي روانی را در پیوستارِ چند عامل بنیادين در نظر میگیرد .با اين وجود ،پیشرفتهاي رويكرد ابعادي در سالهاي
آغازين خود قرار داشته و تا تبیین گسترۀ وسیعی از آشفتگیهاي روانی راه درازي پیش روي دارد (انجمن روانپزشكی آمريكا.)5444 ،
اگرچه در حال حاضر اغلب پژوهشهاي آسیبشناسی روانی در قالب مفاهیم مقولهاي صورت میگیرند؛ ديدگاه مقولهاي زمانی مفید
واقع میشود که عاري از محدوديتهايی گردد که در ذيل به آنها اشاره خواهد شد .از جمله ايرادات وارده به رويكرد مقولهاي نرخ
باالي هم ابتاليی3ها میان اختالالت روانشناختی است .پديده هم ابتاليی مشكالت قابل توجهی را هم در حوزۀ کار بالینی و هم در
پژوهشهاي آسیبشناسی روانی مطرح کرده است .نادر بودن افرادي که بهخوبی در يک طبقه تشخیصی جاي داده میشوند حاکی از
لزوم تغییرات اساسی در طبقهبندي آسیبشناسی روانی است (کروگر 0و مارکن .)5446 ،2معضل ديگري که در رويكرد مقولهاي وجود
دارد ،حضور گروههاي بسیار ناهمگون در داخل يک طبقه از اختاللهاي مشخص است (کروگر ،واتسون 6و بارلو .)5442 ،7با در نظر
گرفتن مشكالتی مانند هم ابتاليیهاي فراوان و ناهمگونی درون طبقهاي ،پژوهشهايی که بر پايۀ طبقهبندي مقولهاي طرحريزي و اجرا
شده اند ،در مرحله تعبیر و تفسیر يافتهها با دشواريهاي زيادي مواجه گرديده و نیاز مبرم به رويكردي جايگزين را مطرح ساختهاند .از
ديدگاه کروگر و همكاران ( ،)5442رويكرد ابعادي به آسیبشناسی روانی میتواند جايگزين مناسب براي رويكرد مقولهاي باشد ،چرا
که در توصیف و مطالعۀ اضطراب و افسردگی ،نتايج امیدبخشی بدست آورده است .همچنین رويكرد ابعادي در توجیه هم ابتاليیها و
ناهمگونی درون طبقهاي ،مزيتهاي آشكاري دارد .در مدلهاي برخاسته از رويكرد ابعادي ،خوشههايی از عالئم خاص ،سندرمها را
تشكیل میدهند و اين سندرمها به نوبه خود باعث بهوجود آمدن خانوادههاي وسیعتري از اختالل يا طیف 8میشوند و اين طیفها شدت
و پیچیدگی سايكوپاتولوژي را مشخص میکنند (کروگر و پیاسكی.)5445 ،2
الگوهاي نظري ارائه شده در رويكرد ابعادي ،بیشتر معضل هم ابتاليی در اختاللهاي خلقی و اضطرابی را بررسی کرده و الگوهاي
متفاوتی در اين خصوص معرفی نموده اند .در تبیین ارتباط قوي بین اضطراب و افسردگی ،تلجن 14الگويی را معرفی کرد که در آن بر
نقش ابعاد عاطفی در اين زمینه تأکید میشود (واتسون و تلجن .)1282 ،اين دو بُعد خلقی جدا از يكديگر هستند و روابط آنها با متغیرهاي
ديگر ،داراي الگوهاي متفاوتی است .واتسون و تلجن ( )1282دريافتند که  5عامل عاطفی پايه ،بهگونهاي متفاوت با اضطراب و افسردگی

