
مقاله پژوهشی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

353-1394،366تیر14دوره

جبري با بهزیستی -رابطه اختالل اضطراب منتشر و اختالل شخصیت وسواسی
نقش میانجی : 1393روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

عشق پرشور وسواسی
2ولمحسن جوشن، 1سمانه محمدپور

27/2/94: پذیرش مقاله1/2/94:دریافت اصالحیه از نویسنده3/10/93:ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح3/6/93:دریافت مقاله

چکیده
هاي قبلی مورد پیامدهاي احتمالی اختالالت روانی بر کنشگري بهینه افراد در زندگی روزانه در پژوهش:زمینه و هدف

رابطه اختالل اضطراب منتشر و اختالل پژوهش با هدف بررسیاین براي پر کردن این خالء، . گرفته استتوجه کافی قرار ن
.صورت گرفتجبري با بهزیستی روانشناختی دانشجویان از طریق متغیر میانجی عشق پرشور وسواسی -شخصیت وسواسی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نفر از300در این پژوهش . توصیفی بودپژوهش حاضر یک مطالعه:هامواد و روش
ها شامل پرسشنامه. انتخاب شدنداي اي چند مرحلهبه روش خوشه1393استان لرستان از بهمن تا نیمه اسفند ماه سال 

و آزمون بالینی چند ) PLS(مقیاس عشق پرشور ،)PWBS-18(مقیاس بهزیستی روانشناختی شناختی،جمعیتسؤاالت
.استفاده شدو مدل معادالت ساختاريهاي آمار توصیفیشاخصها از براي تحلیل داده. بود) MCMI-III(3- محوري میلون

اختالل اضطراب منتشر ،)r=-44/0(نتایج نشان داد که ارتباط بین بهزیستی روانشناختی با عشق پرشور وسواسی :هایافته
)28/0-=r (جبري - و اختالل شخصیت وسواسی)27/0-=r (باشد و نسبتاً ضعیف میمنفی)01/0p<.(مدل معادالت نتایج

.شودگري میساختاري نشان داد که، طبق انتظار، این ارتباط کامالً با عشق پرشور وسواسی میانجی
این نتایج نشان داد عشق پرشور وسواسی یک عامل مهم احتمالی است که از طریق آن اثرات منفی اختالل :گیرينتیجه

توانند روانشناسان می. شودجبري بر بهزیستی روانشناختی گذاشته می-ر و اختالل شخصیت وسواسیاضطراب منتش
پرورش هاي بالینی مناسب براي بهبود روابط عاطفی جوانان وهایی به گسترش روشبراساس نتایج چنین پژوهش

.قدام نمایندمدیریت هیجانات به منظور مدیریت اثرات نامطلوب اختالالت روانی اهايمهارت
بهزیستی روانشناختی، عشق پرشور وسواسی، اختالالت روانشناختی، دانشجویان:هاي کلیديواژه

ایران،وانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنانرکارشناس ارشد ) نویسنده مسئول(-1
mohamadpour_s@yahoo.com: ، پست الکترونیکی021-89770858: ، دورنگار023-23624250: تلفن

کمیانگ، دگو، کره جنوبیروانشناسی، دانشگاه وانشناسی، گروهرکتراي د-2

مقدمه
امروزه رویکردهاي جدید روانشناسی در تقابل با 

مثبت وجود جوانبهاي گذشته، توجه خود را بر دیدگاه

هاي با این وجود پژوهش]. 1[اند انسان متمرکز ساخته
زمینه مطالعه همزمان این دو رویکرد مورد توجه جامع در 

سازه بهزیستی روانشناختی . قرار نگرفته است
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)Psychological well-being (یافتگی به عنوان رشد
شود و داراي شش استعدادهاي واقعی هر فرد تعریف می

، رابطه )Purpose in life(زندگی هدفمند :مؤلفه شامل
، رشد )Positive relations with others(مثبت با دیگران 

، پذیرش خود )Personal growth(شخصی 
)Self-acceptance( خودمختاري ،)Autonomy ( و تسلط

]. 2[است ) Environmental mastery(بر محیط 
گیري هدفمندي در زندگی به معنی داشتن هدف و جهت

روابط مثبت با ]. 1[در زندگی و دنبال کردن آنها است 
بخش و توأم با داشتن روابط گرم، رضایتمعنیدیگران به 

رشد شخصی به معنی ]. 3[باشد اطمینان و همدلی می
داشتن احساس رشد مداوم و ظرفیت آن و احساس 

پذیرش خود به ]. 2[باشد کارآمدي و دانایی روزافزون می
معنی داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرفتن 

اري به معنی خودمخت]. 3[متفاوت خود است جوانب
گري، استقالل و ارزیابی خود با احساس خودتعیین

تسلط بر محیط نیز به ]. 2[باشد معیارهاي شخصی می
احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط معنی

].1[باشد پیچیده اطراف می
اند که حوادث و هاي متعددي نشان دادهپژوهش

ناختی را تحت توانند بهزیستی روانشرویدادهاي زندگی می
یکی از عوامل بسیار مؤثر در زندگی ]. 4[تأثیر قرار دهند 

