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چکیده
زمينه روش تحلیل شبکه در حوزۀ روان شناسی به این دلیفل کفه بنیفان آن مبتنفی بفر توفوری و مفروضفات
هستی شناختی و روششناختی خاصی است ،میتواند بهعنوان پارادایمی مستقل تلقی شود که بفر اسفاس آن
تکنیکها و فنون ویژهای برای جمعآوری ،تحلیل دادهها و برازش مدلهفای نظفری پیشفنهاد مفیدهفد .ایفن
روش در مطالعۀ سازههای روانشناسی که ماهیت شبکهای دارند ،قابلاستفاده اسفت .هدف ایفن پفژوهش،
بهمنظور آزمون کاربرد تحلیل دادههای شبکهای در بررسی ارتباط نشانگان اخفتالالت افسفردگی اساسفی و
اضطراب تعمیمیافته صورت گرفته است .روش در این پژوهش از دادههای پیمایش همبودی ملی آمریکفا
استفادهشده است .نتایج تحلیل شبکهای این دادهها نشان میدهد ،که نمیتوان این دو اخفتالل را متمفایز از
یکدیگر دانست ،بلکه باید در مطالعه ،تشخیص و درمان آنها به ارتباط بین نشانگانشان توجه نمود .عالوه بر
این ،تحلیل شبکه به درمانگر این امکان را میدهد تفا بتوانفد تففاوتهفای ففردی را بفه حفوزۀ درمفان بفالینی
اختالالت افسردگی اساسی و اضطراب تعمیمیافته ،وارد نماید.
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مقدمه
غایففت علففم تففدوین نظریففه اسففت و نظریففۀ مجموعففهای از سففازههففا( 1مفففاهیم ،)2تعففاریف و
گزارهها ی به هم مرتبط اسفت کفه از طریفق مشفخص سفاختن روابفط بفین متغیرهفا حاصفل
میشود (کرلینجفر ،1311 ،3ترجمفه شفریفی ،1331،ص  .)23بنفابراین ،هفدف فعالیفتهفای
علمی آشکار ساختن روابفط بفین متغیرهفا اسفت کفه بفه دری ،تبیفین ،پفیشبینفی و کنتفرل
میانجامد .روابط در هیچ جا از بین نمیروند و بفر اسفاس روابفط اسفت کفه مففاهیم شفکل
می گیرند .پژوهشگران حوزۀ روان شناسی با رویکردهفای مختلفف ،بفه بررسفی روابفط بفین
متغیرهای روانی میپردازند و بهطور ضمنی این اصفل را پییرفتفهانفد کفه کفم و کیفف ایفن
روابط و آرایش آنها میتواند در بروز رفتاری خاص ،تأثیر داشته باشد (جیسفک ،بفاتون و
بارتونک ،2111 ،4ص .)1131
یکی از مسائل اصلی سنجش و اندازهگیفری روانفی 5بررسفی نظفری و تجربفی 6الگفوی
روابط است .سفنجش روابفط بفین متغیرهفا و موجودیفت 3آن هفا وابسفته بفه دیفدگاه نظفری
پژوهشگر است .سیستمهای اندازهگیری روانشناختی که تاکنون گسترشیافتهاند ،مبتنی بفر
دو رویکرد تفسیریاند .تفسیرهای بازتابی 8که در آنها صفت انفدازهگیفری شفده بفهعنفوان
علت مشتری مشاهدات قلمداد مفیشفود و تفسفیرهای تجمعفی یفا تراکمفی 3کفه در آنهفا
صفففت 11انففدازهگیففری شففده حاصففل اثففر مشففتری مشففاهدات در نظففر گرفتففه مففیشففود
(بورسبوم ،2116 ،11ص  .)133مدلهفای بازتفابی (انعکاسفی) و تجمعفی نمفیتواننفد تبیفین
درسففتی از ارتبففاط بففین سففازههففای روانففی و متغیرهففای مشففاهدهشففده ارائففه نماینففد .روش
جایگزین 12این مدل ها رویکرد سوم است که در آن سازۀ روانشناختی بفهعنفوان شفبکهای
از متغیرهففای موردمطالعففه مفهففومسففازی 13مففیشففود (واگففن میکففرز ،وتفزل ،بففورس بففوم و
1. construct
2. concept
3. Kerlinger
4. Gersick, C. J., Dutton, J. E., & Bartunek
5. Mental Assessment and measurement
6. empirical
7. entity
8. reflective interpret
9. formative interpret
10. attribute
11. Borsboom
12. alternative
13. conceptualize
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وندرمواس ،21111،ص  .)58این رویکرد اجازۀ استفاده از تکنیکهفای اسفتنباطی 2را بفرای
هستیشناسی 3دریای آزاده روانشفناختی و معرففتشناسفی 1اسفتراتژیهفای اعتبفار 5ففراهم
مففیآورد .تحلیففل شففبکهای 6پتانسففیلهففایی دارد کففه در بعففد روششناسفی 3منجففر بففه ارائففۀ
ابزارهفای تحلیلففی مناسففب مففیشففود (چلبفی ،1333 ،ص  )3و در بعففد نظففری 8مففیتوانففد بففا
نظریههای روانشناسی تلفیق و ترکیب شود و به کاربردهفایی ماننفد مطالعفۀ پدیفدههفایی بفا
ماهیت شبکهای ،بیانجامد.
