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Objectives Avoidance is a maladaptive schema that leads to maladaptive coping responses, followed by 
psychological problems. In this regard, we need a tool that is able to measure Avoidance schema. Also, 
there is no Persian version for measuring avoidance schema, so we need a tool that be able to measure 
Young-Rygh Avoidance schema in Iran. Thus, the aim of the present research is to assess the validity, reli-
ability and factor analysis of the Persian version of Avoidance Inventory.
Methods The sample included 382 students of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sci-
ences University who were selected using convenience sampling method. To assess the convergent-
divergent validity, the Avoidance Questionnaire, Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II), Beck 
Depression Inventory-Second Edition, Beck Anxiety Questionnaire, and the Young overcompensation 
inventory. 
Results Factor analysis extracted eight factors that explained 54.92 percent of total variance. Internal 
consistency using Cronbach’s alpha is acceptable (0.69-0.83), and time reliability is appropriate (0.72-
0.92). Relationship of Avoidance Inventory with anxiety inventory (0.29), depression inventory (-0.21), 
excessive compensation (0.43) and acceptance and action scale (0.30) shows the convergent-divergent 
validity. 
Conclusion The Persian version of Avoidance Inventory is a reliable and valid tool. 
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Extended Abstract

1. Introduction

he term “schema” is being used in psy-
chological texts since the early twentieth 
century,  and it seems that Bartlett  was the 
first one to mention the concept of schema 
in psychology and scope of memory. Sche-

ma therapy is an innovative approach and a combination 
of cognitive-behavioral therapy, the psychoanalytic object 
relations theory, attachment theory, and gestalt therapy that 

T
were established by Young et al. Since there is no question-
naire with proper validity and reliability to measure avoid-
ance structure within the country, an instrument is needed 
to measure the amount of avoidance . Therefore, the pres-
ent study  aims to assess the validity and reliability of the 
Persian version of Young-Rygh Avoidance Inventory and 
analyze its factors.  

2. Method

The current correlational study is of factor analysis type. 
Since the target is non-clinical population, the sample group 
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consisted of 400 students from the University of Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences studying in 2014-2015 
academic year.  The participants were selected using con-
venient sampling. They participated voluntarily in the study 
with the knowledge of research purposes. The inclusion 
criteria were non-usage of psychological drugs, no psycho-
logical treatments, and informed consent to participate in 
the study. The subjects who completed less than 10% of the 
items in the questionnaire were excluded from the statistical 
analysis. According to experts, 5-10 subjects were required 
for each item of the validity and reliability evaluation ques-
tionnaires. Thus, 400 individuals were initially selected that 
reduced to 382 people (114 males and 268 females) with a 
mean age of 24.6 years as 18 questionnaires were excluded 
from the statistical analysis . A sample group of Avoidance 
Questionnaire, Beck Depression Inventory-Second Edi-
tion, Beck Anxiety Inventory, Young Overcompensation 
Inventory and Acceptance and Action Questionnaire- Sec-
ond Edition (AAQ-II) were considered in this study. The 
missing data were replaced by the mean of each group. 

3. Results

KMO value obtained from the exploratory factor analy-
sis equals to 0.79 and indicates the adequacy of the sample 
for analyzing the factors. The Bartlett level is also 6831.71, 
which is statistically significant (P<0.001). Factor analysis 
results show that 12 factors have been extracted, among 
which 8 factors, accounting for 54.92% of the total vari-
ance, could be interpreted. To improve the interpretability 
of these factors, Varimax rotation method was used. Ex-
tracted factors are as follows: isolation, substance abuse, 
denied dissatisfaction, rationality and extreme control, pas-
sively blocking troublesome excitement, psychotic symp-
toms, distraction, and denying internal experiences.

Questions having a factor coefficient less than 0.3 were 
excluded from the questionnaire, and the rotation of the fac-
tors showed that some factors, particularly factors that share 
common items, merged with other factors. The factor of in-
tentionally not thinking about troublesome issues and the 
factor of denial of memories merged into denial of internal 
experiences, factor of anxiety downtime merged with factor 
of rationality and extreme control, and factor of avoidance 
through sleep, self-soothing and passive distraction merged 
with distraction factor. 

Factor of avoidance from turbulent situation, which has 
only one item (37) in the main questionnaire, was not load-
ed on any factor and was deleted. Generally, 13 items were 
not loaded in any of the factors and were removed from sta-
tistical analysis. To assess the convergent-divergent valid-
ity of the Avoidance Questionnaire, Acceptance and Action 

Questionnaire (AAQ-II), Beck Depression Inventory-Sec-
ond Edition, Beck Anxiety Questionnaire, and the Young 
overcompensation inventory.

4. Discussion

After analyzing the factors of the avoidance questionnaire 
in the present study, eight  factors extracted. To verify the 
reliability of the questionnaire, alpha and test-retest were 
used to determine inner consistency and time reliability of 
the questionnaires. The factor of passively blocking emo-
tions had the lowest internal stability and the temporal reli-
ability and factors of denial of dissatisfaction, rationality, 
and extreme control had the highest internal and temporal 
reliability, respectively. These results are consistent with the 
results of studies by Spranger et al. (2001) [19], Sheffield 
et al. (2009) [20], and Zargar et al. (2011) [22] in which in-
ternal reliability of the questionnaire were 0.78, 0.67, 0.70, 
and 0.71, respectively. The temporal reliability of the ques-
tionnaire was measured through the test-retest method, and 
the results indicate the appropriate reliability of the ques-
tionnaire.