رابطه دارند .از آن جايی که اضطراب و افسردگی هر دو حول حاالت خلقی منفی تمرکز دارند ،ارزيابی هر دو سازه به وجود عامل کلی
عاطفۀ منفی متمايل است .در مقابل ،ارتباطات مختلف بسیاري را با عاطفۀ مثبت نشان دادهاند؛ عاطفۀ مثبت بهطور همسان (منفی) با خلق
افسرده و نشانهشناسی آن همبسته است .اما بهطور وسیعی با خلق مضطرب و نشانهشناسی آن نامرتبط می باشد .بهعبارت ديگر ،در الگوي
تلجن ،عاطفۀ منفی عامل غیراختصاصی است که در افسردگی و اضطراب مشترك میباشد .اما عاطفۀ مثبت ،صرفاً يک عامل اختصاصی
براي افسردگی است و با اضطراب رابطهاي ندارد شكل شمارۀ (.)1

شكل  :1رابطۀ ساختاري عاطفۀ مثبت و منفی با اختالالت افسردگی و اضطرابی

با توجه به شیوع باالي اختالالت روانی ،محدوديتهاي ديدگاه مقولهاي از جمله هم ابتاليی بین اختالالت ،و هزينۀ سنگین درمان
آنها ،بكار بستن همزمان چند درمان براي يک گروه از اختالالت هم ابتال میتواند زمان و هزينۀ زيادي را در برداشته باشد .بنابراين هدف
از انجام اين پژوهش بررسی برازنده سازي مدل ابعادي عالئم اختالالت روانی تلجن ( 5عاملی) در جمعیت دانشجويی شهر تهران میباشد.

فرضیه
مدل ابعادي تلجن ( 5عاملی) عالئم اختالالت روانی عمده در جمعیت شهر تهران از برازندگی مناسب برخوردار است.

متغیرها و تعريف علمی آنها
الف .متغیرهاي درونزا:
اختالل خلقی

تعريف مفهومی :گروه وسیعی از اختالالت را شامل میشوند که خلق مرضی (پاتولوژِيک) و آشفتگیهاي مرتبط با آن ،نماي بالینی
غالب آنها را تشكیل میدهد .اين اختالالت در برخی از ويرايشهاي قبلی  DSMبا عنوان اختالالت عاطفی شناخته میشدند ،ولی بعداً
اصطالح اختالالت خلقی ترجیح داده شد ،چون اين اصطالح حالتهاي هیجانی مداوم و پايدار را مدنظر قرار میدهد و فقط به تظاهر
بیرونی (عاطفی) حاالت گذراي هیجانی توجه نمیکند.
تعريف عملیاتی :در پژوهش حاضر ،نمرهاي است که فرد در آزمون  FiDASبدست میآورد.
اختالل اضطرابی

تعريف مفهومی :اضطراب حالتی است که با احساس وحشت مشخص میشود و با عالئم جسمی که بیانگر افزايش فعالیت دستگاه
عصبی خودکار میباشد (مثل تپش قلب و تعريق) همراه است .اضطراب بر عملكرد شناختی اثر گذاشته و موجب تحريفهاي ادراکی
میشود و در پاسخ به تهديدي نامعلوم ،درونی و مبهم است و يا از تعارض منشأ میگیرد.
تعريف عملیاتی :در پژوهش حاضر نمرهاي است که فرد در  FiDASآزمون بدست میآورد.
ب .متغیرهاي برونزا:

عاطفۀ منفی

تعريف مفهومی :عاطفۀ منفی و عاطفۀ مثبت ،دو بعد عاطفی پايه هستند .عاطفۀ منفی به اين مسئله مربوط میشود که يک شخص تا
چه میزان احساس ناخرسندي و ناخوشايندي میکند .به بیان ديگر ،عاطفۀ منفی يک عامل رنج ذهنی است و طیف گستردهاي از حالتهاي
خلقی منفی از جمله ترس ،غم ،خشم ،گناه ،تحقیر و تنفر را در بر میگیرد.
تعريف عملیاتی :در پژوهش حاضر ،نمرهاي است که فرد در خردهمقیاس عاطفۀ منفی مقیاس ( )PANASبدست میآورد.
عاطفۀ مثبت

تعريف مفهومی :عاطفۀ منفی و مثبت ،دو بُعد عاطفی پايه هستند .عاطفۀ مثبت در برگیرنده طیف وسیعی از حالتهاي خلقی مثبت از
قبیل شادي ،احساس توانمندي ،شور و شوق ،تمايل ،عالقه ،و اعتماد به خود است.
تعريف عملیاتی :در پژوهش حاضر ،نمرهاي است که فرد در خردهمقیاس عاطفۀ مثبت مقیاس ( )PANASبدست میآورد.