]. 5[باشد هر فرد برقراري روابط عاطفی و عاشقانه می
عشق مفهومی انتزاعی است که به طیف وسیعی از 
احساسات انسانی از یک احساس لذت ساده تا جذابیت 

و غیرقابل توصیف نسبت ) Overwhelming(غرق کننده 
از جمله پژوهشگرانی که ]. 4[ص دیگري اشاره دارد به شخ

و Hatfieldاند، در رابطه با انواع عشق پژوهش نموده
و ) Passion(همکارانش هستند که دو نوع عشق پرشور 

عشق پرشور . کنندرا مطرح می) Companionate(رفاقتی 
هاي شدید، تمناي جنسی و اشتغال شدید فکري با هیجان

آغاز آن سریع است تا . شودیبه معشوق مشخص م
ناپذیر، حرارت سرکش اي اجتنابتدریجی و تقریباً به گونه

گذارد و عشق رفاقتی آن با گذشت زمان رو به سردي می
تر و پایدارتري که با احساس اعتماد یعنی تجربه خفیف

].6[شود متقابل، قابلیت اتکا و گرمی مشخص می
و ) Harmonious(عشق پرشور شامل دو نوع هماهنگ 

در عشق پرشور هماهنگ، . باشدمی) Obsessive(واسوسی 
با وجود عالقه و دلبستگی به فرد دیگر، خودمختاري 

شود و رشد و پیشرفت بیشتر درونی و هویت فرد حفظ می
همچنین، براي فرد بهزیستی . فرد را به دنبال دارد

روانشناختی را به دنبال دارد و از تجربه عواطف منفی 
در عشق پرشور وسواسی، فرد به ]. 7[کند وگیري میجل

مند است و با او احساس شخص دیگري شدیداً عالقه
به دنبال این عشق . کندصمیمیت هیجانی و فیزیکی می

افکار وسواسی در فرد رشد یافته و در صورت جدایی، 
احساسات ناخوشایندي مانند بیهودگی، ناامیدي و اضطراب 

عشق پر شور وسواسی با تداخل در ].8[آید به وجود می
بخش زندگی فرد، منجر به هاي شاديتعادل و فعالیت

گردد که تجربه عواطف منفی، تعارض با سایر شرایطی می
هاي زندگی و حاالت روانشناختی بد را تسهیل فعالیت

از سوي دیگر عشق سالم و بالغ از جمله ]. 7[سازد می
تسهیل بهزیستی گردد تواند منجر به عواملی است که می

برخی نویسندگان معتقد هستند که عشق ]. 9-8[
بیمارگونه با اختالالت روانپزشکی به ویژه افسردگی و 

] 12[جبري - یا اختالل وسواسی] 10-11[اضطراب 
ها، بین عشق پرشور مطابق پژوهش. باشدمرتبط می

از ]. 10[وسواسی و اضطراب رابطه نیرومندي وجود دارد 
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ر عشق ناپخته طرفین اضطراب دارند، چرا که یک سو، د
از ،]8[دهند هر لحظه این رابطه پایان یابد احتمال می

شود افراد با اضطراب باال براي سوي دیگر گفته می
شوند و به آن جستجوي عشق پرشور بیشتر برانگیخته می

رین عتاین در حالی است که شای]. 12[متمایل هستند 
مان با اختالالت روانی دیگر یافت اختالل اضطرابی که همز

Generalized anxiety(شود، اختالل اضطراب منتشر می

disorder (راهنماي تشخیصی و آماري باشد که مطابق می
عبارت است از اضطراب و ) (DSM-IV-TRروانی اختالالت

می درباره چندین واقعه یا فعالیت در ئنگرانی مفرط و دا
داقل شش ماهه که منجر به اکثر ایام و طی یک دوره ح

].13[هاي مهم کارکرد فرد شده باشد مختل شدن حوزه
همچنین، در توصیف عشق پرشور وسواسی همواره بر 

گونه مانند تجربه دودلی، احساسات وجود خصایص وسواس
هاي متضاد و متناقض نسبت به شریک رابطه یا و نگرش

اختالل تالش براي کنترل دیگري اشاره شده است که با 
مطابق با . باشدجبري مشابه می-شخصیت وسواسی

تعریف انجمن روانشناسی آمریکا اختالل شخصیت 
جبري الگوي فراگیر اشتغال ذهنی نسبت به - وسواسی

گرایی و کنترل ذهنی و میان فردي به نظم و ترتیب، کمال

رویی و کارآمدي پذیري، گشادهبهاي از دست دادن انعطاف
موجود از یک يهاپژوهشوجه به نتایج با ت]. 13[است 

رود که عشق پرشور وسواسی با اختالل سو انتظار می
جبري رابطه - اضطراب منتشر و اختالل شخصیت وسواسی

داشته باشد و از سوي دیگر منجر به کاهش بهزیستی 
توان با توجه به آنچه گفته شد می. روانشناختی گردد

تشر و اختالل بینی نمود که اختالل اضطراب منپیش
جبري هم به صورت مستقیم و هم -شخصیت وسواسی

هاي مختلفی از جمله ایجاد روابط غیرمستقیم به روش
عاطفی بیمارگونه منجر به کاهش بهزیستی روانشناختی 

بهتر نقش به منظور فهم يترلذا مطالعات دقیق. گردند
همچنین، با توجه به اینکه .دگردضروري میموضوع