In the present study, to check the criterion validity, cor-
relation was used between avoidance questionnaire and 
four questionnaires of Acceptance and Action Question-
naires (AAQ-II), Beck Depression Inventory-Second Edi-
tion, Beck Anxiety Inventory, and the Extreme Compen-
sation Questionnaire. Results obtained from the Pearson 
correlation test to assess convergent and reciprocal valid-
ity  showed that the Avoidance Questionnaire has negative 
relationship with the Acceptance and Action Questionnaire 
and has a positive relationship with Extreme Anxiety and 
Extreme Compensation.

These results indicate appropriate criterion validity for 
the Avoidance Questionnaire. To the best of our knowl-
edge, there is no research on the validity of Young-Rygh 
Avoidance Inventory, and studies using this questionnaire 
only assessed the internal reliability of the questionnaire 
by Cronbach's Alpha . In the present study, consistent stud-
ies that assessed the validity of maladaptive schema ques-
tionnaire have been used. The significant relationship be-
tween the Avoidance Questionnaire and Beck Depression 
Inventory-Second Edition and Beck’s Anxiety Question-
naire is consistent with the results of studies by Divandari 
et al. (2009) [28] and Fata et al. (2005) [29]. Correlation 
of Avoidance Questionnaire with Young’s Extreme Com-
pensation Inventory was foreseeable as mentioned in the 
theoretical texts, and the strongest correlation was related 
to Young’s Extreme Compensation Questionnaire. In fact, 
from a theoretical point of view, extreme compensation is 
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one of the avoidance mechanisms; therefore, this relation 
can be explained.

The results of this study show that the Persian version 
of Young-Rygh Avoidance Inventory has appropriate re-
liability and validity. The results of the diagnostic factor 
analysis showed that eight factors were extracted from this 
questionnaire. The result of the confirmatory factor analysis 
indicates that the model is adequately fit. Also this question-
naire was found to have appropriate (internal and temporal) 
criterion validity and reliability and can be used for research 
purposes in the Iranian population. However, like any other 
study, the findings of this study should be construed within 
the limits of its constraints. Since student population, i.e., 
non-clinical population, was used in this study, the results 
of this study cannot be generalized to the clinical group . 
Thus, future studies should assess psychoanalytic charac-
teristics of this questionnaire in the clinical population.
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اهداف اجتناب یکی از طرح واره های ناسازگار است که منجر به پاسخ های مقابله ای ناسازگار می شود و به دنبال آن مشکالت روان شناختی 
ایجاد می شود. با توجه به تازگی برخی مفاهیم طرح واره درمانی ازجمله سازه اجتناب، و همچنین عدم وجود نسخه فارسی برای اندازه گیری 
طرحواره اجتناب، ما نیاز به ابزاری داریم که بتواند طرحواره اجتناب را در ایران اندازه گیری کند. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارزیابی روایی 

و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب یانگ و ریگ بود 
مواد و روش ها مطالعه حاضر با روش همبستگی انجام شده و از نوع مطالعات تحلیل عوامل است.گروه نمونه شامل 382 نفر از دانشجویان 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است که به صورت در دسترس انتخاب شدند و با آگاهی از اهداف پژوهش، به صورت داوطلبانه در این 
مطالعه شرکت کردند. برای ارزیابی روایی همگرا و واگرای پرسش نامه اجتناب از پرسش نامه های پذیرش و عمل (نسخه دوم)، افسردگی 
بک (ویرایش دوم)، اضطراب بک و جبران افراطی استفاده شد. پایایی پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی قرار شد. برای 
بررسی روایی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 

21) استفاده شد.
یافته ها نتایج تحلیل عوامل نشان داد هشت عامل استخراج شده است که 54/92 درصد از کل واریانس را تبیین می کند. همسانی درونی 
عوامل استخراج شده به روش آلفای کرونباخ از 0/69 تا 0/83 بود و پایایی زمانی آن از 0/72 تا 0/92 است. همبستگی پرسش نامه اجتناب 
با پرسش نامه اضطراب (0/29)، افسردگی (0/21-)، جبران افراطی(0/43) و پذیرش و عمل (0/30) بود که نشان دهنده روایی همگرا و 

واگرای این پرسش نامه است. 
نتیجه گیری نسخه فارسی پرسش نامه اجتناب روایی و پایایی مناسبی دارد. از این پرسش نامه هشت عامل استخراج شد که روایی و پایایی 

مناسبی دارند. 

کلیدواژه ها: 
اعتبار، روایی، تحلیل عوامل، 

پرسش نامه اجتناب

تاریخ دریافت: 28 خرداد 1395
تاریخ پذیرش: 06 آذر 1395 

1- کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی،  گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی، گروه مشاوره،  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3- دانشجوی کارشناسی ارشد پیش دبستانی ، گروه پیش دبستانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب یانگ و ریگ
عرفان سلیمانی صفت1، *هیمن سعادتی2، ثریا عظیمیان1، شهین امانی3، هیوا صالح منیجه1، لیال لشنی1

مقدمه

متون  به  بیستم  قرن  دهه های  نخستین  از  طرح واره1  واژه 
روان شناسی راه یافت. به نظر می رسد بارتلت2 اولین کسی بود که 
مفهوم طرح واره را در روان شناسی و در گستره حافظه مطرح کرد. 
این مفهوم بعدها در روان شناسی جایگاه ویژه ای یافت و در نظریات 
پیاژه3 مدل های بازنمایی ذهنی4 را به خوبی توضیح داد. به طور 
گسترده در حوزه شناختی، طرح واره تاریخچه ای غنی و برجسته 
دارد. طرح واره طی رشد شناختی به صورت قالبی در نظر گرفته 

1. Schema
2. Bartlett
3. Piaget
4. Mental representation

می شود و بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد 
کمک کند تجارب خود را تبیین کنند ]1[. طرح واره ها مفروضه ها 
یا قوانین زیربنایی هستند که طی سال ها زندگی فرد تحول یافته 

و افکار و رفتار انسان را تحت کنترل خود درآورده اند ]2[.

