
 8931  پائيز ،(18)پياپی  8 ، شماره81جلد  -كومش

 

 

 

 

 

(M.Sc)  يکارساز نيحس ،(Ph.D) نيرالديباباپور خ ليجل ،(Ph.D) يفيپورشر ديحم
*  

 ، تبريز، ايرانزي، دانشگاه تبريتيو علوم ترب يشناس دانشکده روان ،يشناس گروه روان 
 

 ده يچك



NEO-FFI





 

 

 مقدمه
 Generalized Anxiety)  ريتتاختتت ا ارتت راا  راگ

Disorder, GAD) است  ياخت الت ار راب نيتر جياز را يکي

 تيت کفا ،يبتر کتارکرد اهتعتاع    يتتوه   قابل يمنف راتيکه تاث

 ني[. پنجعت 1] روزمتره ا تراد دارد   يو زنتدگ  يليتحص -يشغل

 وعيشت  ياخت الت روانت  يو آمار يصيتشخ يراهنعا شيرايو

 انيت را در م کتا يمتحتده آمر  االتيت اخت ا در ا نيماهه ا 11

کرده استت.  ذکر % 9/1بزرگساالن  انيو در م% 9/0نوهوانان 

% تا 4/0کشورها در دامنه  رياخت ا در سا نيا وعيش نيهعچن

 [.1] % گزارش شده است6/3

و ارت راا مفترد دربتاره     ينگرانت GAD  ياساس يژگيو

مستالل   ،يشتغل  يهتا  تيمثل مسئول يمععوا زندگ يدادهايرو

 نيت خانواده است. کنتترا ا  ياعضا ريخود و سا يس مت ،يمال

 يا کتار متزا د در زنتدگ    نيت و معانعت از دخالتت ا  ينگران

ا تراد   نيدشوار است. ع وه برا اريا راد مبت  بس يروزمره برا

زودرس،  يخستگ ،يقرار يشامل ب يع لد هسعان يبرخ مبت 

و  يريپتت  کيتتدر تعرکتتز، تحر يدشتتوار ،يتتتنش عضتت ن 

[. پژوهشگران اخت ا 1] کنند يخواا را تجربه م يها يآشفتگ

 ديت قلعداد کرده و تاک هيپا يرا به عنوان اخت ل ريراا  راگار 

و  ياست شن دارند که   د و کشف عوامل مرتبط با ستب   نيبر ا
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شتناخت    ته يبلنتد در    يگتام  توانتد  ياخت ا، م نيدرمان ا