همبودی نمونهای از مشکالت بالینی است که میتواند از منظر رویکرد شبکهای مطالعفه
شود .مشکل اساسی پفژوهشهفای همبفودی 9اتکفای آنهفا بفه نظریفههفای مبتنفی بفر متغیفر
مکنون 11اسفت (کرامفر ،11والفدرر ،،وانفدرمواس و بفورس بفوم  ،2111 ،ص  .)111در ایفن
مدل ها اختالالت روانفی متغیرهفای مکنفونی هسفتند کفه سفبب بفروز نشفانگان 12مفیشفوند.
بنابراین همبفودی بفهعنفوان رابطفۀ مسفتقیم بفین متغیرهفای مکنفون چندگانفه در نظفر گرفتفه
میشود .نتایج پژوهشهای مبتنی بر این مدلها مشکالت فراوانی را بفه همفراه دارد .در ایفن
پژوهش به بررسی این مشکالت و به معرفی کاربرد تحلیل شبکه در حوزۀ آسفیبشناسفی

13

روانی با تأکید بر مطالعات همبودی پرداخته خواهد شد.
همبودی :واژه همبودی ابتدا در علم پزشکی توسط فینشتاین ،1331( 11ص  )166برای
اشاره به آن دسته از بیمارانی که هنگام ابتال بفه یفک بیمفاری ،نشفانگان بیمفاری دیگفری را
بروز میدادند ،مطرح شد .امروزه این واژه نهتنها برای بیان همزمانی بیماریهفای پزشفکی و
روانشناسی استفاده میشود (برای مثال افسردگی اساسی و فشارخون) ،بلکه گسترۀ کاربرد
آن به روان پزشکی کشیده شده است (برای مثال افسردگی اساسی و هراس) (مفاژ،2115 ،15
1. Wagenmakers, wetzels, Borsboom& Vn Der Maas
2. inferential techniques
3. ontology
4. epistemology
5. validity strategies
6. network analysis
7. methodological
8. theoretical
9. comorbidity
10. latent variable
11. Cramer
12. symptom
13. pathology
14. Feinstein
15. Maj
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ص  .)182این اصطالح در حوزۀ بفالینی دارای ابهفام اسفت ،زیفرا مشفخص نیسفت کفه آیفا
تشخیصهای همبودی حقیقتاً بازتاب چند اختالل روانی است و یا نمود یک اخفتالل واحفد
است .استفاده از یک واژه مبهم منجر به تفکر مبهم مفیشفود .مفاژ ( ،2115ص  )183بفه همفین
دلیل معتقد است که باید در کاربرد این واژه محتاط بود .درواقع واژه همبودی برای توصفیف ایفن
وضعیت پیچیده کافی نیست و محققان را در تنگنا قرار مفیدهفد (ژاکولجویفک 1و کرنسفیویک،2
 ،2112ص  .)11در منابع مختلف دو تعریف اصلی برای همبفودی كکفر مفیشفود .در تعریفف اول
همبودی نشاندهنده دو وضعیت است که همزمان باهم ،اما مستقل از یکدیگر در فرد رخ میدهفد.