درمان  از  تلفیقی  و  ابتکاری  رویکردی  طرح واره درمانی5 
شناختی رفتاری6، نظریه روابط شیء روان کاوی7، نظریه دل بستگی8 
و گشتالت درمانی9 است که یانگ و همکارانش پایه گذاری کرده اند. 

5. Schema therapy
6. Cognitive behavioral therapy
7. Psychoanalytic object relations theory
8. Attachment theory
9. Gestalt therapy
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بنیادین،  نیازهای  شامل  اصلی  سازه  شش  طرح واره درمانی  در 
حیطه های طرح واره10، سبک های طرح واره11، کنش های طرح واره، 
مقابله ای  سبک های  و  راهبردها  اولیه12،  ناسازگار  طرح واره های 
و  اولیه  ناسازگار  طرح واره های  عامل،  شش  این  بین  در  است. 

سبک های مقابله ای از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ]3[.

اولیه مفهوم  ناسازگار  نظریه طرح واره درمانی، طرح واره های  در 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  یانگ13  نظر  بنابر   .]4[ است  کلیدی 
شکل گیری مشکالت شخصیتی و اختالالت روانی، طرح واره های 
شکل  کودکی  دوران  تجربه های  نتیجه  در  که  است  ناسازگار 
می گیرد. ویژگی های این طرح واره ها عبارتند از: طرح واره ها الگوها 
یا درون مایه هایی عمیق و فراگیر هستند؛ از خاطره ها، هیجان ها، 
دوران  در  شده اند؛  تشکیل  بدنی  احساس های  و  شناخت واره ها 
کودکی شکل گرفته اند؛ در سیر زندگی تداوم دارند؛ درباره خود و در 
رابطه با دیگران هستند و به شدت ناکارآمد هستند ]5[. بررسی ها 
نشان مي دهد طرح واره هاي ناسازگار اولیه در شکل گیري و گسترش 
بسیاري از مشکالت روان شناختي همچون اختالالت شخصیت14، 

افسردگي مزمن15 و اختالالت اضطرابي16 نقش دارد ]6[. 

زمانی که یک طرح واره ناسازگار اولیه فعال می شود، شخص 
با یکی از سبک هاي مقابله اي ناسازگار17 مثل تسلیم18، جبران19 
و یا اجتناب20 به آن پاسخ می دهد که منجر به ماندگاري بیشتر 
طرح واره های ناسازگار اولیه می شود ]7[. سازه اجتناب به رهایی 
را  پریشانی  که  می کند  اشاره  یا شیء  یا شخص  عمل  یک  از 
اضطراب  حفظ  باعث  طوالنی مدت  در  ولی  می دهد،  کاهش 
می شود. اجتناب مانع پاسخ های مؤثر افراد به محرک های هیجانی 
و جایگزینی راهبردهای مدیریت هیجان می شود به همین دلیل 

راهبردی کارآمد نیست. 

طرح واره اجتناب شامل استفاده از رفتارهایی می شود که آگاهی 
از طرح واره را کاهش می دهد. بنابراین فرد اجازه می یابد از دردی که 
ناشی از محتوای طرح واره های ناسازگار است فرار کند ]8[. اجتناب 
فرایندي شامل ارزیابي منفي افراطي از احساسات و افکار اختصاصی 
ناخواسته و نداشتن تمایل به تجربه کردن اتفاقات خاص و تالش هاي 

عمدي براي کنترل یا فرار از آن هاست ]9[. 

10. Schemas domains
11. Schema modes
12. Early maladaptive schemas
13. Yang
14. Personality disorders
15. Chronic depression
16. Anxiety disorders
17. Maladaptive coping styles
18. Submission
19. Compensation
20. Avoidance

ازجمله  شناختی  اجتناب  راهبردهای  انواع  مختلف  محققان 
سرکوب افکار نگران کننده21، جانشینی فکر22، حواس پرتی23، اجتناب 
از موقعیت هاي ناراحت کننده24 و تبدیل تصور به فکر25، را گزارش 
انحراف ذهن  اصلی،  راهبردها عامل  این  تمامی  کرده اند ]10[. در 
از موضوع نگران کننده به سوی موضوعات دیگر است؛ موضوعاتی 
که گاهی اوقات نگران کننده تر از موضوعات اولیه هستند. انتخاب 
راهبردهاي مقابله اي ناسازگار مثل اجتناب به جاي حل تعارضات 
می تواند منجر به بروز انواع مشکالت روان پزشکی شود. اجتناب به ویژه 
سرکوب افکار، در افسردگی نقش مهمی دارد و افراد مبتال به افسردگی 
نسبت به گروه غیربالینی اجتناب بیشتری را گزارش می دهند ]11[. 
افرادی که اجتناب بیشتری را تجربه می کنند، اضطراب و ناراحتی 
عاطفی بیشتری نشان می دهند ]12[. همچنین اجتناب به گونه ای 
معنی دار با اختالل وحشت زدگی26 ]13[، اختالل خوردن27، اختالل 
از سانحه29 ]15[ و  اضطراب فراگیر28 ]14[، اختالل استرس پس 

اختالل وسواس کندن مو ]16[ ارتباط دارد. 