 [.3،4باشد ] ياخت الت ار راب

Barlow [3 ]با  يجانياخت الت ه يريپ   يآس يبرا يمدل

 Triple Vulnerability) گانته  سته  يريپت    يعنوان مدا آست 

Model) يسه مجعوعه از عوامل رندهياراله داده است که دربرگ 

و رشتد اختت الت    يريگ است که در تعامل با هد، باعث شکل

 يريپ   يسه مجعوعه شامل: آس ني. اشوند يخاص م يجانيه

ابعتاد  ) (General biological vulnerability) يکلت  يستت يز

 يريپت    ي(، آست يتي گرا و برون ييرنجورخو مثل روان يسرشت

 (General psychological vulnerability) يکل يشناخت روان

 يدر طتت) (Perceived control) شتتده شتتامل کنتتترا ادرا 

 يگ( که  اصل تجارا زنديجانيو  االت ه يزندگ يها تنش

 Specific) ختاص  يشتناخت  روان يريپت    يآس است و هياول

psychological vulnerability)     که موهت  رشتد اختت الت

 .شود يخاص م

 يستت يز يريپت    يآس يگانه به نوع سه يريپ   يآس مدا

استوار بوده و شامل صتفات   کيژنت هيپا اشاره دارد که بر يکل

 يهتا  [. پژوهش3] است يمنف يها جانيتجربه ه يبرا يداريپا

مثتتل  يتيشخصتت يهتتا کتته ستتاختار دهتتد ينشتتان متت ريتتاخ

عاطفه مثبت  ،ير تار يبازدار ،يعاطفه منف ،ييرنجورخو روان

بتا   يتتوه   هستند که راب ته قابتل   يارث يصفات ،ييگرا ونو بر

[. متتدا 5،6] ارتت راا و اختتت الت متترتبط بتتا آن دارنتتد  

و  ييرنجورختو  روان يگانته بتر ن تش تعتامل     سه يريپ   يآس

رد. دا ديتتتاک يارتت راب يهتتا در بتتروز نشتتانه يتتيگرا بتترون

دو عامتل را بته عنتوان صتفات      نيا ريتاث ياديز يها پژوهش

[. اگرچتته ن تتش 7،1] کننتتد يمتت دييتتتا  راادر ارتت يارثتت

 کستان ي يجانيدر اخت الت ه ييگرا و برون ييرنجورخو روان

و  ييرنجورختو  روان يتعتامل  ريتتاث  ي اا وقتت  نيبا ا ست؛ين

 يبرا يم ع يريپ   يدر نظر گر ته شود، عامل آس ييگرا برون

بتا آن   نتد ياختت الت مترتبط و هعا   يرشد ارت راا و تعتام  

 [.9] ديآ يوهود م هب

بارلو و  هيمولفه نظر نيتر م د ا تعاالً يستيز يريپ   يآس

 کيت استت. م العتات ژنت   هيت نظر نيو اساس ا هيپا يبه عبارت

متترتبط بتتا  يهتتا در پتتژوهش ين تتش قابتتل تتتوه  ير تتتار

داشتته استت. در    رياخت ا ار راا  راگ يستيز يريپ   يآس

مترتبط بتا    يکيژنت يها هعبسته ييکه با هدف شناسا يا م العه

را اراله دادند  يانجام شد؛ پژوهشگران مدل يار راب اخت الت

اخت الت بود. عامل  نيدر ا يکيدخالت دو عامل ژنت انگريکه ب

م و عامتل دو  يو آگورا وب کي، اخت ا پانGADاوا مرتبط با

مرتبط گتزارش شتده بتود.     يتيبا هراس خاص و هراس موقع

دو  يکيژنت يها هعبسته  يدو عامل را به ترت نيپژوهشگران ا

قلعداد کترده   ييگرا و برون ييروان رنجورخو يتيصفت شخص

 يکت يژنت شيت آرا يابيکه به ارز يگري. در م العه د[10] بودند

کته بتر    ي)به طور خاص، ژنت  کنندگان پرداخته شده بود شرکت

 يژن شياز آن بود آرا ي اک ا تهيدارد(،  ريتاث نيانت اا سروتون

شود که  رد  يم يجانيه يمنجر به اخت ل يتن ا زمان ريپ   يآس

 [.11] رديقرار گ يقابل توه  يزا تنش يدادهايدر معرض رو

 يريپتت   يبتتا عنتتوان آستت  ،يريپتت   يآستت گتتريد نتتوع

دوران  يزا برخواستتته از تجتتارا تتتنش ،يکلتت يشتتناخت روان

 يها سبک راتيو کنترا و تاث ينيب شيپ رقابليغ طيمح ،يکودک

موثر  يا م ابله يها نامناس  است که رشد راهبرد يپرور  رزند

منجتر بته    هيت تجتارا اول  ني. اشود يرا مانع م يو خودکارآمد

و  يزنتدگ  عيکنتترا بتودن وقتا    رقابتل ياز غ ريت  راگ يساسا 

را  کياعصتتاا ستتع ات ستتتديس شتتود، يمتت يجتتاني تتاالت ه

  دهتد  يمت  ليار راا را تشتک  يو هسته اصل کند يم ختهيبرانگ

زا هتر دو نتوع    تنش ي يبا ت مح کيکه در  ي[. در صورت3]

 رد مبتت    که نيوهود داشته باشد، ا تعاا ا يکل يريپ   يآس

[. بتا  11] ابدي يم شيو اخت الت مرتبط شود ا زا  راابه ار

مجعوعته   رياختت الت بتدون تتاث    قيت دق تيت وهتود ماه  نيا

 [.13] شود يسوم مشخص نع يريپ   يآس

 يشتناخت  روان يريپت    يآست  ،يريپ   يعامل آس نيسوم

 ترد استت و    يريادگيت خاص نام دارد که برگر ته از تجارا 

 هتا،   تيت موقع يبرخ رنديگ يم اديا راد  که رديگ يشکل م يزمان

 نيت بته طتور بتال وه خ رناکنتد. ا     ي االت درونت  اياهداف و 

 و يمراقبتت  وهياز شت  يناشت  عاًيمست  تواند يم يريادگيتجارا 

 يزمتان  يريپت    ينوع سوم آست  نيباشد. بنابرا نيوالد ينظارت
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 نتد ي را يدر طت  يکلت  يريپت    يکه دو نوع آست  شود ي عاا م

 يدرونت  ي تالت  ايت و  تيموقع ءيشبه طور خاص با ،يريادگي

ارت راا بته    يريگ سعت ند،ي را نيا جهينت .کند يم دايراب ه پ

، GAD يگانه بترا  سه يريپ   يخاص است. مدا آس ياخت ل

 ,intolerance of uncertainty) يفت يعامل عدم تحعتل ب تکل 

IOU) يختاص معر ت   يشتناخت  روان يريپ   يرا به عنوان آس 

عامل در اخت ا ار راا  نيا رياز تاث ي. شواهد پژوهشکند يم

 [.14] کنند يم تي عا ري راگ

بته   يريپت    يکدام از انواع آس رسد که هر يبه نظر م ديبع 

 کيت  رد به  يابت  يشود. برا ينيمنجر به اخت الت بال ييتن ا

[. از 3] استت  ازيت ن يريپت    يهر سه نوع آست  يجانياخت ا ه

هتد   يدر کنتار هتد  تالت    يريپت    يسه نتوع آست   نيا ييسو

کته   يعنت م نيت آورند. به ا يوهود م هب (synergistic) يروزادين

تتر از   شيدر کنار هد هستند ب يوقت يريپ   يسه آس نيا ريتاث

تتر   است. بته عبتارت روشتن    ييها به تن ا آن راتيمجعوع تاث

 توانتد  يدر کنار هد، مت  يريپ   يسه آس نيصرف قرار گر تن ا

 .کند نيياخت ا را تب انسياز وار يبخش

 ي اکتورهتا  ستک ياز ر يشتعار  رياخ يها در ساا اگرچه

شده است، اما الزمه  صوا  ييشناسا رياخت ا ار راا  راگ

از  يريت گ اخت ا، ب ره نيو رشد ا شيدايهامع از روند پ يديد

استت، چترا کته بتدون شتک اثترات        دهيچيپ يتعامل يالگوها

 نيت اتوانند راب ه عوامل موثر بتا   يم ي  ط به طور نسب ديمست 

 که صر اً يا لزوم انجام م العه ينند. به عبارتک نيياخت ا را تب

 نيت عوامل اکتفا نکرده، بلکه وزن و نحوه تعامتل ا  ييبه شناسا

متورد   ينت ييمتدا تب  کيرا در چ ارچوا  گريد کيعوامل با 

بته رغتد    ييشتود. از ستو   يقترار دهتد، ا ستاس مت     يبررس

 هتامع  يهتا  سته گانته پتژوهش    يريپ   يمدا آس يبرهستگ

متدا بتر    نيآن انجام شده است. م العه هامع ا يبر رو ياندک

و توهه  يريپ   يعوامل آس يمستلزم  ضور تعام GAD يرو

اختت ا   نيت و تداوم ا يريگ ها در شکل به نحوه تعامل آن ژهيو

 .است

و  يريپ   يعوامل آس يگ ار ريتاث وهيش ديبا ان،يم نيا در

. بتدون شتک   رديت هتا متورد توهته قترار بگ     آن يزمان  يترت

است که  يريپ   يمجعوعه آس نياول يکل يستيز يريپ   يآس

در  يريپ   ينوع آس نيبا ا ي رد يو س س وقت رديگ يشکل م

 يعنت ي ،يريپت    ينتوع دوم آست   رد،يگ يزا قرار م تنش ي يمح

 تيت و در ن ا کند يم دايظ ور پ يکل يشناخت روان يريپ   يآس

کته اثتر    شتود  ي عاا م يخاص وقت يشناخت روان يريپ   يآس

به  يريادگي ندي را ريتاث تحت يکل يريپ   يدو نوع آس يتعامل

 دايخاص سوق پ يا تجربه اي الت و  ت،يسعت تعرکز بر موقع

 .کند يم

گانته   سه يريپ   ياز پژوهش  ارر آزمون مدا آس هدف

است که در آن سه مجعوعته   يا با روابط واس ه يدر قال  مدل

 تيدر ن ا گريد و در تعامل با هد يخاص يبا توال يريپ   يآس

متدا   نيت . آزمتون ا شتوند  يم ريمنجر به اخت ا ار راا  راگ

 التمعتاد  يابيت  مدا ياز روش آمار يريگ مستلزم ب ره ي رر

هامع  يکرديرو ،يريمتغ چند ي ضا کياست که در  يساختار

 هيت بر نظر يمبتن دهيچيپ يها ساختار مدا ليو تحل هيتجز يبرا

 استت  ريت پژوهش بته قترار ز   نيا ي. مدا  ررآورد ي راهد م

 .(1)شکل 

 مدل فرضی پژوهش .1شکل 
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 هامواد و روش
و بته لحتاظ    ياديپژوهش  ارر به لحاظ هدف از نوع بن