روش
نوع تحقیق و روش نمونهگیري :پژوهش حاضر از نوع تحلیلی -توصیفی است که در آن عاطفۀ مثبت و عاطفۀ منفی متغیرهاي برونزا و
اختالالت خلقی و اضطرابی متغیرهاي درونزا هستند .جامعۀ آماري در پژوهش حاضر ،دانشجويان در حال تحصیل  25-21دانشگاههاي شهر تهران
میباشند .پرسشنامهها با توجه به متغیرهاي پژوهش در بین  244دانشجو توزيع گرديد که تعداد  064عدد از آنها برگردانده شد .نمونهگیري در اين
تحقیق به شیوۀ نمونهگیري در دسترس از دانشگاههاي تهران (وزارت علوم) ،علوم بهزيستی و توانبخشی ،و شريف ،می باشد .دادههاي اين پژوهش
با استفاده از شاخصهاي رايج میانگین ،انحراف استاندارد و آلفاي کرونباخ و در سطح استنباطی با روش مدليابی معادالت ساختاري (لیزرل) مورد
تحلیل قرار گرفتند.
ابزار پژوهش :براي جمعآوري دادهها از ابزار زير استفاده گرديد:

 -1مقیاس عاطفۀ مثبت و منفی ( :)PANASاين مقیاس يک ابزار  54مادهاي است که براي سنجش دو بعد خلقی يعنی عاطفۀ منفی و
عاطفۀ مثبت طراحی شده است (واتسون و همكاران .)1288 ،هر خردهمقیاس  14ماده دارد و مادهها روي مقیاس  2درجهاي لیكرت (= 1
بسیار کم تا  = 2بسیار زياد) رتبهبندي میشوند .ضرايب همسانی درونی (آلفا) براي خردهمقیاس عاطفۀ مثبت 4/88 ،و براي خردهمقیاس

عاطفۀ منفی 4/87 ،است .اعتبار آزمون از راه بازآزمايی با فاصلۀ  8هفتهاي براي خردهمقیاس عاطفۀ مثبت 4/68 ،و براي خردهمقیاس عاطفۀ
منفی 4/71 ،گزارش شده است .از لحاظ درستی آزمايی نیز همبستگی اين خردهمقیاسها با اضطراب و افسردگی باال است (واتسون و
همكاران .)1288 ،در اين مطالعه ،ضريب همسانی درونی براي عاطفۀ منفی و عاطفۀ مثبت به ترتیب  4/88و  4/72بدست آمد.
 -5سیاهۀ عالئم افسردگی و اضطراب ( :)FiDASاين ابزار خودگزارش دهی ،ابعاد برخی سندرمهاي خاص از جمله افسردگی و
اختاللهاي اضطرابی مرتبط را اندازه گیري میکند .واتسون ،اوهارا ،11سیمز ،کوتوف ،چمیلوسكی 15و همكاران ( )5447پس از بررسی
گستردۀ نقاط قوت و ضعف ابزارهاي موجود در زمینۀ ارزيابی عالئم و نشانههاي اختاللهاي اضطرابی و خلقی ،مقیاس چند بُعدي IDAS