در همین راستا یانگ و ریگ در سال 1994 به منظور سنجش 
و بررسی راهبردهای مقابله ای اجتناب، اقدام به طراحی و ساخت 
پرسش نامه اجتناب کردند ]17[. پرسش نامه اجتناب یانگ ریگ30 40 
آیتم دارد که بر اساس مشاهده بالینی اختالالت شخصیت گسترش 
یافته است. طیف پاسخ ها بین 1 (در مورد من کامالً نادرست) تا 6 
(در مورد من کامالً درست) است. نمره بیشتر به معنای اثرات بیشتر 
راهبرد  پرسش نامه شامل 14  این  است.  فرد  در  اجتناب  طرح واره 
مقابله اي اجتنابی است که عبارتند از: فکرنکردن ناخواسته درباره 
کنترل  ناخوشی33،  انکار  مواد32،  ناخوشایند31، سوء مصرف  مسائل 
روانی جسمی36،  عالئم  خشم35،  سرکوب  افراطی34،  منطقی بودن  و 
اجتناب  خاطرات38،  انکار  مردم37،  از  دوري گزینی  و  گوشه گیري 

21. Suppressing worrisome thoughts
22. Substitution thought
23. Distraction
24. Avoidance of upsetting situations
25. Convert the image to thought
26. Panic disorder
27. Eating disorder
28. Generalized anxiety disorder
29. Posttraumatic stress disorder
30. Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI)
31. Intentionally not thinking about upsetting things
32. Substance abuse
33. Denial of unhappiness
34. Excessive rationality and control
35. Suppression of anger
36. Psychosomatic symptoms
37. Withdrawal from people
38. Denial of memories
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فعالیت40،  طریق  از  حواس پرتی  انرژي39،  نبود  خوابیدن/  طریق  از 
منفعالنه  انسداد  آن)41،  جز  و  خریدکردن  (خوردن،  خودتسکینی 
هیجان هاي ناراحت کننده42، حواس پرتی منفعل: تخیل، خیال پردازي، 

تلویزیون43 و اجتناب از موقعیت هاي ناراحت کننده44.

در تحلیل عاملی پرسش نامه اجتناب یانگ و ریگ دو زیرمقیاس 
عاطفی شناختی46  اجتناب  و  سوماتیک رفتاری45  اجتناب 
شناسایی شد ]18[.  پایایی درونی پرسش نامه با آلفای کرونباخ 
0/73، مقیاس اجتناب سوماتیک رفتاری 0/65 و مقیاس اجتناب 
این پرسش نامه در  عاطفی شناختی 0/78 گزارش شده است. 
اعتبار  و  درونی47  همسانی  خوردن،  اختالل  دارای  نمونه های 
همزمان48 قابل قبولی دارد ]19[. همچنین روایی و پایایی این 
پرسش نامه در نمونه های غیربالینی نیز ارزیابی شد که همسانی 

درونی قابل قبولی داشت ( آلفای کرونباخ 0/67) ]20[. 

در مطالعات متعددی از پرسش نامه اجتناب یانگ استفاده و 
پایایی آن تأیید شده است. در پژوهش میرت49 ]21[ و همکاران 
طرح واره های  مقابله ای،  سبک های  بین  ارتباط  زمینه  در 
زیرمقیاس  آلفای  اجتماعی، ضریب  اضطراب  و  اولیه  ناسازگار 
اجتناب شناختی عاطفی 0/76 گزارش شده است. در پژوهش 
دیگری ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه اجتناب یانگ و ریگ 
با  هندی  زنان  در  و  افسردگی 0/80  عالئم  با  ایرانی  زنان  در 
عالئم افسردگی 0/84 گزارش شد. در پژوهش صلواتی با عنوان 
»طرح واره هاي غالب و اثربخشی طرح واره درمانی در بیماران زن 
مبتال به اختالل شخصیت مرزي« ضریب پایایی این پرسش نامه 
در  آمد.  دست  به   (0/79) قبول  قابل  دونیمه سازی  طریق  از 
مطالعه زرگر و همکاران ]22[ نیز از این پرسش نامه استفاده 

شد و آلفای کرونباخ 0/70 گزارش شد. 

براساس دیدگاه نظری طرح واره درمانی در تمامی انسان هایی 
که سالمت روان دارند و افرادی که دارای اختالالت و مشکالت 
روان شناختی هستند، اجتناب به عنوان یک راهبرد مقابله ای 
در  ناسالم  و  سالم  افراد  تفاوت  و  می شود  محسوب  ناسازگار 
ناسازگار  با طرح واره های  مقابله  اجتناب در  از  استفاده  شدت 
نظریه های  اساس  بر  ساخته شده  ابزارهای  بنابراین  است. 

39. Avoidance through sleep/ lack of energy
40. Distraction through activity
41. Self-soothing (eating, shopping, etc.)
42. Passive blocking of upsetting emotions
43. Passive distraction: Fantasy, daydreaming, television
44. Avoidance of upsetting situations
45. Behavioral somatic avoidance
46. Cognitive emotional avoidance
47. Internal consistency
48. Concurrent validity
49. Meiret

ارائه شده در طرح واره درمانی هم می تواند در گروه های بالینی 
باید پایایی  البته  و هم در گروه های غیربالینی استفاده شود. 
و  بالینی  گروه  دو  هر  در  ابزار  هر  عوامل  تحلیل  و  روایی  و 

غیربالینی بررسی شود. 