 يبود. هامعته آمتار   يها از نوع هعبستگ داده يآور نحوه هعع

کته   دادند يم ليتشک زيدانشگاه تبر انيدانشجو هيپژوهش را کل

بودند.  داقل  ليمشغوا به تحص 1393-94 يليدر ساا تحص

 N پژوهش براستاس شتاخص پرکتابرد    يبرا ازي جد مورد ن

 نيت محاسبه شتد کته ا    (Hoelter’s Critical N)هولتر يحرانب

مکنتون   يرهاياساس متغ پژوهش و بر يمدا  رر يم دار برا

دست آمد. با در نظتر  تداقل    هب CN=13/194و مش ود برابر 

کته  جتد    نيشت ياساس م العات پ و بر ازي جد نعونه مورد ن

 شن اديپ يم العات نينفر را در چن 400تا  100برابر با  يا نعونه

 يکننتده بته عنتوان نعونته بترا      نفر شرکت 310؛ [15] اند کرده

کته بتا استتفاده از     يا شدند، بته گونته  پژوهش  ارر انتخاا 

 يشت يچ ار گروه آزما انيابتدا از م يا خوشه يريگ روش نعونه

بته تصتادف چ تار     يو کشاورز هيعلوم پا ،ي ن ،يعلوم انسان

هتا،   دانشکده نيان ايدانشکده انتخاا شده و س س از دانشجو

به صورت داوطلبانه در پتژوهش شترکت داده شتدند. بعتد از     

ها خواسته شد کته بته    کنندگان، از آن از شرکت تيکس  ررا

 يهتا  تعتداد، داده  نيت پژوهش پاسخ دهند. از ا يها نامه پرسش

صر اً  ليو تحل هيبودند که تجز لينفر قابل تحل 114مربود به 

 .ها انجام شد آن يها داده يرو

استتفاده شتده در پتژوهش     يابزارهتا 

 .است ري ارر به شرح ز

NEO (NEO-FFI)

 NEO (NEO Five-Factor Inventory) يعامل پنج اههيس

 يتياز ابعتاد شخصت   کيهر  يبرا يا هيگو 11از پنج مجعوعه 

توا تق و باوهتدان    ،يگشودگ ،ييگرا برون ،ييرنجورخو )روان

ابعتاد بته    نيت ا يکرونباخ بترا  يشده است. آلفا ليبودن( تشک

گتتزارش  17/0و  77/0، 69/0، 71/0، 10/0برابتتر   يتتترت

 نيابعاد دو  رم کوتاه و بلند ا نيب يهعبستگ  ياست. ررا هشد

و 77/0، 91/0، 90/0، 91/0  يت نامته بته هعتان ترت    پرسش

 يها اسيم  [. در پژوهش  ارر از خرده16بوده است ] 17/0

استفاده شد. در پژوهش  ارر  ييگرا و برون ييرنجورخو روان

و  11/0 ابربر  يها به ترت اسيم  خرده نيا يکرونباخ برا يفاآل

 .به دست آمد 71/0

 نامته  پرستش 

 نظرشتتتتتده ديتتتتتکنتتتتتترا ارتتتتت راا نستتتتتخه تجد 
 (Anxiety Control Questionnaire-revised, ACQ-R) 

استفاده  يکل يشناخت روان يريپ   يآس يريگ اندازه يبرا[ 17]

 نيتتوان ب تتر   ياست و آن را مت  هيگو 15 يدارا ACQ-R .شد

 تاالت   يشده در ط کنترا ادرا  يريگ اندازه ينامه برا پرسش

 نيتتقلعتتداد کتترد. اگرچتته ا يتيمتتوقع يهتتا ديتتو ت د يجتتانيه

 ديکنترا ت د جان،يکنترا ه اسيم  سه خرده ينامه  او پرسش

 سلستله  يعتامل  ليوهود تحل نيباشد، با ا يو کنترا استرس م

عامل مرتبه بتاال تحتت عنتوان کنتترا      گانهياز وهود  يمراتب 

 وام ل ييايعامل مرتبه باال پا ني. اکند يم تيشده  عا ادرا 

هتا در   اسيت م  خرده ييايپا نيچن را نشان داده است. هد 15/0

 يپتژوهش آلفتا   ني[. در ا17قرار دارد ] 76/0تا  73/0دامنه 

 .به دست آمد 714/0نامه برابر  پرسش نيا يکرونباخ برا

عتدم   اسيم  يسيانگل نسخه

 بتر  (Intolerance of Uncertainty Scale)يفت يتحعتل ب تکل 

 Dugas [11] و Buhr آن توسط ي رانسو ياساس نسخه اصل

 نيت شتد. ا  هيت ت  يا درهته  5 اسيت م  کي يبر رو هيگو 17با 

 يهتا  تيت تحعل ا راد در برابر موقع زانيسنجش م يبرا اسيم 

  يشتده استت. رتر    يطرا ت  يفياز ب تکل ينام عئن و  اک

 ييايت پا  يو رتر  94/0 يست ينسخه انگل يکرونباخ برا يآلفا

گزارش شتده استت    74/0 يا هفته 5آن در  اصله  ييبازآزما

برابر  اسيم  نيکرونباخ ا ي[. در پژوهش  ارر م دار آلفا11]

 .محاسبه شد 901/0

 (GAD-Q-ΙV)

 نامتته اختتت ا ارتت راا  راگيتتر چ تتارم پرستتش نستتخه

(Generalized anxiety disorders questionnaire-IV)  در

را   DSM-ΙVيصت يتشخ يارهايمع يابزار خودسنج کيقال  

 نيت [. ستااالت ا 19] ستنجد  يمت  رياخت ا ار راا  راگ يبرا

 يکنتترا و نگرانت   رقابليغ و يا راط يوهود نگران نامه پرسش

را در اغل  روزها متورد توهته قترار     يدر مورد مسالل هزل
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گتزارش شتده   91/0نامته   پرسش نيا ييبازآما يياي. پادهد يم