، ]6[باشند تر در معرض روابط عاطفی میجوانان بیش
بنابراین، . نمونه دانشجویان براي پژوهش حاضر انتخاب شد

اختالل اضطراب منتشرهدف پژوهش حاضر بررسی نقش 
بینی در پیشجبري- اختالل شخصیت وسواسیو 

بهزیستی روانشناختی دانشجویان به واسطه عشق پرشور 
بین متغیرهاي از روابط وسواسی طبق مدل فرضی زیر 

.باشدمی) 1نمودار (مورد مطالعه

گري عشق جبري به میانجی-بینی بهزیستی روانشناختی براساس اختالل اضطراب منتشر و اختالل شخصیت وسواسیمدل فرضی پیش- 1نمودار 
پرشور وسواسی در دانشجویان

اختالل اضطراب منتشر

صیت اختالل شخ
جبري-وسواسی

عشق پرشور وسواسی بهزیستی روانشناختی
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هامواد و روش
ري پژوهش جامعه آما. استاین مطالعه از نوع توصیفی

حاضر را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بهمن 
تعداد آنهاتشکیل دادند که1392تا نیمه اسفند سال 

با توجه به براي محاسبه حجم نمونه. بودندنفر2488
در مدل معادالت مناسب اینکه حداقل حجم نمونه 

با ، ]14[بر اساس پارامترها محاسبه می شودساختاري 
به تعداد پارامترهاي این مدل و نیز به منظور افزایش توجه

کنندگان اندازه توان آماري و مدیریت افت احتمالی شرکت
در دسترس از این جامعه آماري نفر به شیوه 300نمونه 

دانشجوي معیارهاي انتخاب نمونه شامل .انتخاب شد
رضایت و تمایل دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان، 

اي شرکت در مطالعه، تمایل به همکاري در آگاهانه بر
. سال بود30تا 18و دامنه سنی بین تکمیل ابزارها

هاي خروج از مطالعه شامل عدم تمایل به همکاري مالك
. سال بود30ها و دامنه سنی باالتر از در تکمیل پرسشنامه

گرچه نمونه در دسترس بود ولی براي تنوع بیشتر افراد 
اي اي چند مرحلهگیري به صورت خوشههنمونه، روش نمون

، به این نحو که ابتدا با دریافت معرفی نامه از انجام گردید
دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان و مراجعه به دانشگاه و 

هاي تحصیلی، مقطع ها، رشتهکسب اطالعات از دانشکده
رشته موجود 24تحصیلی و سال ورود دانشجویان، از بین 

اي، هوشبري، رشته شامل بهداشت حرفه6در دانشگاه
فناوري اطالعات پزشکی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و 

هاي هر رشته یک سپس از بین ورودي. تغذیه انتخاب شد
کالس انتخاب شد و ضمن ارائه توضیحات کلی در رابطه 

ها، از با این مطالعه و با خواندن راهنماي پرسشنامه
ها قدام به پر کردن پرسشنامهدانشجویان خواسته شد تا ا

ها به مدت نیم ساعت تا دانشجویان به پرسشنامه. نمایند
با وجود دقت . دقیقه به صورت انفرادي پاسخ دادند40

آوري اطالعات و کنار گذاشتن زیاد در جمع
هایی شدند یا پرسشنامههایی که با عجله پر میپرسشنامه
ه ارائه اطالعات کننده به دلیل خستگی از ادامکه شرکت
گیري مجدد، در حین ورزیدند و اقدام به نمونهامتناع می

ورود اطالعات به نرم افزار متوجه شدیم که تعدادي از 
در . انددانشجویان به صورت تصادفی به سؤاالت پاسخ داده

هاي آنها حذف شدند و در نهایت نتیجه پرسشنامه
راي ب. نفر وارد تجزیه و تحلیل شد275اطالعات 

:هاي زیر استفاده شدآوري اطالعات از پرسشنامهجمع
شناختی که شامل سن، جنس، پرسشنامه جمعیت

تحصیلی، شغل نیمسالمقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، 
این . والدین، میزان درآمد والدین و گرایشات مذهبی بود

پرسشنامه توسط پژوهشگران در این مطالعه تهیه و مورد 
.ارزیابی قرار گرفت

براي سنجش بهزیستی روانشناختی از فرم کوتاه 
این . استفاده شدRyffمقیاس بهزیستی روانشناختی 

بعد بهزیستی 6سؤال براي سنجش 18مقیاس، شامل 
، )10و3،7سؤاالت (روانشناختی شامل زندگی هدفمند 

، رشد )16و 6،13سؤاالت (رابطه مثبت با دیگران 
1سؤاالت (پذیرش خود ، )14و 11،12سؤاالت (شخصی 

و تسلط بر ) 18و15،17سؤاالت (، خودمختاري )5و2،
6است که براساس مقیاس ) 9و8، 4سؤاالت (محیط 

) 6نمره(تا کامالً موافق ) 1نمره (اي از کامالً مخالف درجه
و بیشترین نمره 18کمترین نمره در این مقیاس . باشدمی

هاي ونباخ زیر مقیاسمقدار آلفاي کر]. 15[باشد می108
43/0و همکاران بین Joshanlooاین مقیاس در پژوهش 