بیشتر  می شود  مشاهده  پژوهشی  پیشینه  جمع بندی  با 
این  از  اجتناب  سازه  زمینه  در  که  انجام شده  مطالعات 
پرسش نامه استفاده کرده اند به بررسی ضریب آلفای کرونباخ 
پرسش نامه پرداخته اند و مطالعه ای به منظور ارزیابی روایی و 
پایایی پرسش نامه اجتناب انجام نشده است. با توجه به رابطه 
اختالالت  این  تأثیر  و  روانی  اختالالت  برخی  و  اجتناب  بین 
در کاهش سالمت روان افراد، مطالعه روی این سازه اهمیت 
دارد. به دلیل نبود پرسش نامه با روایی و پایایی مناسب برای 
سنجش سازه اجتناب در داخل کشور، به ابزاری نیاز است که 
بتواند مقدار اجتناب را اندازه بگیرد. پژوهش حاضر به منظور 
ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه اجتناب یانگ 
و ریگ و تحلیل عوامل آن انجام شد. سؤال پژوهش حاضر این 
است که آیا نسخه فارسی پرسش نامه اجتناب روایی و پایایی 

مناسبی دارد؟

روش

عوامل  تحلیل  مطالعات  نوع  از  حاضر  همبستگی  مطالعه 
افراد  اینکه در مطالعه حاضر جامعه هدف،  به  با توجه  است. 
دانشجویان  از  نفر   400 شامل  نمونه  گروه  بودند،  غیربالینی 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بود که در سال 1394 تا 
به صورت  بودند. شرکت کنندگان  به تحصیل  1395 مشغول 
به  پژوهش  اهداف  از  آگاهی  با  و  شدند  انتخاب  دسترس  در 
ورود  معیارهای  کردند.  شرکت  مطالعه  در  داوطلبانه  صورت 
به مطالعه شامل مصرف نکردن داروهای روان شناختی، نبودن 
تحت درمان روان شناختی و رضایت آگاهانه از اهداف مطالعه 
بود. شرکت کنندگان در صورت تکمیل نکردن بیش از ده درصد 

از پرسش نامه از تحلیل آماری حذف می شدند.

بر اساس نظر متخصصان برای محاسبه حجم نمونه و ارزیابی 
روایی و پایایی پرسش نامه برای هر آیتم، 5 تا 10 نمونه الزم 
به  انتخاب شد که  نمونه  نفر  اساس حدود 400  براین  است. 
تحلیل  از  و مخدوش، 18 پرسش نامه  ناقص  پاسخ های  دلیل 
آماری حذف شد و درنهایت 382 نمونه باقی ماند. گروه نمونه 
پرسش نامه های اجتناب، افسرگی بک (ویرایش دوم)، اضطراب 
و  (تعهد  روان شناختی  انعطاف پذیری  و  افراطی  جبران  بک، 
عمل) را تکمیل کردند. داده های گمشده با میانگین هر گروه 
زن  نفر   268 و  درصد)   29/8) مرد  نفر   114 شد.  جایگزین 
سال   24/6 شرکت کنندگان  سنی  میانگین  بودند.   (70/2)

(SD=2/63) بود.
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ابزار اندازه گیری

پرسش نامه اجتناب

پرسش نامه اجتناب یانگ و ری50 40 آیتم دارد که بر اساس 
مشاهده بالینی اختالالت شخصیت گسترش یافته است. طیف 
پاسخ ها بین 1 (در مورد من کاماًل نادرست) تا 6 (در مورد من 
کاماًل درست) است که نمره بیشتر به معنای اثرات بیشتر طرح واره 
اجتناب در فرد است. این پرسش نامه شامل 14 راهبرد مقابله اي 
اجتنابی است. در مطالعات مختلف به بررسی روایی محتوایی 
پرسش نامه اجتناب پرداخته شده و از نظر متخصصان قابل قبول 
بوده و قادر است سازه اجتناب را ارزیابی کند. میزان پایایی درونی 
این پرسش نامه با آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف قابل قبول 

(0/70 تا 0/79) گزارش شده است ]22 ،21[. 

پرسش نامه افسردگی بک )نسخه دوم(

بک و همکارانش این مقیاس را در سال 1961 معرفی کرده اند 
و در سال 1971 نیز تجدید نظر کردند. این پرسش نامه 21 ماده 
دارد که به صورت صفر (نشانه سالمت) تا 3 (نشانگان حاد و 
عمیق افسردگی) نمره گذاری می شود. در ایران همبستگی فرم 
آلفای کرونباخ 0/91، ضریب  بازنگری شده و فرم اصلی 0/89، 
بازآزمایی (به فاصله یک هفته) 0/81 و همبستگی با پرسش نامه 

اضطراب بک 0/61 گزارش شده است ]23[. 

پرسش نامه اضطراب بک

این پرسش نامه شامل 21 گویه (لیکرت چهار گزینه ای) است. 
دامنه نمره ها بین 0 تا 63 است. پرسش نامه بیشتر بر جنبه های 
فیزیولوژیک اضطراب تأکید دارد. سه ماده آن مربوط به ُخلق 
مضطرب و سه ماده مربوط به هراس است. دیگر پویه ها نشانگان 
(1988) همسانی  و کالرک  بک  را می سنجند.  تنش حرکتی 
درونی این مقیاس را 0/93 و پایایی بازآزمایی آن را 0/75 گزارش 
دادند. در ایران میزان ثبات درونی آن به روش آلفای کرونباخ 
0/92 و پایایی آزمون و بازآزمون آن 0/83 و روایی (همبستگی 

درون طبقه ای) آن 0/83 گزارش شده است ]24[.