 نيتتشتتده ا نستتخه ترهعتته ييبازآزمتتا  ي[. رتتر19استتت ]

بترآورد شتد    14/0هفته  اصله در  تدود   کينامه با  پرسش

پتژوهش برابتر    نيت نامته در ا  پرسش نيکرونباخ ا ي[. آلفا10]

 .دست آمد هب 101/0

از  يآمتار  يهتا  داده ليت پتردازش و تحل  ،يبند طب ه يبرا

استتفاده شتد. بترازش     Mplus-6.12 وspss-22  يا زارهتا  نرم

مورد  يمعادالت ساختار يابي با کاربرد روش مدا يمدا  رر

 هياول يبررس روش مستلزماين  يريگر ت. به کارگ آزمون قرار

 باها  داده لياست. تحل يآمار کرديرو نيم د ا يها  رض شيپ

گتام   . درر تي[ صورت پ 11] يا مر له دو کردياستفاده از رو

بتترازش متتدا  يابيتتارز يبتترا يدييتتتا يعتتامل ليتتاوا تحل

از روش  يريت گ گام دوم بتا ب تره   استفاده شد و در يريگ اندازه

متورد   ي ررت  يساختار يالگو ،يمعادالت ساختار يابي مدا

 .گر ت  آزمون قرار

 داقل مجت ورات   نيبا کاربرد روش تخع ليو تحل هيتجز

( که WLSMV) انسيو وار نيانگيم حيشده هعراه با تصح وزن

کته   WLSMVاست انجام گر تت.   يبيترت يها سازگار با داده

مختلف ب تتر   طياست، تحت شرا کيکور يپل يبستگ هد هيبرپا

بترازش   يابيت ارز ي[. برا11] کند يععل م يگرياز هر روش د

استکولر   ياسکولر، شاخص نسبت کا ياز شاخص کا زيمدا ن

(، شتاخص  CFI) ي ت يشتاخص بترازش ت ب   ،يبه درهته آزاد 

بترآورد   يمربعتات خ تا   نيانگيم شهي(، رTLI) سييلو -تاکر

(RMSEAو ر )شتده   وزن مانتده  يمربعتات بتاق   نيانگيت م شهي

(WRMRاستفاده شد. برا )يکته متدا بترازش مناستب     نيا ي 

 9/0از  تتر  شيب ديبا TLIو  CFAداشته باشد، م دار شاخص 

و م دار شاخص  1/0تر از  کد RMSEA[، م دار شاخص 13]

WRMR [14] باشد 1تر از  کد. 

 

 نتايج
 111%( و 1/51نفتر مترد )   147پژوهش  ارر را نعونه 

 %(7/6نفتر )  19 نيچنت  انتد. هتد   داده لي%( تشک5/41نفر زن )

و انحراف  يسن نيانگيبودند. م خود را مشخص نکرده  تيهنس

 نيانگيت و م 69/1و  13/11برابتر    يسن مردان به ترت اريمع

 43/1و  01/13برابر   يسن زنان به ترت اريمع و انحراف يسن

 بود.

 1پتژوهش در هتدوا    يرهتا يمتغ نيب يبستگ هد سيماتر

 يتعتام  دهتد  يهدوا نشان مت  نيگونه که ا . هعانشود يم دهيد

 شتتوند يرا شتتامل متت يم تتدار قابتتل تتتوه  هتتا يبستتتگ هتتد

 (631/0 ≥r  ≥ 511/0-روان )  تدان کنتترا    ،ييرنجورختو  

 ريت و اختت ا ارت راا  راگ   يفيشده، عدم تحعل ب تکل ادرا 

 ييرنجورخو روان انيم نيهد دارند که در ا اب يمثبت يبستگ هد

( و r=631/0) يبستتگ  هد نيتر شيب ريو اخت ا ار راا  راگ

 نيتتر  کتد  ريت شده و اخت ا ارت راا  راگ    دان کنترا ادرا 

بتا   ييگرا برون يي( را نشان دادند. از سوr=510/0) يبستگ هد

م دار آن  نيتر شيدارد که ب يراب ه منف گريد يرهايمتغ يتعام

م دار آن با عدم  نيتر ( و کدr= -511/0) ييرنجورخو روان اب

 ( است.r=  -331/0) يفيتحعل ب تکل

از  يمعتادالت ستاختار   يابيت  مدا يها  رض شيپ يبررس

م تد   يهتا   رض شيبرخوردار است. از هعله پ ي راوان تياهع

استت. محاستبه    يريو چنتدمتغ  يريمتغ تح ق نرماا بودن تک

مععوا  يمش ود، روش يرهاياز متغ کيهر  يدگيو کش يچولگ

م العته   نيت استت. در ا  يريت متغ نرماا بودن تک يابيارز يبرا

و  950/0تا  -615/0در دامنه  ريپ  مشاهده يرهايمتغ يچولگ

قترار داشتت.    176/0تتا   -951/1هتا در دامنته    آن يدگيکش

Chou  وBentler [15 ن  ه برش ]يم دار چتولگ  يرا برا ±3 

 ريم اد يبه طور کل زين يدگيشاخص کش ي. برادانند يمناس  م

 رضم العته  ت   ني[. در ا15است ] نيآ ر مسئله ± 10از  شيب

 يدگيبتتا محاستتبه شتتاخص کشتت  يرينرمتتاا بتتودن چنتتدمتغ

 يبررس (Relative multivariate kurtosis) ينسب يريچندمتغ

Bentler [16 ]دستت آمتد.    هبت  066/1شد که م دار آن برابتر  

 3از  تتر  شيشتاخص بت   نيت که ارزش ا يمعت د است درصورت

 نيمح تق شتده استت. بنتابرا     يرينباشد، نرماا بودن چنتدمتغ 

 ينرمتاا استت. بررست    رهتا، يمتغ يهتا   يت ترک يمتعتا  عيتوز

 يوارست  لهيچندگانته بته وست    يعدم وهود هد خ   رض شيپ

 نيا يمش ود انجام شد. بررس يرهايمتغ نيب يبستگ هد سيماتر
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هتا   آن نيچندگانته بت   ياز عدم وهود هد خ ت  ي اک سيماتر