در پژوهش حاضر ضریب ]. 3[به دست آمده است 60/0تا 
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براي مقیاس بهزیستی با روش آلفاي کرونباخپایایی
هاي این آزمون ، و براي خرده مقیاس81/0روانشناختی 

فردي، خود پیروي، تسلط بر محیط، رشد و بالندگی شامل 
پذیري به روابط با دیگران، هدف در زندگی و خویشتن

به دست 61/0، و 65/0، 58/0، 54/0، 64/0، 60/0ترتیب 
. آمد

Hatfieldکه توسط ) PLS(پرسشنامه عشق پرشور در 

دهی سؤال است پاسخ30و همکارش ساخته شد و شامل 
تا 1به آن براساس مقیاس لیکرت و در پیوستاري از نمره 

حداقل نمره شرکت کنندگان در این آزمون . باشدیم9
و Hatfield. است270و حداکثر نمره برابر با 30

به دست 94/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را شهمکار
و Ahmadiروایی این پرسشنامه در پژوهش ]. 16[آوردند 

همکاران مناسب ارزیابی شده است به صورتی که ضریب 
گزارش شده است و 97/0رسشنامه آلفاي کرونباخ این پ

براي بررسی اعتبار این پرسشنامه از خرده مقیاس عشق 
Love(هاي عشق مانیا در فرم کوتاه مقیاس نگرش

Attitude Scale ( ضریب اعتبار به دست واستفاده کردند
حاکی از اعتبار کهبود p ،55/0=r ،100=n>001/0آمده  

آلفاي کرونباخ این ضریب]. 17[قابل قبول آن می باشد 
.بوده است97/0مقیاس در پژوهش حاضر نیز 

) MCMI-III(3- آزمون بالینی چند محوري میلون
اجتماعی - روانی-براساس نظریه زیستیMillonتوسط 

جمله کوتاه 175این آزمون شامل . وي ساخته شده است
مقیاس 22هاي بله و خیر و داراي خود توصیفی با پاسخ

هاي بیمارگون شخصیت و نشانگان بالینی را است که الگو
مقیاس اختالالت 2در پژوهش حاضر ]. 18[سنجد می

جبري و اختالل اضطراب منتشر به - شخصیت وسواسی
78/0میزان اعتبار آزمون را Millon. کار برده شده است

پایایی آزمون از طریق Sharifiدر مطالعه . ذکر کرده است
شده است و ضریب آلفاي روش همسانی درونی محاسبه

. به دست آمده است97/0تا 85/0ها در دامنه مقیاس
Sharifi93/0ها را از بینی منفی مقیاستوان پیش

) اختالل اضطراب(99/0تا ) گرااختالل شخصیت منفی(
پایایی این ]. 19[باشند گزارش کرده است که معنادار می

Fathiآزمون در مطالعه  Ashtianiبه گردید که نیز محاس
هاي مختلف از طریق همسانی درونی سؤاالت در مقیاس

تا 82/0و پایایی بازآزمایی بین 97/0تا 88/0حداقل بین 
].18[بوده است 97/0

SPSSآماريافزاراز نرمهادر پایان براي تحلیل داده

هاي آمار توصیفی از شاخصبه منظور محاسبه 18نسخه 
به وو ضریب همبستگییارجمله میانگین، انحراف مع

ها از مدل معادالت ساختاري منظور تجزیه و تحلیل یافته
18نسخه AMOSافزار به وسیله نرم) تحلیل مسیر(

هاي در پژوهش حاضر عالوه بر تحلیل. استفاده شد
توصیفی از همبستگی پیرسون براي بررسی روابط بین 

ي اصلی هابراي بررسی فرضیه. متغیرها استفاده شده است
در چهارچوب ) Path analysis(پژوهش، از تحلیل مسیر 

Structural equations(سازي معادله ساختاري مدل

modeling(اساس تحلیل مسیر کامالً بر. استفاده شد
سازي معادالت ساختاري است اما در آن به موازین مدل

از متغیرهاي مشاهده ) Latent(جاي متغیرهاي پنهان 
در این روش محقق بر . شوداستفاده می)Observed(شده 

بینی شده بین متغیرهاي پژوهش، مبناي روابط پیش
هاي برازش هایی را طراحی کرده و با بررسی شاخصمدل

)Fit indices(ها را ارزیابی و پارامترهاي حاصل، مدل
در مدلی که در تحلیل مسیر مورد ارزیابی ]. 14[کند می

شخصیتمنتشر و اختاللراباضطقرار گرفت، اختالل
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هاي بینی کنندهجبري هر دو به عنوان پیش- وسواسی
بعالوه، دو . روانشناختی مشخص شدندمستقیم بهزیستی

بین به بهزیستیمسیر غیرمستقیم از این دو پیش
وسواسی نیز به پرشورگري عشقروانشناختی با میانجی

ستقیم چنانچه مسیرهاي مستقیم و غیرم. مدل افزوده شد
گري نسبی هر دو معنادار باشند، شاهد یک میانجی

)Partial (چنانچه صرفا مسیرهاي غیرمستقیم . خواهیم بود
خواهیم بود ) Full(معنادار باشند، شاهد میانجیگري کامل 