در تعریف دوم همبودی نشاندهنده یک وضعیت در فرد اسفت کفه توسفط یفک اخفتالل یفا چنفد
اختالل بهصورت همزمان در فرد ایجادشفده اسفت (والفدراز ،3اسفتارفیلد ،1سفیبالد ،5سالیسفبری 6و
روالند ،2113 ،3ص  .) 358در برخی تعاریف دیگر تنها وجفود دو یفا چنفد بیمفاری بفدون در نظفر
گرفتن علت ،همبودی نامیده میشود (ژاکولجویک ،کرنسیویک .)2112 ،بر اساس مدل کرونبفاخ
همبودی وجود دو یا چند بیماری بهصورت همزمان است بهطوریکه یکفی از آنهفا غالفب اسفت
(ژاکولجویک ،کرنسیویک ،2112 ،ص  .)11بر اساس مفدل کاهنیفان ،همبفودی بفه بیمفاریهفایی
اشاره دارد که بهدفعات متناوب با یکفدیگر رخ مفی دهفد بفه صفورتی کفه ایفن رخفداد همزمفان را
نمیتوان ناشی از تصادفی و شانس در نظر گرفت (آراگونا ،2113 ،8ص .)5

به دلیل باال بفودن تعفداد ابعفاد همبفودی پفیشآگهفی ضفعیفتفر ،دشفواری در کمفک
حرفهای ،تداخل بیشتر در زندگی روزمره ،احتمال خودکشی بیشتر است .در تشفخیصهفای
بالینی ،کسانی که معیار تشخیصی یفک بیمفاری رادارنفد ،تقریبفاً  15درصفد تشفخیصهفای
اضافی را نیز دریافت کردهانفد (گرومبفاخ ،2113 ،9ص  .)3ایفن مسفوله از جوانفب مختلففی
حائز اهمیت است .بهعنوانمثفال درمفانگر بفرای درمفان و مراقبفت ،تشفخیص فوریفت و یفا
تشخیص هماهنگی تخصص خود با نوع اختالل ،بررسی منشفأ ،پفیشبینفی اخفتالل ،نیازمنفد
دانش در مورد ارتباط بین اختالالت میباشد (گرومباخ ،2113 ،ص  .)3بفرای مثفال درمفان
فردی که ابتدا مبتالبه دیابت بوده و به دنبال آن دچار افسردگی اساسفی شفده اسفت بفا ففرد
1. Jakovljevic
2. Crncevic
3. Valderas
4. Starfield
5. Sibbald
6. Salisbury
7. Roland
8. Aragona
9. Grumbach
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افسردهای که بعدها دچار دیابت شده ،بسیار متفاوت است (والدراز و همکاران ،2113 ،ص
 .)353از سوی دیگر همبودی اختالالت ،نهتنها تحت تأثیر ویژگیهای فردی و ویژگیهای
سالمت است ،بلکه از مسائل اقتصادی-اجتماعی ،فرهنگی و محیطفی نیفز تفأثیر مفیپفییرد.