+ قترار  615/0تا  -371/0در دامنه  يبستگ هد  ياست. ررا

 نيباشتند در تخعت   15/0 يکه باال يستگب هد  يداشتند. ررا

 [. 15] کنند يم جاديمدا مشکل ا حيصح

 يرهتا يمش ود را با متغ يها ريارتباد متغ يريگ هانداز مدا

مدا بتا استتفاده از روش    نيا يابي. ارزکند يمکنون مشخص م

برازش مدا  يها . شاخصشود يانجام م يدييتأ يعامل ليتحل

 ارياراله شتده استت، بترازش بست     1که در هدوا  يريگ هانداز

 مشت ود  يهتا  ريت متغ ني. بنابرادهد يمدا را نشان م نيمناس  ا

 مکنون را دارند. يها ريکردن متغ ياتيععل يالزم برا ييتوانا

بتا استتفاده از روش    يمتدا ستاختار   يابيت ارز نيچنت  هد

 يهتا  شاخص ينشان داد که تعام يمعادالت ساختار يابي مدا

وده برازش مناس  قترار دارد.  در محد يمدا  رر نيبرازش ا

 دهيت د 1متدا در هتدوا    نيت برازش مربود به ا يها شاخص

  يرا بته هعتراه رترا    ي رر يمدا ساختار 1. شکل شود يم

 شتود  يگونه که مشتاهده مت   . هعانکشد يم ريتصو هاستاندارد ب

زا، بته   برون يرهايبه عنوان متغ ييگرا و برون ييخورنجور روان

بر   دان کنترا  -411/0و  511/0استاندارد   يبا رر  يترت

  يبتا رتر   زيشده ن دارند.   دان کنترا ادرا  ريشده تاث ادرا 

و در  دارد ريتتاث  يفت يبر عدم تحعتل ب تکل  761/0استاندارد 

بتر   637/0استتاندارد    يبا رتر  يفيعدم تحعل ب تکل تين ا

 گ ارد. ياثر م رياخت ا ار راا  راگ

 ماتريس هعبستگي متغيرهاي پژوهش . 1هدوا 

1 1 3 4 5 

     1 رنجورخويي روان 1

    1 -511/0** گرايي برون 1

   1 -407/0** 573/0** شده   دان کنترا ادرا  3

  1 609/0** -331/0** 510/0** تحعل ب تکليفيعدم  4

 1 560/0** 561/0** -410/0** 631/0** اخت ا ار راا  راگير 5

 

 گيري و مدا ساختاري پژوهش هاي برازش مدا اندازه شاخص .1هدوا
Chi-Square df RMSEA WRMR CFI TLI 

 961/0 976/0 744/0 051/0 10 674/136گيري مدا اندازه

 909/0 916/0 111/1 017/0 15 917/157ساختاريمدا 

 

 
 مدل ساختاری پژوهش .2شکل 
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از آزمتون   يا روابط واس ه يابيارز يم العه  ارر برا در