را معرفی کردند که عالوه بر سنجش دامنۀ وسیعی از عالئم و نشانههاي اضطرابی و خلقی ،قادر به ارزيابی بعد برانگیختگی فیزيولوژيک
در الگوي سلسله مراتبی تلفیقی میباشند .همسانی درونی خردهمقیاس هراس برابر با  4/87و براي کل سیاهه برابر با  4/22میباشد.
 -3پرسشنامۀ  :SCL-90-Rاين پرسشنامه توسط دراگوتیس و همكارانش در سال  1273معرفی شد و فرم نهايی آن در سال  1276تهیه
گرديد .در ايران میرزايی ( )1322مطالعهاي براي هنجاريابی آن انجام داده است .دراگوتیس ( )1276پايايی درونی آزمون را گزارش
کرده است .بیشترين ضرايب همبستگی براي افسردگی  4/22و کمترين آن براي روانپويشی  4/77بدست آمده است .در مطالعۀ پايايی
به شیوۀ بازآزمايی بر روي  20بیمار روانی پس از يک هفته از اجرا ،ضرايب همبستگی بین  4/78تا  4/24بدست آمده است .در مورد

اعتماد آزمون در پژوهشهاي مختلف ،بیشترين همبستگی را براي بعد افسردگی  4/73و کمترين آن را براي ترسهاي مرضی 4/36
گزارش کرده اند .اين پرسشنامه شامل  24سؤال براي ارزشیابی نشانههاي روانی است .هر يک از سؤاالت پرسشنامه از يک طیف لیكرت
 2درجهاي میزان ناراحتی که از نمرۀ صفر "هیچ" تا چهار "بهشدت" میباشد تشكیل شده است .سؤاالت پرسشنامه  2بُعد مختلف را در
برمیگیرد .اين پرسشنامه يكی از پرکاربردترين پرسشنامهها است و در ايران نیز در پژوهشهاي متعدد ،بهمنظور تعیین درستی آزمايی و
قابلیت اعتماد و همچنین غربالگري و تشخیص اختالالت روانی مورد استفاده قرار گرفته است.

دادهها و يافتهها
نمونۀ مطالعه حاضر شامل  064دانشجوي دانشگاههاي تهران با میانگین سنی  55/28و انحراف استاندارد  2/10می باشد .فراوانی
آزمودنیهاي زن مورد مطالعه  566نفر است .نسبت افراد مجرد به متأهل  87درصد است .از نظر رشته ،تربیت بدنی کمترين فراوانی و
گروه پزشكی و پیراپزشكی نیز داراي بیشترين فراوانی است که به ترتیب فراوانی هر کدام برابر  2و  123میباشد .جدول شمارۀ ()1
همسانی درونی متغیرهاي پژوهش را نشان میدهد.
جدول :1همسانی درونی متغیرها

خردهمقیاس اضطراب از مقیاس FIDAS

میانگین
1/87

انحراف استاندارد
4/73

آلفاي كرونباخ
4/21

متغیر
خردهمقیاس افسردگی از مقیاس FIDAS

5/42

4/ 7

4/23

خردهمقیاس  PAاز مقیاس PANAS

3/ 0

4/71

4/78

خردهمقیاس  NAاز مقیاس PANAS

5/ 0

4/72

4/87

همانطور که جدول شمارۀ ( )5نشان می دهد ابزارهاي مورد استفاده همگی از همسانی درونی مطلوبی برخوردار می باشند بنابراين
می توان به نتايج حاصل از آنها استناد کرد .جدول شمارۀ ( )5به همبستگی بین متغیرهاي پژوهش اشاره میکند.
جدول  :2ماتريس همبستگی متغیرها
4

3

1

2

افسردگی

1

اضطراب

**4/81

1

PA

**-4/53

**-4/12

1

NA

**4/62

**4/61

*-4/14

1

**P<0/01 ،*P<0/05

در جدول شمارۀ ( )3شاخصهاي برازندگی و خطاي مدل تلجن را نشان داده میشود.
جدول  :3شاخصهاي برازندگی و خطا
شاخصهاي