پرسش نامه پذیرش و عمل )نسخه دوم(

 این پرسش نامه را بوند و همکارانش در سال 2007 ساخته اند. 
هیز در سال 2000 یک نسخه 10 ماده ای از پرسش نامه اصلی با 
طیف پاسخ دهی پنج درجه ای لیکرت ساخت. این مقیاس سازه ای 
را می سنجد که به تنوع، پذیرش، اجتناب تجربی و انعطاف پذیری 
روان شناختی اشاره دارد. نمره بیشتر نشان دهنده انعطاف پذیری 
روانی بیشتر است. مشخصات روان سنجی این پرسش نامه در ایران 

50. Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI)

حاکی از تناسب پایایی و روایی آن است. تحلیل عاملی به روش 
چرخش واریماکس، دو عامل برای این پرسش نامه شناسایی کرد 
(اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی). همبستگی 
پرسش نامه تعهد و پذیرش با پرسش نامه افسردگی بک (0/59-

و   (-0/62)  GHQ-28روان سالمت   ،(-0/44) بک  اضطراب   ،(
مشکل در تنظیم هیجان (0/59-) نشان دهنده روایی مناسب 
این پرسش نامه است. در مطالعه انجام شده در ایران نیز پایایی 
تصنیف  و ضریب   (0/89) کرونباخ  آلفای  روش  به  پرسش نامه 

(0/83) مناسب ارزیابی شده است ]25[. 

پرسش نامه جبران افراطی 

پرسش نامه جبران افراطی را یانگ در سال 1995 ساخت تا به 
عنوان ابزاری برای سنجش جبران طرح واره های ناکارآمد استفاده 
شود. این پرسش نامه 47 گویه دارد که پاسخ های آن به صورت 
سطح بندی  زیاد)  خیلی  تا  کم  (خیلی  گزینه ای  لیکرت شش 
شده است. در مطالعات انجام شده در ایران ضریب پایایی این 
برابر 1/73  دو نیمه سازی  طریق  از  ایرانی  نمونه  در  پرسشنامه 
برآورد شده است ]26[. همچنین در مطالعه دیگر ]27[ آلفای 
کرونباخ این پرسشنامه برابر با 0/82 بود. پایایی پرسش نامه از 
طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و برای بررسی روایی 
همگرای پرسش نامه اجتناب از آزمون آماری همبستگی پیرسون 
و برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عامی اکتشافی استفاده 
 (21 (نسخه   SPSS آماري  نرم افزار  از  استفاده  با  داده ها  شد. 

تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها 

اکتشافی 0/79  عاملی  تحلیل  از  به دست آمده   KMO مقدار 
بود که نشان دهنده کافی بودن نمونه برای تحلیل عوامل است. 
همچنین میزان بارتلت 6831/71 بود که از نظر آماری معنی دار 
است (P<0/001) . نتایج تحلیل عاملی نشان  می دهد 12 عامل 
استخراج شده است که از این عوامل 8 عامل قابل تفسیر هستند 
که 54/92 درصد از کل واریانس را تبیین می کند. برای بهبود 
استفاده  واریماکس  از روش چرخش  عوامل  این  تفسیرپذیری 
شد. عوامل استخراج شده به شرح زیر است: انزواگزینی، مصرف 
مواد، انکار ناخشنودی، عقالنیت و کنترل افراطی، مسدودکردن 
منفعالنه هیجان دردسرساز، عالئم روان تنی، توجه برگردانی و 

انکار تجارب درونی. 

تعدادی از سوال هایی که ضریب عاملی کمتر از 0/3 داشتند از 
پرسش نامه حذف شدند و چرخش عوامل نشان داد برخی عوامل 
مخصوصاً عواملی که آیتم های مشترک دارند در دیگر عوامل ادغام 
شدند. عامل فکرنکردن هدفمندانه در مسائل آشفته ساز و عامل 
انکار خاطرات در انکار تجارب درونی، عامل فرونشانی خشم در 
عامل عقالنیت و کنترل افراطی، عوامل اجتناب از طریق خواب، 
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جدول 1. گویه های مربوط به عوامل استخراج شده و بار عاملی هر گویه پس از چرخش واریماکس

بار عاملیعامل انزواگزینی

0/79وقتی احساساتم جریحه دار شود، از مردم کناره گیری می کنم.20
0/65وقتی ناراحت هستم، از دیگران کناره گیری می کنم.30
0/64وقتی عصبانی می شوم، از جمع فاصله می گیرم.13
0/43وقتی خودم را مشغول کاری می کنم، احساس ناراحتی نمی کنم.24

عامل مصرف مواد
0/69برای خالص شدن از شر عواطف ناخوشایند، به مشروب پناه می برم.2
0/53برای دستیابی به آرامش و احساس بهتر، به دارو متوسل می شوم.7
0/81وقتی که آشفته و عصبانی هستم، سیگار می کشم.9

عامل انکار ناخشنودی
0/84به ندرت احساس غمگینی و دل تنگی می کنم.4
0/63سعی می کنم به مسائل ناراحت کننده فکر نکنم.1
061بیشتر اوقات احساس شادی و خوشبختی می کنم.3

عامل عقالنیت و کنترل افراطی
0/72معتقدم باید با استفاده از سالح منطق، هیجان را کنترل کرد.17
0/72نمی توانم از کسی خیلی متنفر باشم.18
0/66اعتقاد راسخ من این است که اگر کاری اشتباه از آب در می آید، تاجایی که امکان دارد باید آن را فراموش کرد و به تالش ادامه داد.19
0/65به نظر من نباید از دست هیچ کسی عصبانی شوم، حتی کسانی که آن ها را دوست ندارم.6

عامل مسدودکردن منفعالنه هیجان دردسرساز
0/68اغلب اوقات احساس خاصی ندارم، حتی مواقعی که به ظاهر بسیار هیجان انگیز هستم.33
0/64از دوران کودکی ام خاطرات زیادی به یادم نمی آید.21
0/63از نظر عاطفی هیچ احساسی ندارم.11