Bootstrap اديت که تعتداد نعونته چنتدان ز    ياستفاده شد. زمان 

 يروش بترا  نيتتر  يو من  ت  نيقدرتعنتدتر  Bootstrapنباشد، 

[.  17] آورد يرا  تراهد متت  ديرمستت  يبته اثترات غ   يابيت  دستت 

صتورت   توانتد  يمت  قيروابط به دو طر نيا يدار يمعن يابيارز

و روش دوم  يدار ي. روش اوا با مراهعه به ست وح معنت  رديگ

 نييکه  د باال و پتا  ي. در صورتنانياطع يها  اصله يبا بررس

هر  اي)هر دو مثبت  هد ع مت باشند يا واس ه ريمس ي% برا5

 رديدو  د قرار نگ نيا نيم دار صفر ب يبه عبارت اي( و يدو منف

 نياستت. بته هعت    دار يمعنت  >1/0pمورد نظر در ست ح   ريمس

% بته  05/0% و 5/1 نييهد ع مت بودن  د باال و پتا   يترت

در ستت ح  يا واستت ه ريمستت يدار يدهنتتده معنتت نشتتان  يتتترت

05/0p<  01/0وp<  .است 

 ريمستت دهتتد ينشتتان متت  3گونتته کتته هتتدوا    هعتتان

 يگتر  بتا واست ه   ريبه اخت ا ار راا  راگ ييرنجورخو روان

  يبتا رتر   يفت يشده و عدم تحعتل ب تکل    دان کنترا ادرا 

 رياستت. مست   دار يمعنت  >05/0pدر ست ح   115/0استاندارد 

  تدان   يگتر  با واست ه  ريبر اخت ا ار راا  راگ ييگرا برون

استتاندارد    يبا رر يفيو عدم تحعل ب تکل شده کنترا ادرا 

 ريمست  تيت است. در ن ا دار يمعن >05/0pدر س ح  -109/0

بتتا  ريتتشتتده بتتر اختتت ا ارتت راا  راگ   تتدان کنتتترا ادرا 

 419/0استاندارد   يبا رر يفيعدم تحعل ب تکل يريگ واس ه

 است. دار يمعن >01/0pدر س ح 

از متدا   تيدر  عا تر شيآوردن شواهد بدست  ههدف ب با

 يکت يشد.  سهيم ا  يرق يها مدا با مدا نيپژوهش، ا ي رر

روابط بته   ياست که در آن تعام واس ه يها، مدا ب مدا نياز ا

متدا   کيت  تواند يم گري. مدا دشود ي رض م ديصورت مست 

 اباشد که در آن ع وه بر روابط موهود در مد ينسب يا واس ه

 ريت زا بتا متغ  بترون  يرهايمتغ نيب ديپژوهش روابط مست  ياصل

متدا   ني. سومشود يمدا اععاا م يبر رو زين ياصل يزا درون

Shankman [11 ]و   Nelsonبتر استاس پتژوهش     ن،يگزيها

دو پژوهشتتگر معت دنتتد کتته عتتدم تحعتتل  نيتتشتتد. ا يطرا تت

منجتر بته کتاهش     يجانيه تي ساس کيبه عنوان  يفيب تکل

 نيشتده بت   کنتترا ادرا   ي. به عبتارت شود يم شده ادرا کنترا 

IOU در مدا  ني. بنابراکند يم يگر واس ه يجانيو اخت الت ه

شتده   و کنتترا ادرا   يفت يعدم تحعل ب تکل يسوم، ها  يرق

 .شود يعوض م

 نيگزيهتا  يهتا  هر کدام از مدا يبرازش برا يها شاخص

برابتر   واست ه  يمتدا بت   يهتا بترا   شتاخص  نيت اسبه شد. احم

101/0=RMSEA، 01/3=WRMR، 575/0=CFI، 

411/0=TLIبرابتتتر  ينستتتب يا متتتدا واستتت ه  ي، بتتترا

053/0=RMSEA ،79/0=WRMR ،973/0=CFI ،

966/0=TLI شتانکعن نلسون و  دگاهيد يمدا بر مبنا يو برا 

، RMSEA ،141/1=WRMR ،906/0=CFI=091/0برابتتر 

114/0=TLI کته   با وهتود آن  واس ه يدست آمد. در مدا ب هب

 نيت به دست آمتد، بتا ا   دار يمعن GAD يبر رو رهاياثرات متغ

قترار نتدارد.    رشيبترازش در محتدوده پت     يها  اا شاخص

برازش نه تن تا   يها شاخص ،ينسب يا برعکس در مدا واس ه

 يقرار گر تند، بلکه نسبت بته متدا  ررت    رشيپ  حدودهدر م

 ريمتدا، مست   نيت  تاا در ا  نياند؛ با ا ا تهيب بود  زيپژوهش ن

استتاندارد    يشتده بتا رتر    به   دان کنترا ادرا  ييگرا برون

  يبتتا رتتر  GADبتته  ييرنجورختتو روان ري، مستت-116/0

بتا   GADبته   يفيعدم تحعل ب تکل ريو مس 091/0استاندارد 

 هستند.  يدار ي اقد معن -073/0استاندارد   يرر

متدا   کيت  يقضاوت ب تر در خصتوص بترازش کلت    يبرا

کدام از روابتط   هر يابيبا ارز ديبرازش با يها شاخص ،ي رر

مورتوع از آن   نيت مدا هعتراه گتردد. ا   يدر قسعت ساختار

متدا بترازش    يدارد که معکن استت در متواقع   تيه ت اهع

 يقبتول  قابتل  يدار يروابط از معنت  ينشان دهد، اما برخ يخوب

باشد اما  دار يروابط معن يبرعکس تعام ايو  ند،برخوردار نباش

کته   ييهتا  مدا ينشان ندهد. در  الت کل يمدا برازش مناسب

شتوند،   ريتفست  ديت نبا واس ه يدارند مثل مدا ب يفيبرازش رع

هستتند   ياديز دار يرمعنيروابط غ يکه دارا ييها مدا نيچن هد

 ديت با وهود داشتن برازش مناس ، با ينسب يا مثل مدا واس ه

 ت ف   دار، يرمعنيشده و  داالمکان روابط غ ريتفس اديبا ا ت

 [.19] رديدر مدا صورت پ  يو اص  ات ها يشده و بازنگر
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 اي نتايج آزمون بوت استرپ براي روابط واس ه. 3هدوا 

 

 

 

 مسير

 رنجورخويي روان

 

 شده   دان کنترا ادرا 

 

 عدم تحعل ب تکليفي

 

 اخت ا ار راا  راگير

 برونگرايي

 

 شده   دان کنترا ادرا 

 

 عدم تحعل ب تکليفي

 

 اخت ا ار راا  راگير

 

 شده   دان کنترا ادرا 

 

 عدم تحعل ب تکليفي

 

 اخت ا ار راا  راگير

 

 931/0 -134/0 419/0 رري  غيراستاندارد

 419/0 -109/0 115/0 رري  استاندارد

 

  دود

 بوت استرپ

) اصله هاي اطعينان 

 استاندارد شده(

 637/0 064/0 539/0 % 5/0 د باالي 

 601/0 -001/0 471/0 % 5/1 د باالي 

 514/0 -034/0 437/0 % 5 د باالي 

 395/0 -314/0 074/0 % 5 د پايين 

 376/0 -411/0 039/0 % 5/1 د پايين 

 341/0 -413/0 -019/0 % 5/0 د پايين 

 057/0 106/0 1140/0 استانداردخ اي 

 001/0 049/0 011/0 داري س ح معني

 

کته متدا    نيگزيمدا هتا  نيبرازش در سوم يها شاخص

و  Nelsonگانتته را در ه تتت پتتژوهش   ستته يريپتت   يآستت

Shankman [11تغ ]کيت نزد يداده است بته ن تاد بحرانت    ريي 

متدا دارد. در   نيت موروع نشان از برازش متوسط ا نياست. ا

 نيبرازش ا يها شاخص يپژوهش، تعام يبا مدا اصل سهيم ا

 يگر ت مدا  ررت  جهيتوان نت يم ني. بنابرادان شده فيمدا رع

بترازش مناست  و روابتط     يهتا  شتاخص  يپژوهش کته دارا 

 يا تعال نيگزيها يها است نسبت به مدا دار يمعن يساختار

 .کند يم نييپژوهش را ب تر تب يرهايمتغ نيروابط ب
 

 گيريبحث و نتيجه
متدا   يروابتط ستاختار   يابيت م العه  ارر با هتدف ارز 

انجام شتد.   رياخت ا ار راا  راگ يگانه برا سه يريپ   يآس

دارنتد کته    ديت تاک نيبر ا يروان يشناس  يمعاصر آس يها مدا

 يشتناخت  و روان يستيز يها يريپ   ياز آس يا تعامل مجعوعه

استت   ياتيت   ياختت الت ارت راب   يرشتد و مانتدگار   يبرا

 يريپت    يگانته، آست   سته  يريپ   ياساس مدا آس [. بر3،11]

 تاالت   ريارت راا و ستا   يکت يس د ژنت يبه معن يکل يستيز

که وهتود هتر    يشناخت روان يريپ   يو دو آس ،يمنف يجانيه

استت؛   ياتيت ارت راا    يو مانتدگار  يريگ شکل يکدام برا

 دهنتد  يمت  ليرا تشک رياخت ا ار راا  راگ ياصل يها مولفه

[3 .] 