]20 .[
دهند که هاي برازش مقادیر آماري به دست میشاخص

تر گیري نسبت به انتخاب مدل مناسبمحقق را در تصمیم
هاي برازش از استانداردهاي بررسی شاخص. کنندیاري می

هاي برازش زیادي شاخص.کندپذیرفته شده پیروي می
به x2هر چه مقدار . استx2ترین آنها ايوجود دارد که پایه

باشد، نشان دهنده برازش بهتر مدل ترصفر نزدیک
ر تحت تأثیر حجم نمونه قراx2ا که مقدار نجاز آ. باشدمی

توان به نتایج مطلوب دست نمیx2دارد، با اتکا صرف بر 
هاي دیگري یافت، در نتیجه در کنار این شاخص از شاخص

در این پژوهش . شودها استفاده مینیز براي برازش مدل
از ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب x2عالوه بر 

)RMSEA()Root Mean Square Error of

Approximation(ص برازش تطبیقی ، شاخ)CFI (
)Comparative Fit Index(لویس -و شاخص برازش تاکر
)TLI) (Tucker Lewis Index( شاخص برازش نرم شده ،
)NFI) (Normal Fit Index( شاخص برازش افزایشی ،
)IFI) (Incremental Fit Index ( و شاخص برازش نسبی
)RFI) (Relative Fit Index (فاده براي ارزیابی مدل است

هاي برازش براساس یک قاعده کلی، شاخص]. 20[شد 
CFI ،TLI ،NFI ،IFI وRFI9/0هاي خوب بین براي مدل

هاي بیانگر مدل95/0هاي بیشتر از است و ارزش95/0تا 
].14[عالی هستند 

نتایج
دهندگان در پژوهش میانگین و انحراف معیار سن پاسخ

کت کنندگان تعداد شر. سال بود11/23±87/2ر حاض
از . بود%) 5/37(نفر 103و پسر %) 5/62(نفر 172دختر 

نفر 216، %)9/1(نفر کاردانی 25مقطع تحصیلی نظر
%) 4/12(نفر کارشناس ارشد 34و %) 7/5(کارشناسی 

نفر دانشجوي رشته 66از نظر رشته تحصیلی . بودند
، %)8/5(نفر دانشجوي رشته تغذیه 16، %)24/0(هوشبري 

نفر 64، %)7/12(هاي پزشکی ر دانشجوي فوریتنف35
نفر دانشجوي 52، %)2/23(دانشجوي علوم آزمایشگاهی 

نفر دانشجوي 42و %) 9/18(اي رشته بهداشت حرفه
در از نظر میزان درآمد خانواده افراد . بود%) 3/15(مامایی 

داراي بیشترین %) 5(نفر 122زیر ده میلیون ریال طبقه
نفر 3د در طبقه باالي پنجاه میلیون ریال فراوانی و افرا

، %)1/33(نفر کارمند 91از نظر شغل پدر . بود%) 1/1(
شامل (نفر سایر 19، %)60(نفر داراي شغل آزاد 165

از نظر گرایش . بود%) 9/6) (بیکار، بازنشسته، جانباز
نفر بسیار 37، %)7(نفر گزینه مذهبی 187مذهبی 
قط اعتقاد مذهبی بدون عمل نفر ف35، %)5/13(مذهبی 

. را انتخاب کردند%) 1/5(نفر بسیار مذهبی 14و %) 7/12(
18نفر 39از نظر سن اولین عشق بیشترین فراوانی 

%) 4(سالگی 27نفر 1و کمترین فراوانی %) 5/6(سالگی 
کنندگان از شرکت%) 4/47(نفر 130همچنین، . بود

اطفی هستند گزارش کردند که هم اکنون در یک رابطه ع
کنندگان گزارش کردند که از شرکت%) 6/52(نفر 145و 

هاي یافته1در جدول . هم اکنون در رابطه عاطفی نیستند
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توصیفی مربوط به میانگین، انحراف معیار و همبستگی 
دهد بیننشان می1جدول نتایج.پیرسون ارائه شده است

، )r=- 44/0(بهزیستی روانشناختی با عشق پرشور وسواسی 
و اختالل شخصیت ) r=- 28/0(اختالل اضطراب منتشر 

)>01/0p(در سطح ) r=-27/0(جبري - وسواسی
.همبستگی منفی و معناداري وجود دارد

در هاي پژوهش، از تحلیل مسیربراي بررسی فرضیه
ابتدا . سازي معادله ساختاري استفاده شدچهارچوب مدل

بررسی قرار مورد 1مدل نمایش داده شده در نمودار 
نتایج نشان داد مسیر اختالل اضطراب منتشر به ،گرفت

و اختالل شخصیت ) β=- 10/0(بهزیستی روانشناختی 
) β=-03/0(جبري به بهزیستی روانشناختی - وسواسی

بنابراین، این دو مسیر از مدل ،)<05/0p(باشد معنادار نمی
اي مورد بررسی قرار گرفت حذف شدند و مدل اصالح شده

معنادار نبودن این . نمایش داده شده است2در نمودار که
دو مسیر مستقیم بیانگر این است که با کنترل نقش 

گري عشق پرشور وسواسی، اختالل اضطراب میانجی
جبري قادر به - منتشر و اختالل شخصیت وسواسی

پس . بینی مستقیم بهزیستی روانشناختی نیستندپیش
و متغیر با بهزیستی عشق پرشور وسواسی رابطه این د

به . کندگري میروانشناختی را به صورت کامل میانجی

گري کاملبیان دیگر، شاهد یک میانجی
)Full Mediation(گري ناکامل هستیم نه میانجی
)Partial Mediation .(

نمایی سازي معادالت ساختاري از روش درستدر مدل
Maximum(بیشینه  Likelihood (یداستفاده گرد.