درواقع تعامل بیماریها با عوامل اقتصادی و اجتماعی چالش بزرگتفری را بفرای مفدیریت
آنها ایجاد میکند (سفارتوریوز ،2113 ،1ص )2؛ بنفابراین همبفودی یفک مشفکل جفدی و
شایع است ،که مطالعۀ آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
بففاوجود پیشففرفتهففای قابففلتوجففه در مففورد فهففم همبففودی ،هنففوز چنففد سف ال اساسففی
باقیمانده است .س االتی مانند اینکه تا چه اندازه اشفتراکات بفین دو اخفتالل نمفود واقعفی
دارد و مستقل از معیار یا معیارهای تشخیصی و یا مدلهفای انفدازهگیفری مفیباشفد کفدام
اختالل باید بهعنوان شاخص اصلی و کدامیک بهعنوان اختالل همبود در نظر گرفتفه شفود
مدلهایی که به بررسی همبودی میپردازند دو احتمال را در نظر میگیرنفد در حالفت اول
برای اختالالت ماهیت پنهانی قائلاند بهطفوریکفه در همبفودی اشفترای بفین نشفانگان بفه
خاطر اشتراکی است که بین خود اختالالت وجود دارد .در حالفت دوم همبفودی بفه خفاطر
شیوههای تجربی که این اختالالت را تعریف میکنند ،بروز پیدا میکند .بهعنوانمثال چفون
همیشه اختالالت با نشانگان خاصی در ارتباطاند ،درجۀ همپوشفی آنهفا بفهطفور مصفنوعی
افزایش می یابد .بنابراین در این دیفدگاه همبفودی بیشفتر محصفول مصفنوعی (سفاختهشفده)
سیستم تشخیصی است (بورسبوم ،2118 ،ص .)1132
رویکرد شبکهای نشان میدهد که این احتمفاالت جامعیفت نفدارد و همبفودی محصفول
مصنوعی نیست .در رویکرد شبکهای نیفازی بفه وجفود متغیرهفای مکنفون بفهمنظفور توجیفه
کوواریانس بین نشانهها نیست (بورسبوم ،2115 ،ص  .)31سازههای نظفری در روانشناسفی
مثل افسردگی همیشه به مجموعۀ پیچیدهای از متغیرها بهجای یک ساخت مکنون تنها اشاره
دارند .در ادامه به بررسی این مدلها پرداختفه مفیشفود و سفپس از طریفق تحلیفل دادههفای
شبکهای ،نقشۀ ارتباط بین نشانگان دو اختالل اضطراب فراگیفر (تعمفیمیافتفه )2و افسفردگی
اساسی (عمده )3ترسیمشده و مسولۀ همبودی در آنها مطالعه میشود.
مدلهای بازتابی :نظریهپردازیها و پژوهشهای روانشناختی کنفونی غالبفاً از دو شفیوه
1. Sartorius
2. generalized anxiety disorder
3. Major depression disorder
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مفهومسازی برای بررسی ارتباطات بین صفات روانشناسی (بهعنوانمثال تحریکپییری) و
متغیرهای مشفاهدهشفده (نشفانگانی 1ماننفد نگرانفی در مفورد انجفام اشفتباه کارهفا) اسفتفاده
میکنند .این مدلهای عبارتاند از مفدلهفای بازتفابی و مفدلهفای تجمعفی .در مفدلهفای
بازتابی شاخصهای مشاهدهشده مانند نمرات س ال یفا نمفرات خفرده آزمفونهفا 2بفهعنفوان
تابعی از متغیرهای پنهان و واریانس خطای خاص س ال 3در نظر گرفته میشفوند .مفدلهفای
بازتابی معموالً در نظریۀ مدرن آزمون 1بهعنفوان مفدلهفای انفدازهگیفری معرففی مفیشفوند
(بورسبوم ،2116 ،ص  .)123مدلهای س ال پاسخ ،5مدلهفای عامفل مشفتری ،6مفدلهفای
طبقه پنهان 3و مدلهای نیمرخ پنهان 8مثالهایی از مدلهای بازتابیاند (بیشفاب ،1338 ،9ص
.)331
در این مدلها متغیر پنهان بهعنوان کوواریانس مشتری بین نشانگرها شمرده مفیشفود و
در آنها استقالل موضعی 11مفروض است به این معنی که احتمال شرطی روی متغیفر پنهفان
منجر به حیف این کوواریانس میشود؛ بنابراین عامل پنهان بهعنوان علت مشتری در نظفر
گرفته میشود (بیشاب ،1338 ،ص  .)331این مدلها با بسفیاری از نظریفههفای روانشناسفی
مربففوط بففه روابففط بففین صفففات روانشففناختی و مشففاهدهشففده مطابقففت دادهشففده اسففت.