نشتان   يم العته، شتواهد پژوهشت    نيا يها ا تهيبا  م ابق

 يروان يشناس  يبر آس ييگرا و برون ييرنجورخو روان دهد يم

 Barlow يها ا تهي يي[. از سو31-30دارد ] يعيرمست يغ ريتاث

از آن است که کنتترا   ي[  اک33و هعکاران ]  Rapee[ و 3] 

 شتات ياگر نيزا، بت  ارت راا  يدادهايت رو يشده در طت  ادرا 

آزارنتده بته عنتوان     يدهت  و پاسخ يزشيانگ -يجانيه يسرشت

 .کند يععل م يانجيم

( و اهتنتاا  Approach) يآور يمحور رو صفت شاتيگرا

(Avoidance کتته بتته ترت )و  يتتيگرا بتترون هيتتبتتر پا  يتت

بتا رشتد    يتتر  روشن يهستند روابط مف وم ييرنجورخو روان
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 Lifespanتعتام ععتر کنتترا )    هيت کنترا دارنتد. نظر  يباورها

theory of control  کتته توستتط )Heckhausen   وSchulz 

 هيت و کنتترا ثانو  هيکنترا اول يندهاي رآ امل[ اراله شد؛ ش34]

و  کنتترا شتکل گر تته    يهتا باورهتا   است، که به واست ه آن 

 يدارد که برا يياشاره به ر تارها هي. کنترا اولشوند يماندگار م

بته   يابيو به منظور دست يخاره طيموثر در مح راتييتغ جاديا

 هيت که کنتترا ثانو  يدر  ال شود؛ يبه کار برده م ازهايو ن اايام

دارد کتته بتتا هتتدف هبتتران و  يشتتناخت ينتتدياشتتاره بتته  را

 .کند يم دايصورت پ هيشکست در کنترا اول يساز يخنث

 يتيرسد که  رض شود صفت شخص يبه نظر م يمن   کام ً

 ،ير تتار  يساز مشابه آن مثل  عاا يها سازه ايو  ييگرا برون

برع تده   هيت را در شروع ر تار مرتبط با کنترا اول ين ش مرکز

را به عنتوان   يآور ي[ سرشت رو35] Thrash و Elliotدارند. 

 شتر ت يپ و تيمحر  نسبت به اهداف مرتبط با مو   يشيگرا

 نيدارد. به هعت  يرا در پ يستگيکه تسلط و شا کنند يقلعداد م

کته   ييگرا برون يستيز تيتوان انتظار داشت که  ساس ينحو م

 عتل و انفعتاالت    يربنتا يز زاند،يانگ يم را بر يآور ير تار رو

 است. هيهد عند باشد که مشخصه کنترا اول ي يمح

هد عند را  يها تي عال ييرنجورخو م ابل، ا تعاالً روان در

کنتترا   يکته بترا   ييهتا  در  رصتت  نيبنتابرا  کند؛ يم يبازدار

 توانتد  يمت  د،يت آ ير تار بته دستت مت    – داديرو يها يوابستگ

معکن  ييرنجورخو روان نيچن کند. هد جاديا ياديز تيمحدود

 زگارانهستا  ير تار يها از پاسخ تر شياست منجر به اهتناا ب

 نيت ا مندانته  رهراتيو متعاق  آن کنترا غ يمنف يها داديبه رو

 شود. دادهايرو

 نييپتا  ييگرا باال و برون ييرنجورخو روان که نيوهود ا با

 رد بته   ي  دان کنترا ادار  شده، ا تعاا ابت  يگر با واس ه

 نيت برد؛ با ا يباال م اريرا بس يدر بزرگسال يجانياخت ا ه کي

مشتخص   يگتر ياختت ا توستط عامتل د    نيت ا تيت  اا، ماه

 يريپت    ياز ن تاد قتوت متدا آست     يکي. بدون شک شود يم

آن در ت ابق بتا هتر کتدام از اختت الت      يساز گانه، مف وم سه

استتت. م العتته  ارتتر نشتتان داد کتته عتتدم تحعتتل  يجتتانيه

مختتص   يريپت    يبه عنوان عامتل آست   يبه درست ،يفيب تکل

 ي رهيت مفروض شده است. در واقع زنج ريراگاخت ا ار راا  

 لاخت ا تن ا با وهود عتدم تحعت   نيا يو ماندگار يريگ شکل

 .شود يم ليتکع يفيب تکل

گانته   سته  يريپت    يبه هز مدا آست  ،يپژوهش نهيشيپ در

Barlow [3م العه ،] عتدم تحعتل    يگتر  که بر ن ش واس ه يا

 گتر يد ييختورد. از ستو   يکند، بته چشتد نعت    ديتاک يفيب تکل

Nelson و Shankman [11  در پژوهش خود گزارش کردنتد ]

 جانتات يو ه يفت يعتدم تحعتل ب تکل   نيشده ب که کنترا ادرا 

بود  نيپژوهشگران ا ني.  رض اکند يم يگر يانجيم ندياناخوش

در  يجتان يه تي ساس کيبه عنوان  يفيکه عدم تحعل ب تکل

م تدم بتر کنتترا     يجانيمشکل ه کي يو ماندگار يريگ شکل

باال منجر به کنتترا   IOU دگاهيد نيشده است. بر طبق ا ادرا 

  ارتر، پتژوهش   يها ا تهي ي. بر مبنشود يم نييشده پا ادرا 

 Shankmanو  Nelson دگاهيت د نتان يتتوان بتا اطع   ياگرچه نع

 يشتد کته الگتو    يتتوان متدع   يم  اا ني[ را رد کرد؛ با ا11]

 تتر  کينزد تيگانه به واقع سه يريپ   يمدا آس يبر مبن ي رر

اخت ا  يريگ شکل انيکه در هر ينشان داد زمان ها ا تهياست. 

بتتر کنتتترا  م تتدم يفت يعتتدم تحعتتل ب تکل ر،يتتارت راا  راگ 

بترازش متدا کتاهش     يها شاخص شود؛ يشده  رض م ادرا 

 .کند يم دايپ يدار يمعن

 کيشده به عنوان  که کنترا ادرا  ا تهي نياز ا تي عا در

عتدم   تتر  يم دم بر عامل اختصاصت  تر يکل يريپ   يعامل آس

، Boswell ،Thompson-Hollandsاستتت؛  يفتتيتحعتتل ب تکل

Farchione  وBarlow [36 ] IOUستتازه  کيتتاز  يرا بخشتت

 IOU ي. به عبارتکنند يشده قلعداد م کنترا ادرا  يعني تر عيوس

شتده در با تت اختت ا     از   دان کنترا ادرا  تر ينيع يا هلوه

[ معت دند کته  36] و هعکاران Boswellاست.  ريار راا  راگ

مورتوع تحتت    اي يشده گسترده است و ش ابعاد کنترا ادرا 

 نيچنت  واقع شده باشتد؛ هتد   ندهيآ ايدر گ شته  تواند يکنترا م

 ايت مترتبط بتا ر تتار     ايت باشد و  امديپ کيمرتبط با  تواند يم

مورتوع تحتت کنتترا در     ايت  يکه ش يخاص. زمان يا تجربه

ختاص باشتد،    يامتد يمترتبط بتا پ   ايواقع شده باشد و  ندهيآ

 راخوانده شود  يفيکه تجربه ب تکل وهود دارد ياديا تعاا ز



 1395  زي(، پال61 ي)پياپ 1، شعاره 11هلد                                                                                                        کومش