گري کامل را هاي برازش مدل دوم که میانجیشاخص
هاي برازش در مقادیر شاخص. دهد، محاسبه شدنشان می

2در جدول همانگونه که. نمایش داده شده است2جدول 
هاي برازش نشانگر برازش شود تمامی شاخصدیده می

توان نتیجه گرفت تحلیل پس می]. 28[عالی مدل هستند 
گري کامل را به خوبی حمایت یانجیمسیر این مدل م

هاي رگرسیون استاندارد شده نیز ضریب،همچنین. کندمی
دهد نتایج نشان می. نمایش داده شده است2در نمودار 

ضریب مسیر مربوط به تأثیر متغیر اختالل شخصیت 
، )β=44/0(جبري به اختالل اضطراب منتشر- وسواسی

تالل اضطراب منتشر ضریب مسیر مربوط به تأثیر متغیر اخ
، ضریب مسیر مربوط )β=26/0(به عشق پرشور وسواسی 

جبري به عشق - به تأثیر متغیر اختالل شخصیت وسواسی
و ضریب مسیر مربوط به تأثیر ) β=38/0(پرشور وسواسی 

متغیر عشق پرشور وسواسی به بهزیستی روانشناختی 
)45/0-=β (باشندهمگی معنادار می.

)n=275(در دانشجویانمتغیرهاي پیش بین و مالكپیرسون و ضرایب همبستگیهاي توصیفیآماره- 1جدول 

1234حداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیار±میانگینمتغیر

80/18452151±07/82بهزیستی روانشناختی1
1-44/0**26/6230270±83/179عشق پرشور وسواسی2
43/01**-28/0**56/1516118±27/72نتشراختالل اضطراب م3

4
اختالل شخصیت 

جبري- وسواسی
23/7379/1842121**27/0-**49/0

**44/
0

1

 :**01/0p<دارارتباط معنی
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برازش مدل معادالت ساختاري فرض شدههايشاخص- 2جدول

x2DfPNFIIFIRFICFITLIRMSEA

71/3215/098/099/095/099/097/005/0

گري جبري به میانجی- بینی بهزیستی روانشناختی براساس اختالل اضطراب منتشر و اختالل شخصیت وسواسیمدل اصالح شده پیش- 2نمودار 
کامل عشق پرشور وسواسی در دانشجویان

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اختالل اضطراب 

بینی جبري در پیش- واسیمنتشر و اختالل شخصیت وس
بهزیستی روانشناختی دانشجویان از طریق متغیر میانجی 

هاي پژوهش حاضر درستی یافته. عشق پرشور وسواسی بود
نتایج پژوهش حاضر . این فرضیه را مورد تأیید قرار دادند

نشان از همبستگی منفی و نسبتاً ضعیف بین این دو 
رابطه مستقیم . ارداختالل با سازه بهزیستی روانشناختی د

بین اختالالت روانی و بهزیستی روانشناختی در 
در . هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته استفرهنگ

ها مانند پژوهش حاضر رابطه بین بسیاري از این پژوهش
به عنوان . این دو سازه منفی گزارش شده است

نشان دادند ناتوانی شدیدتر و همکارانوBergersenمثال،
م روانشناختی بیشتر با سالمت روان و بهزیستی عالی

، پژوهشهمچنین]. 21[تر همراه است روانشناختی پایین
Aveyنشان داد هیجانات خوشایند و مثبت به همکارانو

طور منفی با میزان اضطراب و استرس رابطه دارند و بدین 
توانند بر بهزیستی روانشناختی تأثیر بگذارند شکل می

به بررسی رابطه نارسایی Besharatران ایدر ].22[
دادهیجانی با بهزیستی روانشناختی پرداخته و نشان 

وجود نارسایی هیجانی منجر به کاهش بهزیستی 
و همکاران Ahadi، همچنین].23[گردد روانشناختی می

نیز در پژوهش خود به مقایسه بهزیستی روانشناختی در 
پرداخته و نشان دو گروه کودك با و بدون لکنت زبان 

دادند که در گروه با لکنت زبان بهزیستی روانشناختی 
کنند که تر است و در توجیه این یافته بیان میپایین

تحقیر شدن به خاطر لکنت زمینه اضطراب، ترس و کاهش 
در نتیجه سالمت روان و . آورداعتماد به نفس را فراهم می

45/0-

38/0

26/0

44/0

اختالل اضطراب منتشر

اختالل شخصیت 
جبري-وسواسی

عشق پرشور وسواسی بهزیستی روانشناختی
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یابد میبهزیستی را در کودکان مبتال به لکنت کاهش 
]24.[

هاي پژوهش حاضر نشان داد اختالل به عالوه، یافته
بینی اضطراب منتشر به طور مستقیم از قدرت پیش
این . کنندگی مثبت براي عشق وسواسی برخوردار است