بهعنوانمثال در روانشناسی بالینی ایدۀ نظری مدلهای بازتابی ،اغلب بهعنوان الگویی بفرای
ارتباط بین اختالالت روانی و نشانگان آنها در نظر گرفته میشود .به این معنفی کفه تصفور
می شود اختالل روانفی یفک سفازۀ انعکاسفی اسفت کفه منجفر بفه نهفور نشفانگان مفیشفود
(بهعنوانمثال افسردگی سبب خستگی و تفکر در مورد خودکشی میشفود) .ایفن مسفوله در
مورد متغیرهای شخصیت ماننفد تحریفکپفییری 11نیفز صفادا اسفت .بفر اسفاس ایفن مفدل
تحریکپییری ،سبب بروز رفتارهای نوروتیک مانند عصبی شدن و نگرانی در مورد انجفام
اشتباه کارها میشود؛ بنابراین مجموعهای از شفاخصهفای قابفلمشفاهده کفه نتیجفۀ صففاتی
1. symptom
2. subtest
3. item-specific error
4. modern testing theory
5. item response models
6. common factor models
7. latent class models
8. latent profile models
9. Bishop
10. local independency
11. neuroticism
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هستند ،اساس تفاوتهای فردی 1را شکل میدهند .بهعنوانمثال به این دلیفل کفه نمفرۀ ففرد
الف در پرسشنامه هیجانپییری باالتر از فرد ب است ،نتیجهگیفری مفیشفود کفه ففرد الفف
هیجان پییر تر از فرد ب است .شکل زیر یک مدل بازتابی را نشان میدهفد کفه مربفوط بفه
س االت مقیاس تحریکپییری تسفت شخصفیت پفنج عفاملی اسفت (بورسفبوم ،2116 ،ص
.)111
شکل  .1مدل بازتابی مربوط به س االت تحریکپییری در پرسشنامۀ نوفو .در ایفن مفدل
متغیر تحریکپییری بهعنوان متغیفر مکنفون بفهصفورت دایفره و سف االت تحریفکپفییری
بهصورت مستطیل نشان دادهشدهاند .هر چه فلش ترسیمشده پررنگتر باشد نشاندهندۀ بفار
عاملی بیشتر است .شمارۀ داخل مستطیلها نشاندهندۀ شمارۀ س االت تحریکپییری است.

در مدلهای بازتابی از شاخصها برای برآورد پارامترهای اندازهگیری مانند پایفایی اسفتفاده
میشود .اگرچه ممکن است شاخصهایی که در شکل باال نشان دادهشدهاند بارهای عفاملی
و واریانس باقیمانده متفاوت داشته باشند (قطر خطها نشاندهندۀ بار عاملی هر س ال است)،
بااینوجود رابطفۀ آنهفا بفا تحریفکپفییری ازلحفا کمفی یکسفان اسفت .عفالوه بفر ایفن
1. individual diffrences
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همبستگیهای مشاهدهشده بین شاخصها بر مبنای مدل بازتابی جعلفی 1اسفت و همفانطفور
که در شکل دیده میشود ،یالی (خط رابط) بین آنها ترسیم نشده است .در این مدل دلیفل
همبستگی بین شاخصها به خاطر وجفود علفت مشفتری بفین آنهفا یعنفی تحریفکپفییری
است .چنین تفکری را میتوان با سازۀ بازتابی حرارت 2که از طریق سه ترموستات 3متفاوت
اندازهگیری میشود ،مقایسفه نمفود .همبسفتگی بفین انفدازههفای بفهدسفتآمفده از ایفن سفه
ترموستات بفه خفاطر علفت آنهفا اسفت ،چراکفه هفر سفه یفکچیفز را انفدازه مفیگیرنفد و
اندازههای بهدستآمده مربوط به یک عامل است .رابطۀ مستقیمی بین ترموستاتهفا وجفود
ندارد .حرارت بهدستآمده از ترموستات  1مستقیماً علت حرارت ترموسفتات  2یفا  3نشفده
است و رابطۀ بین آنها واقعی نیست.