درجۀ

برازندگی و خطا

آزادي
5762

Chisquare
2018/80

()p = 4/4

RMSEAB
4/47

CFI
4/22

IFI
4/22

SRMR
4/47

GFI
4/60

AGFI
4/65

همانطور که جدول شمارۀ ( )3نشان میدهد مدل مذکور ،از شاخصهاي برازندگی قابل قبولی در جمعیت دانشجويان تهرانی

برخوردار است .شكل شمارۀ ( )5نشاندهندۀ مدل تلجن میباشد که در زير آمده است:
A

4/78

N

4/83

A
D
-4/10

P

شكل  :2مدل تلجن

شكلهاي شمارۀ ( 3تا  )6بارهاي عاملی هر متغیر را بصورت جداگانه نشان میدهند .الزم به ذکر است که بهدلیل محدوديت فضا اين
نمودارها جداگانه رسم شدهاند و در اصل همگی مربوط به مدل نشان داده شده در شكل شمارۀ ( )5می باشند.

*عدددددهاي داخدددل مربدددع در شدددكلهددداي شدددمارۀ ( 3تدددا  )6نشددداندهنددددۀ شدددمارۀ سدددؤال مربدددوط بددده هدددر يدددک از سدددؤالهددداي پرسشدددنامههددداي بد دهکدددار
رفته در پژوهش است.
NA=Negative Affect/ PA= Pasitive Affect/ A= Anxiety Disorder/ D= Depression Disorder/ W= Well-being

بحث و نتیجهگیري
از میان مدل هاي ابعادي مطرح شده ،در اين پژوهش مدل تلجن بررسی گرديد تا میزان برازندگی آنها در جمعیت دانشجويان تهرانی
مورد سنجش قرار گیرد .نتايج مندرج در جدول شمارۀ ( )3حاکی از آن است که مدل تلجن در جمعیت دانشجويان شهر تهران از
برازندگی قابل قبولی برخوردار است ( ،GFI = 4/60و  .)CFI = 4/22نتايج بهدست آمده در پژوهش حاضر با يافتههاي حاصل از مطالعات
واتسون ( )5442که روي جمعیتهاي گوناگون از جمله افراد سالم ،بیمار ،کودك و نوجوان و بزرگسال مورد تأيید قرار گرفته است،
همسو می باشد .در تبیین يافتههاي فوق میتوان به اين نكته اشاره کرد که سببشناسی احتمالی اختالالت افسردگی و اضطراب میتوانند
مشابه باشند و وجود عاطفۀ منفی در هر دو اختالل میتواند دال بر اين باشد که همپوشیهايی چه از لحاظ سببشناسی و چه از لحاظ
نشانهشناسی و عالئم بین اين دو اختالل وجود دارد .بارلو ( )5445معتقد است که بین خانوادۀ اختالالت همپوشی وجود دارد و اين
همپوشی بهدلیل عوامل روانی و بیولوژيكی مشترك است .در اين شرايط ،اختالالت  ،DSMظهور(فنوتايپ) متفاوت اين آسیبپذيريهاي
اصلی است و اين آسیبها داراي ريشۀ مشترك با آسیبهاي ديگر است و عوامل علی اين آسیبها يكسان میباشد (سوآرز ،13بنت،10
گلداستین 12و بارلو .)5442 ،ثابت شده است که دو بُعد اصلی سرشت داراي ريشۀ ژنتیكی و سببشناسی مشترك است :روان
آزردگی/عاطفۀ منفی؛ و برون گردي/عاطفۀ مثبت .شواهد بیشتر نشان داده است که اين سازهها قوياً ارثی هستند (فانوس،16گاردنر،17
پرسكت ،18کنكر 12و کندلر5445 ،54؛ هتما ،51پرسكت و کندلر )5440 ،و در طول زمان ثابتاند (کاش ،55رتنبرگ ،53آرنو 50و گوتلیب،52
 .)5445از اين يافته میتوانیم براي رد رويكرد طبقهاي (مقولهاي) که اختالالت روانی را در طبقات مختلف جاي میدهد استفاده کنیم و
تأيی دي است بر رويكرد ابعادي نسبت به اختالالت روانی .در رويكرد ابعادي اختالالت را در يک پیوستار و يا بعد قرار داده و میزان
مشابهت آنها را درنظر میگیرند .عاطفۀ منفی با انزوا ،گوشهگیري ،سردي عاطفی ،کمتعاملی ،آستانۀ تحمل پايین ،کم طاقتی ،انرژي
پايین ،ترس ،خصومت ،عصبانیت ،غم ،بدخلقی ،ناخرسندي ،ناراحتی و ...نمايان میشود .با توجه به اين که اين پژوهش نیز نشان داد که
عاطفۀ منفی هم با اختالل افسردگی و هم اختالل اضطراب در ارتباط است (رابطۀ مثبت -طبق مدل واتسون و تلجن )1282 ،میتوانیم به
اين نتیجه برسیم که همپوشی و هم ابتاليی بین اختالالت روانی از جمله اضطراب و افسردگی تا حدود زيادي وجود دارد و اين نیز حاکی
از رد رويكرد مقولهاي و تأيید رويكرد ابعادي است .از ديگر يافتههاي اين پژوهش اين بود که بین عاطفۀ مثبت و افسردگی رابطۀ منفی
وجود دارد .يعنی هرچه عاطفۀ مثبتتر باشد افسردگی نیز کمتر میشود .عاطفۀ مثبت با فعال بودن ،سرخوشی ،هیجانخواهی ،مهربانی،
خوشحالی و ...همراه است .اين يافته با بسیاري از يافتهها در اين زمینه که نشان میدهند افسردگی مرتبط با عاطفۀ مثبت پايین و مانیا مرتبط
با عاطفۀ مثبت باالست همسوست (براون5447 ،؛ گروبر ،56جانسون ،57اويز 58و کلتنر5448 ،52؛ جانسون ،گروبر و ايسنر34؛  .)5447جهت