و Sophia، ]10[و همکاران Donnellanیافته با پژوهش
که بیان ]8[همکارشوAcevedo، ]12[همکاران 

اضطراب با عشق بیمارگونه و وسواسی ارتباط کنند بینمی
در ] 8[همکارشوAcevedo.وجود دارد، همخوان است

کنند در عشق نابالغ طرفین رابطه تبیین آن بیان می
اضطراب دارند، چرا که احتمال می دهند هر لحظه این 

]. 11[رابطه پایان یابد 
همچنین، اختالل اضطراب منتشر به طـور غیرمسـتقیم   

بینی کنندگی گري عشق وسواسی از قدرت پیشمیانجیبا 
در . باشـد منفی براي بهزیستی روانشناختی برخـوردار مـی  

تـوان بیـان نمـود کـه ابـتالء بـه یـک        تبیین این یافته می
بیماري روانشناختی ممکن است به تنهایی منجر به مختل 

چنانچه منجـر بـه   بهزیستی روانشناختی نشود اماساختن 
. رودوابط عاطفی گردد این احتمال بـاالتر مـی  اختالل در ر

اخـتالل کـه افـراد مبـتال بـه     همچنین، با توجـه بـه ایـن   
اضطراب منتشر به طـور مـداوم از نگرانـی، دلهـره و تـرس      

ممکـن  هـایی گونـاگون   در موقعیـت برند کـه  مبهم رنج می
توان بیان نمود بهزیسـتی هیجـانی   می] 13[است رخ دهد 

در این حالت در صـورتی کـه   . باشددر این افراد مختل می
فرد در روابط عاشقانه و عاطفی نیـز دچـار مشـکل گـردد،     

در . گیردبهزیستی اجتماعی نیز در وي تحت تأثیر قرار می
ــر    ــأثیر بیشــتري ب ــوأم ت ــه صــورت ت بهزیســتی نتیجــه ب

.روانشناختی خواهند داشت

هاي حاصل از تحلیل مسیر در عالوه بر این، یافته
جبري -نشان داد اختالل شخصیت وسواسیپژوهش حاضر

کنندگی مثبت براي عشق وسواسی بینیاز قدرت پیش
توان بیان نمود در تبیین این یافته می. باشدبرخوردار می

جبري -هاي اختالل شخصیت وسواسیکه برخی از ویژگی
بعنوان مثال، هم افراد ، باشندو عشق وسواسی مشترك می
فراد مبتال به اختالل شخصیت داراي عشق وسواسی و هم ا

هایی مانند دودلی، احساسات و وسواسی داراي ویژگی
هاي متضاد و متناقض هستند که از حالت طبیعی و نگرش

باشد؛ به طوري که منجر به ایجاد معمولی بسیار بیشتر می
]. 25[گردد مزاحمت و اختالل در کارکردهاي فرد می

ات شدیدي مانند همچنین، افراد با عشق وسواسی اقدام
تالش براي اطمینان یافتن مکرر از شریک یا دیگران دارند 
که با الگوي رفتاري افراد مبتال به اختالل شخصیت 

وان است مخوسواسی در تالش براي کنترل دیگران ه
]13.[

جبري به طور - همچنین، اختالل شخصیت وسواسی
گري عشق وسواسی از قدرت غیرمستقیم با میانجی

ی کنندگی منفی براي بهزیستی روانشناختی بینپیش
هایی که در زمینه شخصیت در پژوهش. باشدبرخوردار می

و بهزیستی صورت گرفته است، متغیرهاي مختلفی به 
به . عنوان میانجی بین این دو متغیر بررسی شده است

] 26[و همکاران Sarouyeeعنوان مثال، نتایج پژوهش 
آوري ا میانجی تابهاي شخصیتی بنشان داد ویژگی

در . بینی نمایدتوانند بهزیستی روانشناختی را پیشمی
نیز اثر مستقیم پنج ] 27[و همکارانAhmadianپژوهش 

عامل بزرگ شخصیتی بر بهزیستی روانشناختی تأیید نشد، 
اما اثر غیرمستقیم آنها از طریق ارضاي نیازهاي روانی 

و همکارشKonuبا توجه به دیدگاهبنابراین، . تأیید شد
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که تبیین مفهوم بهزیستی را با تأکید بر نقش ] 28[
هاي بهزیستی در دو سطح برون و درون فردي شاخص

هاي شخصیتی رسد که ویژگیدانند، به نظر میمتمرکز می
فردي و روابط عاطفی و عاشقانه در سطح در سطح درون

برون فردي به صورت توأم بر بهزیستی روانشناختی تأثیر 
.گذارندمی

هـاي حاصـل از تحلیـل مسـیر در پـژوهش      طبق یافتـه 
بینـی  حاضر عشـق وسواسـی بـه طـور مسـتقیم در پـیش      

بهزیستی روانشناختی نقش دارد و آن را به طـور معکـوس   
هاي بسیاري به بررسی رابطـه  پژوهش. نمایدپیش بینی می

اند امـا در  هاي عشق با بهزیستی ذهنی پرداختهانواع سبک
هـاي  تباط بهزیستی روانشناختی با عشق پـژوهش زمینه ار