مدلهای تراکمی یا تجمعی :در مدلهای تراکمی متغیرهای پنهان بفهعنفوان تفابعی 1از
نشففانههففا قلمففداد مففیشففوند .مففدلهففایی ماننففد تحلیففل م لفففههففای اصففلی 5و تکنیففکهففای
خوشهبندی 6نوعی از مدلهای تراکمی یا تجمعفی بفه شفمار مفیرونفد .بفااینوجفود زمفانی
میتوان ترکیب 3را به متغیفر پنهفان نسفبت داد کفه واریفانس باقیمانفده 8روی آن تعریفف و
مشخص شود و پارامترهای مدل به طریقی انتخاب شوند که متغیر معیار 3یفا مفالی را بهینفه
سازند .در این مدلها استقالل شرطی شاخصهای مشاهدهشده جزء فرضهای مفدل نیسفت
و متغیر ترکیبی بهعنوان معلول مشتری شاخصها یا همان متغیرهفای مشفاهدهشفده در نظفر
گرفته میشود .در شکل زیر مدل تجمعی مربوط به همان متغیرهای موجود در مدل بازتفابی
نشان دادهشده است (بورسبوم.)2116 ،

1. spurious
2. tempereture
3. termostat
4. function
5. principle component analysis
6. clustering thechniques
7. composite
8. residual variance
9. criterion variable
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شکل  .2مدل تراکمی مربوط به س االت تحریکپییری در پرسشنامۀ نوو .در این مدل
متغیر تحریکپییری بهعنوان متغیر مکنون بهصورت دایره و س االت تحریکپییری
بهصورت مستطیل نشان دادهشدهاند .جهت فلش از س االت به سمت متغیر مکنون
تحریکپییری است .هر چه فلش ترسیمشده پررنگتر باشد نشاندهندۀ سهم بیشتر س ال
در نمرۀ کل است .شمارۀ داخل مستطیلها نشاندهندۀ شمارۀ س االت تحریکپییری
است.

مدلهای تجمعی با مدلهای بازتابی تفاوت دارند .شاخصها در مدل تجمعی قابلمعاوضفه

1

نمیباشند چراکه فرض میشود هرکدام یک جنبه متفاوت از سازه را ارائه مفیدهنفد .بفرای
مثال در مورد تحریکپییری عصبی احساس عصبی بودن 2و نگرانی در مورد انجفام اشفتباه
کارها ،هرکدام جنبههای متفاوتی از سازۀ تحریکپییری را نشان میدهند؛ بنابراین حفیف

3

یک شاخص بهطور بالقوه سازۀ تجمعی را تغییر میدهد .عفالوه بفر ایفن مفدلهفای تجمعفی
برخالف مدلهای بازتابی فاقد مفروضهای در مورد ارتباط و همبسفتگی بفین شفاخصهفای
سازه میباشند (بورسبوم.)2116 ،
1. exchangeable
2. feeling jittery
3. removing
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مشکالت مربوط به مفهومسازیهای بازتابی و تجمعی :ماهیت مدلهفای بازتفابی و
تجمعی مورد بررسیهای زیادی قرارگرفته است .این مطالعات روی ویژگیهای مطلفوب و
نامطلوب شفاخصهفا در مفدلهفای بازتفابی و تجمعفی متمرکزشفدهانفد .وضفعیت خطفا در
مدلهای تجمعی ،انتخاب مدل ،استنباطهای باثبفات یفا بفدون ثبفات ،1و تفسفیرهای علفی از
روابفط بفین نشفانگرها و متغیرهفای پنهفان بعضفی از محتفوی ایفن پفژوهشهفا اسفت .چنففین
بحثهایی اغلب روی این س ال متمرکزشده است که آیا میتوان از این مدلهفا طرففداری
کرد این مطالعات پیوستاری 2را تشکیل میدهند که یکطرف آن طرفداری کامل از مدل
تجمعی و در سوی دیگر طرفداری کامل از مدلهای بازتفابی اسفت (بورسفبوم ،2118 ،ص
.)1133
باوجود تمام این مطالعات برداشتهای علفی از مفدلهفای بازتفابی و تجمعفی نادرسفت