عامل عالئم روان تنی
0/78از مشکالت گوارشی )مثل سوء هاضمه، زخم معده، درد های شکمی( رنج می برم.10
0/71از درد های عضالنی رنج می برم.15
0/75وقتی کارهایم به خوبی پیش نمی رود، از نظر جسمی بیمار می شوم.38

عامل توجه برگردانی
0/62برای اینکه احساس بهتری پیدا کنم، وسایلی می خرم که درواقع به آن ها نیازی ندارم.36
0/44اوقات زیادی را به خیال پردازی می گذارنم.25
0/41در طول روز خیلی چرت می زنم یا می خوابم.22
0/32وقتی ناراحت و غمگین هستم، برای دستیابی به احساس بهتر غذای بیشتری می خورم. 26

 عامل انکار تجارب درونی )خاطرات، احساسات و افکار(
0/51سعی می کنم به خاطرت تلخ و دردناک گذشته فکر نکنم.27
0/52سعی می کنم به مسائل ناراحت کننده فکر نکنم.1
0/41دوست ندارم به ناکامی ها و کمبودهای زندگی ام فکر کنم.32
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خودآرام بخشی و توجه برگردانی منفعالنه در عامل توجه برگردانی 
ادغام شدند. عامل اجتناب از موقعیت آشفته ساز که در پرسش نامه 
اصلی تنها یک گویه ]27[ دارد در هیچ عاملی ادغام نشد و حذف 
شد. در کل 13 گویه که در هیچ یک از عوامل بارگذاری نشدند از 
تحلیل آماری حذف شد. در جدول شماره 1 بار عاملی هر گویه 

مشاهده می شود. 

از  اجتناب  پرسش نامه  واگرای  و  همگرا  روایی  ارزیابی  برای 
پرسش نامه های پذیرش و عمل (AAQ-II)، افسردگی بک (ویرایش 
دوم)، اضطراب بک و جبران افراطی استفاده شد (جدول شماره 

2). همبستگی پرسش نامه اجتناب با پرسش نامه اضطراب (0/29)، 
عمل  و  پذیرش  و   (0/43) افراطی  جبران   ،(-0/21) افسردگی 
(0/30-) نشان دهنده روایی همگرا و واگرای این پرسش نامه است. 

در جدول شماره 3، میزان همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 
و نیز میزان پایایی آزمون و بازآزمون پرسش نامه و پایایی درونی 
پرسش نامه با آلفای کرونباخ مشاهده می شود. همسانی درونی عوامل 
استخراج شده از 0/69 (مسدودکردن منفعالنه هیجانات) تا 0/83 
(انکار ناخشنودی) بود و پایایی زمانی آن از 0/72 (مسدودکردن 

منفعالنه هیجانات) تا 0/92 (عقالنیت و کنترل افراطی) بود. 

جدول 2. همبستگی عوامل پرسش نامه اجتناب با پرسش نامه افسردگی، اضطراب، انعطاف روان شناختی و جبران افراطی

عوامل استخراج شده 
انعطاف روان شناختیجبران افراطیافسردگیاضطرابپرسش نامه اجتناب 

0/08*0/17*0/22*0/29انزواگزینی 

**0/26-0/040/08*0/30مصرف مواد 

**0/35-*0/20**0/36-*0/19-انکار ناخشنودی 

0/10-*0/27*0/21-*0/30-عقالنیت و کنترل افراطی 

*0/18-*0/130/21-*0/31مسدودکردن منفعالنه هیجانات 

**0/46-*0/16*0/20*0/30عالئم روان تنی 

**0/30-**0/210/44**0/27توجه برگردانی 

*0/16**0/110/23-0/10-انکار تجارب درونی 

*0/30-**0/43*0/21-*0/29نمره کل پرسش نامه اجتناب 

 *P<0/05 ، **P<0/01مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

جدول 3. همسانی درونی و پایایی زمانی عوامل پرسش نامه اجتناب

پایایی زمانیهمسانی درونیعوامل استخراج شده پرسش نامه اجتناب 

0/810/88انزواگزینی 

0/800/79مصرف مواد 

0/830/91انکار ناخشنودی 

0/750/92عقالنیت و کنترل افراطی 

0/690/72مسدودکردن منفعالنه هیجانات 

0/740/84عالئم روان تنی 

0/720/88توجه برگردانی 

0/760/78انکار تجارب درونی 

0/790/83نمره کل پرسش نامه اجتناب 
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بحث 

مطالعه  در  اجتناب  پرسش نامه  عوامل  تحلیل  بررسی  از  پس 
حاضر هشت عامل استخراج شد. در مطالعه حاضر گروه نمونه شامل 
دانشجویانی است که از نظر بالینی مکانیزم های اجتنابی شدید ندارند، 
درحالی که طبق نظر یانگ، گروه بالینی مکانیزم های اجتناب شدیدتر 
عمل می کنند. به منظور بررسی پایایی پرسش نامه از دو روش آلفای 
کرونباخ و آزمون و بازآزمون استفاده شد که نتایج حاکی از انسجام 
درونی و پایایی زمانی عوامل پرسش نامه است. عامل مسدودکردن 
منفعالنه هیجانات دارای کمترین پایایی درونی و پایایی زمانی بود و 
عوامل انکار ناخشنودی و عقالنیت و کنترل افراطی به ترتیب دارای 
با نتایج مطالعات  بیشترین پایایی درونی و زمانی بودند. این نتایج 
سپَرنگر51 و همکاران (2001)، شیفیلد52 و همکاران (2009)، و زرگر و 
همکاران (2011) ]22 ،20 ،19[ همسو بود. پایایی درونی پرسش نامه 
در چهار مطالعه ذکرشده به ترتیب 0/78، 0/67، 0/70 و 0/71 به 
دست آمد. بررسی پایایی زمانی پرسش نامه از طریق آزمون و بازآزمون 

انجام شد که نتایج حاکی از پایایی مناسب این پرسش نامه بود. 