 

 

 ييربنايعامل ز کيشده را  توان کنترا ادرا  يم ني[. بنابرا10]

قلعداد  عيساختار وس نياز ا يرا تظاهر IOUو  يصيو  راتشخ

 [.36است ] GADکرد که به طور خاص مرتبط با 

معکن است  ريبا اخت ا ار راا  راگ IOUخاص  ارتباد

اختت ا   نيباشد چرا که ا راد مبت  به ا GAD تيبه علت ماه

 ي[. بته عبتارت  1] شتوند  يدرباره موروعات مختلف نگران مت 

در  يفت يب تکلمنجر بته   تواند يم ي راوان و متنوع يها محر 

ر اختت الت  يشود. در م ابل ا راد بتا ستا   GAD ا راد مبت  به

 يکته  تاو   ييهتا  از محتر   يبا دامنه نسبتاً محدود يار راب

 ي. به عنوان مثاا،  ترد شوند ياط عات مب د هستند مواه ه م

عتدم   يکيولوژيزيمب د   يها نسبت به محر  کيبا اخت ا پان

 يهتا  معکن است نسبت بته محتر    يول دهد؛ يتحعل نشان م

است که ا تراد   يدر  ال نيتحعل داشته باشد. ا يمب د اهتعاع

از  يارينستتبت بتته بستت ريتتمبتتت  بتته اختتت ا ارتت راا  راگ

 نيتحعل هستند. بنتابرا  يب يفيب تکل زانندهيبرانگ ييها تيموقع

 ياريبست  يمنفت  ريمب د منجر به تفاست  يها تيموقع عيوس فيط

 .شود يم

 تيت پتژوهش  عا  ياز مدا  ررت  ها ا تهي که نيوهود ا با

بتا در نظتر گتر تن     ديت پتژوهش با  نيا جي اا نتا نيکرد، با ا

که م العه  ارتر بتر    نيشود. ابتدا ا ريآن تفس يها تيمحدود

هستند، انجتام شتده    ينسبتاً هعگن تيکه هعع انيدانشجو يرو

 تيدودمحت  گريد يها تيبه هعع جينتا ديدر تعع نياست. بنابرا

پژوهشتگران از   از ياريهتر چنتد بست    ييوهود دارد. از ستو 

 تيت  عا يساختار ابعتاد  کيدر  ياخت الت روان يساز مف وم

م العته بته    نيا جينتا ديدر تعع دي اا، با ني[؛ با ا37کنند ] يم

 نيپژوهش  ارر ا گريد تيکرد. محدود اديا ت ينيبال طيمح

 يعل يها استنتاج زم العه  ارر مانع ا يم  ع تياست که ماه

پتژوهش   يرهتا يمتغ نيروابط ب يواقع تيماه قيو شناخت دق

هر کتدام   يابيارز يم العه برا نيدر ا که نيا تي. در ن اشود يم

استفاده شد.  يخودسنج يريگ ابزار اندازه کيتن ا از  رهاياز متغ

 يساز به مف وم تواند يمتنوع م يريگ اندازه يها استفاده از روش

 کند. کعک ريب تر متغ

 يشتن ادات يتتوان پ  يپژوهش  ارر، م يها ا تهي اساس بر

 نيچنت  و هتد  GADو درمتان   يريت گ شيدر ه ت پت  يکاربرد

ارالته داد. بته طتور     اختت ا  نيت ا يکردن درمان برا يتخصص

توانتد   يراهبرد مت  نيا ير تار –يشناخت يها خاص در درمان

و  يرونت يب يهتا  دادياز رو يمنف يها يابيبه صورت اص ح ارز

بته   دادهايرو نيم ابله با ا يبرا يا ساس خودکارآمد تيت و

 يهتا  کيت تکن نيت در نظر داشت کته ا  ديکار برده شود. البته با

را هتدف   ييهتا  تيت و موقع دادهايرو ژهيبه طور و ديبا يدرمان

 يعنت يخاص،  يشناخت روان يريپ   يقرار دهد که مرتبط با آس

 باشد. يفيب تکل زانندهيمب د و برانگ طيشرا

از متتدا  تيتتپتتژوهش  ارتتر در کنتتار  عا يهتتا ا تتتهي

چ ارچوا  ر،ياخت ا ار راا  راگ يگانه برا سه يريپ   يآس

استاس   . بردهد ياخت ا اراله م نيا يشناس سب  يبرا يمناسب

به عنتوان   ييگرا و برون ييرنجورخو م العه روان نيا يها ا تهي

 ستتديبتتا مکان يجتتانيدر اختتت الت ه ليتتدخ يستتتيعوامتتل ز

 يفت ي  دان کنترا ادرا  شتده و عتدم تحعتل ب تکل    يا اس هو

 يهتا  ع لد و نشانه يو ماندگار يريگ منجر به شکل توانند يم

 .شوند رياخت ا ار راا  راگ

 

 تشكر و قدردانی
کته   يزانت يعز هيت کننتدگان و کل  از تعام شرکت لهيوس نيبد

رستاندند،   ياريت مرا تل پتژوهش    يپژوهشگران را در تعتام 

 .گردد يم يتشکر و قدردان عانهيصع
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Introduction: Triple vulnerability model focuses on the interaction of three types of vulnerabilities in 

development and maintenance of emotional disorders. Despite the prominence of this model, there is not 

enough research done to assess its experimental validity. The aim of this study was to evaluate vulnerability 

factors of generalized anxiety disorder based on triple vulnerability model.  

Materials and Methods: For this purpose, 320 students from Tabriz University (Iran) were selected by 

cluster sampling and responses to NEO Five-Factor Inventory, Anxiety Control Questionnaire-revised, 

Intolerance of Uncertainty Scale and Generalized Anxiety Disorders Questionnaire-IV. Analysis was 

performed using structural equation modeling.  

Results: Evaluation of hypothetical model using fit indices showed that the hypothetical model fitted 

with the measurement model. The results showed that neuroticism and extroversion have significant effect 

on generalized anxiety disorder by mediation of lack of perceived control and intolerance of uncertainty. In 

addition, hypothetical model was a better fit in compare to the alternative models.  

Conclusion: our result, along with the support of triple vulnerability model for generalized anxiety 

disorder, proposes a suitable framework for the etiology of this disorder. 
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