هـاي پـژوهش حاضـر بـا     یافتـه . اندکی صورت گرفته است
کـه نشـان دادنـد کـه از     ] 29[و همکاران Taminiمطالعه 

بین ابعاد بهزیستی تنها خودمختاري رابطه مثبتی با عشـق  
در زمینه بهزیستی ذهنـی  . پرشور داشت،  ناهمخوان است

و Diener،]9[و همکـاران  Galinhaاین یافته با پـژوهش  
ــوان ]31[و همکـــارشOzerو]30[همکـــارش  همخـ

پرشور وسواسی در سراسـر زنـدگی روزانـه    عشق . باشدمی
کند، باعث ایجاد رفتارهـاي تکـراري اجبـاري    فرد نفوذ می

با گذشت زمـان  شود، پیامدهاي منفی را به دنبال دارد، می
ر فرد بیشتر رشد یافته به دنبال این عشق، افکار وسواسی د

]. 10[کننـد  و احساسات ناخوشایندي بیشتري را ایجاد می
رود که عشق پر شور وسواسی هیجانات بنابراین انتظار نمی

بـا تـداخل در تعـادل و    مثبت ایجاد کند حتی ممکن است 
شـرایطی  هاي شادي بخش زندگی فـرد، منجـر بـه    فعالیت

هـاي  ایر فعالیتگردد که تجربه عواطف منفی، تعارض با س
.زندگی و حاالت روانشناختی بد را تسهیل سازد

هایی بوده است که در این مطالعه داراي محدودیت
هاي محدودیت. تعمیم نتایج توجه به آنها مهم است

از استفاده از ابزارهاي پژوهش حاضر عبارت بودند 
هاي تشخیصی به خودگزارشی و نادیده گرفتن مصاحبه

مل، عدم امکان بررسی متغیرهاي عنوان یک روش مک
االت ابزارهاي ؤطوالنی بودن سمیانجی بیشتر به علت

استفاده از و ، عدم استفاده از طرح مطالعه کیفیپژوهش
ها باید که در تعمیم یافتهگیري در دسترس بودنمونه

هاي در پژوهشگردد بنابراین پیشنهاد می. احتیاط شود
صی به عنوان روشی هاي تشخیآتی به اهمیت مصاحبه

در . دهی توجه شودهاي خودگزارشمکمل براي پرسشنامه
زمینه ارتباط اختالالت روانی با بهزیستی روانشناختی 

هاي دیگر مانند سایر انواع عشق و کیفیت میانجینقش
همچنین، . مورد مطالعه قرار گیردروابط بین فردي 

هايدر نمونههاي مشابهی پژوهششود پیشنهاد می
و هاي طولیاز روشو با استفادهسایر شهرهامختلف 

.گرددانجام)کیفی- کمی(هاي پژوهشی آمیخته طرح

گیرينتیجه
اختالل اضطراب منتشر و نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

جبري از طریق متغیر میانجی - اختالل شخصیت وسواسی
بینی بهزیستی قادر به پیشعشق پرشور وسواسی

در . باشندجویان به صورت معکوس میروانشناختی دانش
یکی از مسیرهاي مهمی است که از طریق آن واقع، 

توانند به زندگی روزانه افراد صدمه اختالالت روانی می
هاي عاشقانه افراد را بزنند، این است که روابط و احساس

ورزي تنها البته قطعاً شیوه عشق. کننددچار تنش می
.میانجی این رابطه نیست
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شکر و قدردانیت
هاي مسئولین محترم بدین وسیله نویسندگان از مساعدت

. دننمایتقدیر و تشکر میعلوم پزشکی لرستانهگادانش

شرکتدر این پژوهشدانشجویانی کهچنین، از تمامی هم
.قدردانی را دارندو تشکرکمالنمودند
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The Relationship between Generalized Anxiety Disorder and Obsessive-
Compulsive Personality Disorder with Psychological Well-Being in
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Background and Objective: Possible implications of psychological disorders for optimal functionality in daily

life have not received enough attention in the literature. To fill this gap, the present study investigated the

relationship between generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive personality disorder and

psychological well-being through the mediator variable of passionate obsessive love.

Materials and Methods: In this descriptive study, three hundred students of Lorestan University of Medical

Sciences were recruited using multi-stage cluster sampling method from January to mid-February 2014. The

questionnaires consisted of demographic questions, the Psychological Well-being Scale (PWBS-18), the

Passionate Love Scale (PLS-30) and the Millon Clinical Multi axial Inventory-III (MCMI-III). Descriptive

indices and structural equations model were used for data analysis.

Results: The results indicated that the relationship between psychological well-being with obsessive love

(r= -0.44), generalized anxiety disorder (r= -0.28) and obsessive-compulsive personality disorder (r=-0/27) was

negative and relatively weak (p<0.001). The results of structural equation modeling demonstrated that, as

expected, this relationship was fully mediated by passionate obsessive love.

Conclusion: These results indicate that passionate obsessive love may be an important factor through which the

negative effects of generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive personality disorder on psychological

well-being are brought about. Psychologists could draw on these results in order to develop appropriate clinical

techniques to improve romantic relationships in young people, and cultivate emotion management skills in order

to manage the adverse effects of mental disorders.
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