است (کلتمن ،دوینی ،میدگلی و وانایک .) 2118،3اگرچه مدلهای بازتابی و تجمعی شفبیه
به مدل های علت و معلفولی اسفت ،ولفی اسفتفاده از ایفن رویکردهفا در برداشفتهفای علفی
مشکالت زیادی به همراه دارد .سه مشکل خاص مربوط به این تفسیرها عبارتاند از نقفش
زمان ،1ناتوانی در نشفان دادن تفوالی فرآینفد و عفدم توانفایی در برقفراری روابفط علفی بفین
سازهها و مشاهدات (بورسبوم ،2115 ،ص .)15
تحلیل شبکه در روانشناسی :شفبکه در فرهنفگ لغفت آکسففورد بفه مجموعفهای از
موضوعات اشاره دارد که باهم ارتباط درونی دارند .شفبکه ابفزاری اسفت بفرای نشفان دادن
عناصر یک سیستم و ارتباط درونی آنها و به همین دلیل مفهوم سیسفتم را در كهفن تفداعی
مففیکنففد (کففارینگتون ،اسففکات و واسففرمن ،2115 ،5ص  .)181در علففم ،شففبکه بففا گففراف
بهصورت مترادف استفاده میشود .بیر تحلیلهای مبتنی بر شفبکه در حفوزۀ علفم بفه مسفوله
گوئیزبرگ برمی گردد کفه آغفاز نظریفه گفراف اسفت (اسفکات وکفارینگتون ،2111 ،ص
 .)216در تحلیل شبکهای ،پدیدههایی که ماهیت شبکهای دارند موردمطالعۀ کمفی و کیففی
قرار میگیرند (کارینگتون ،اسکات و واسرمن ،2115 ،ص  .)185شفاخصهفای مربفوط بفه
این نوع تحلیل و نقشههایی که از آن به دست مفیآیفد ،روابفط و تغییفر روابفط بفین عناصفر
1. referential (in)stability
2. spectrum
3. Coltman, Devinney, Midgley & Venaik
4. time
5. Carrington, Scott & Wasserman
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مختلف پدیده –در ادبیات شبکه به روابط یال 1و به عناصفر گفره 2گفتفه مفیشفود .گفرههفا
بهصورت اشکال هندسی کوچک (معموالً دایفره) و یفالهفا بفهصفورت خطفوط نشفان داده
میشوند -را نشان میدهد.
تحلیل شبکه در حوزۀ روانشناسی و اندازهگیفری روانفی مفیتوانفد تفالش بفینرشفتهای
قلمداد شفود کفه در آن نظریفههفای روانشناسفی بفا روششناسفی کمفی آمفاری و ریاضفی
شکلگرفته و گسترش می یابد و در کنار آن ،برای چالشهای تحلیلی 3در این حوزه پاسفخ
مناسب ارائه میدهد (بورسفبوم ،2111 ،ص  .)3دو دلیفل موجفب نگفاه جدیفد بفه رویکفرد
شبکهای در حوزۀ اندازهگیری روانی شده است .اول اینکفه در سفالهفای اخیفر مفدلهفا و
نظریههای مربوط به متغیرهای پنهان 1سفیطره داشفتهانفد و دوم ایفنکفه بفرخالف مفدلهفای
پنهان ،دیفدگاه شفبکهای بفه گسفترش سیسفتمهفای پویفا 5کمفک کفرده اسفت .گسفتردگی
سیستم های پویا از لحا محتوایی بسیار زیاد است و سیستمهای مکانیکی 6تا نشفانهشناسفی

3

بیماریها را در برمیگیرد (بورسبوم ،2111 ،ص .)8
تاکنون دیدگاههای اتمیستیک 8بر حفوزۀ روانشناسفی سفایه افکنفده اسفت (ادواردز 9و
همکاران ،2116 ،ص  .)812در چنین رویکردهایی معموالً بازیگران 11فردی بدون مالحظفۀ
رفتار سایر بازیگران به تصویر کشیده میشوند .بنابراین چنین توصیفهفای فردگرایانفهای

11

عموماً زمینهها و سایر اجزاء را نادیده میگیرد .ساختار 12روابط بین گرهها (گره همان واحد
واحد تحلیل در ادبیات شبکه است) و جایگاه گرهها در شبکه پیامدهای نگرشی ،ادراکی و
رفتاری مهمی هم برای واحدهای ففردی و هفم بفرای نظفام بفهعنفوان یفک کفل در بفردارد.