در مطالعه حاضر برای بررسی روایی مالکی از همبستگی پرسش نامه 
اجتناب با چهار پرسش نامه پذیرش و عمل (AAQ-II)، افسردگی بک 
نتایج  استفاده شد.  افراطی  و جبران  بک  اضطراب  دوم)،  (ویرایش 
به دستآمده از آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی روایی همگرا و 
واگر نشان می دهد پرسش نامه اجتناب با پرسش نامه پذیرش و عمل 
و افسردگی ارتباط منفی دارد و با اضطراب و جبران افراطی ارتباط 
مثبت دارد. همچنین زمانی که اجتناب از عواطف و افکار زیاد است، 
میزان انعطاف روان شناختی کاهش می یابد و به همان میزان اضطراب 
افزایش می یابد و چون فرد می خواهد از افکار و عواطف ناخوشایند 
اجتناب کند به جبران افراطی می پردازد تا مقداری از اضطراب خویش 
را کاهش دهد. در این بین رابطه افسردگی و اجتناب منفی است که 
نشان می دهد انکار و اجتناب باال از افکار و عواطف ناخوشایند، یکی از 
مکانیزم های دفاعی است که فرد در مقابل افسردگی و تجارب درونی 

ناراحت کننده به کار می گیرد تا از ایگو دفاع کند. 

سازه  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  می توان  یافته  این  تبیین  در 
اجتناب همچون اضطراب تا حدودی برای سالمت روان الزم است، 
اما در صورتی که از مقدار معینی افزایش یابد و در اجتناب از تجارب 
ناراحت کننده درونی زیاده روی شود، منجر به افسردگی خواهد شد. 
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه نمونه غیربالینی بررسی شده است، 
با وجود مقداری اجتناب از تجارب آزاردهنده میزان افسردگی این 
نمونه غیربالینی نیز کاهش یافته است، اما در صورتی که مطالعه در 
نمونه بالینی انجام گیرد نتایج متفاوتی به دست می آید. این نتایج 

حاکی از روایی مالکی مناسب پرسش نامه اجتناب است. 

51. Spranger
52. Sheffield

پژوهشی یافت نشد که به بررسی روایی و اعتبار پرسش نامه 
اجتناب یانگ پرداخته باشد و مطالعاتی که از این پرسش نامه 
استفاده کرده اند تنها به ارزیابی پایایی درونی پرسش نامه با آلفای 
کرونباخ پرداخته اند. در پژوهش حاضر برای یافتن مطالعات همسو 
از مطالعاتی استفاده شد که به بررسی روایی و اعتبار پرسش نامه 
طرح واره های ناسازگار پرداخته اند. نتایج به دست آمده در پژوهش 
حاضر مبنی بر ارتباط معنی دار پرسش نامه اجتناب با پرسش نامه 
افسردگی و اضطراب بک است. این یافته با مطالعه دیواندری و 
همکارن (2009) و فتی و همکاران (2005) همسو است ]28 
،27[. همبستگی پرسش نامه اجتناب با پرسش نامه جبران افراطی 
یانگ قابل پیش بینی بود و قوی ترین میزان همبستگی نیز مربوط 
به همبستگی با پرسش نامه جبران افراطی یانگ است. در واقع، 
از منظر نظری، جبران افراطی یکی از مکانیزم های اجتناب است. 

بنابراین، این ارتباط قابل تبیین است. 

نتیجه  گیری 

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد نسخه فارسی پرسش نامه 
اجتناب یانگ روایی و پایایی مناسبی دارد. نتایج تحلیل عاملی 
تشخیصی نشان می دهد هشت عامل از این پرسش نامه استخراج 
شده است که نتایج تحلیل عاملی حاکی از برازش کافی مدل 
استخراج شده است. این پرسش نامه دارای روایی مالکی و پایایی 
می توان  ایرانی  در جمعیت  و  است  مناسب  زمانی)  و  (درونی 
البته یافته های این مطالعه  از آن برای پژوهش استفاده کرد. 
همچون هر مطالعه دیگر باید در چارچوب محدودیت های آن 
تفسیر شود. جامعه دانشجویی که در این مطالعه بررسی شد به 
این دلیل که یک نمونه غیربالینی بود قادر نیست نتایج را به 

گروه بالینی تعمیم دهد. 

یکی از محدودیت های این پژوهش استفاده از نمونه آماری 
گویه های  و  ابعاد  از  برخی  حذف  به  منجر  که  بود  غیربالینی 
این  پایایی  بنابراین پیشنهاد می شود روایی و  پرسش نامه شد. 
پرسش نامه برای سنجش ابعاد اجتناب در نمونه بالینی و دارای 
اختالالت روانی نیز اجرا شود. همچنین پیشنهاد می شود مطالعات 
آتی به منظور ارزیابی ویژگی های روان سنجی این پرسش نامه در 

جمعیت بالینی انجام شود. 

سپاسگزاری

کمیته  محترم  مسئوالن  از  می دانند  الزم  خود  بر  محققان 
تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی که حامی مالی این 
مقاله بوده و تمامی شرکت کنندگان در این مطالعه قدردانی کنند.

بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله تعارض منافع وجود نداشته است.  
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