، فقدان تعامالت اجتماعی، فقدان عاطفۀ مثبت، فقدان انرژي، ماهیت افسردگی.تبیین اين يافته میتوانیم به ماهیت افسردگی توجه کنیم
. بنابراين طبیعی بهنظر میرسد که هر چه عاطفه مثبتتر باشد افسردگی نیز کاهش میيابد. و افكار منفی مولد عاطفۀ منفی است،انزوا
 يعنی عاطفۀ مثبتتر نشاندهندۀ اضطراب.ديگر يافته اين پژوهش اين است که بین عاطفۀ مثبت با اختالالت اضطرابی رابطه وجود ندارد
 البته يافتۀ. است... نگرانی و، بلكه ماهیت اصلی آن تفكر، عاطفه و خلقوخو نیست، زيرا ماهیت اصلی اختالالت اضطرابی.کمتر نیست
 از.اين قسمت میتواند رويكرد ابعادي را تاحدودي به چالش بكشاند زيرا رابطۀ عاطفۀ مثبت با افسردگی و اضطراب به يک میزان نیست
 محدود بودن نمونهها صرفاً به دانشجويان و بررسی افراد، خودگزارشی مقیاسها، نمونهگیري در دسترس،محدوديتهاي اين پژوهش
 و نمونهگیري از ساير جمعیتها استفاده، نمونهگیري تصادفی،سالم است؛ لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهاي آتی از نمونههاي بالینی
 سپس بیمارانی که با اين روش، در نهايت پیشنهاد میشود از رويكرد ابعادي بهعنوان مبنايی براي تشخیص و ارزيابی استفاده شود.شود
DSM درمان با استفاده از اين شیوه با بیمارانی که با استفاده از شیوۀ تشخیصی

تشخص داده میشوند تحت درمان قرار گیرند و نتیجۀ
.تحت درمان قرار گرفتهاند مورد مقايسه قرار گیرند
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