میشل 13بیان میکند که الگوسازی 11پیوندها 15میتواند برای توضیح برخی جنبههفای رفتفار
1. edge
2. node
3. analytical challenges
4. latent variable
5. dynamic system
6. mechanical system
7. semiotics
8. atomistic
9. Edwards
10. actors
11. individualism
12. Structure
13. Michelle
14. modeling
15. association
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افراد درگیر آن ،استفاده شود (ادواردز و همکاران .)2116 ،درصورتیکه از زاویفۀ دیفدگاه
شبکهای به روان و شخصیت انسان نگریسته شفود ،عفالوه بفر ایفنکفه اجفزاء در تشفکیل آن
اهمیت دارند ،کل شخصیت و روان نیز مهم تلقی مفیشفود .بفه رویکردهفای تقلیفلگرایانفه
دیدگاه اتمی و به رویکرد کلنگر دیفدگاه مولکفولی 1نیفز گفتفه مفیشفود .رویکفرد شفبکه
بهعنوان یک رویکرد نظری ویژگیهای هر دو دیدگاه را همزمان در بردارد (چلبی،1333 ،
ص .)3
از منظر تحلیل ،بیشتر چالشها در حفوزۀ تحلیفل دادههفای روانشناسفی از ایفن واقعیفت
نشأت میگیرد که چه بهصورت آشکار و چه تلویحی 2موجودیتهای موردمطالعفه ،دارای
ابعففاد بففاالیی بففوده و واحففدهای موردمطالعففه ،جففدا از یکففدیگر نمففیباشففند (هیلسففرو و
استریکر ،2111 ،3ص )113؛ بنابراین ارزش مربوط به آنها به هم وابسته است .این اندازههفا
کمیتهای اساسی و پایفهای مطالعفات پژوهشفی حفوزۀ روانشناسفی را تشفکیل مفیدهنفد.
ازاینرو انعطفافپفییری محاسفباتی 1در زمفان کفاربرد روشهفای آمفاری و گسفترش ایفن
روشها ضروری است .ویژگی انعطفافپفییری تحلیفلهفای شفبکه (مارسفدن ،1331 ،5ص
 )151سبب می شود تا مطالعفه و آزمفون رفتفار شفبکه بتوانفد بفرای بسفیاری از ویژگفیهفای
شناختهشده در حوزۀ آسیب روانی (مانند بهبودهای خود انگیز 6و همبفودی) پاسفخ مناسفب
فراهم آورد (بورسبوم و کرامر ،2113 ،ص .)113
مقایسۀ مدل های سنتی (بازتابی و تراکمی) و تحلیل شبکه در مطالعۀ همبودی :از
منظر تحلیلهای شبکها ی یک اخفتالل برخاسفته از روابفط بفین خوشفه نشفانگانی اسفت کفه
مستقیماً باهم در ارتباطاند .بنابراین تجزیهوتحلیفل روابفط بفین نشفانگان در ایفن رویکفرد از
اهمیت ویژهای برخوردار است .بورسبوم و کرامر ( ،2113ص  )111معتقدند که ایفن نحفوۀ
نگرش نسبت به اختالالت روانی توسط بعضفی از متخصصفان اشفارهشفده اسفت .ارتباطفات
علی که بین خوشه نشانگان اختالالتی مانند افسردگی ،انورکسیا ،شخصفیت ضفداجتماعی و
فوبی وجود دارد ،قابلمطالعفه از طریفق مفدلهفای روانسفنجی موجفود نیسفت .زمفانی کفه
1. molecular
2. implicitly
3. Hilsenroth & Stricker
4. computational flexability
5. Marsden
6. spontaneous remission
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موضوع مدلسازی پدیدۀ همبودی مطرح میشفود ،ففرض رابطفۀ مسفتقیم بفین نشفانگان در
مدلهای متغیر مکنون امکفانپفییر نیسفت (بورسفبوم ،2116 ،ص  .)131در مفدل مبتنفی بفر
تحلیلهای شبکهای همبودی بر اساس رابطۀ مستقیم بفین نشفانگان اخفتالالت متمفایز ،مفدل
بندی میشود .مدل شبکهای نشانگان اختالالت را بهعنوان گرههفای یفک گفراف و روابفط
بین آنها را بهعنوان یال که همان خط ارتبفاطی بفین نشفانگان اسفت ،در نظفر مفیگیفرد .در
مدلهای متغیر مکنون همبودی به دلیل ارتباطی که بین متغیرهای مکنون یا همان اخفتالالت
وجود دارد رخ میدهد .شکلهای  1و  5پدیدۀ همبودی را به ترتیب از دید مدلهای متغیفر
مکنون و تحلیلهای شبکهای نشان میدهند.
شکل  .4مدل همبودی بین اختالالت الف و بر اساس مدلسازی متغیر مکنون .دایرهها نشاندهندۀ
اختالالت بهعنوان متغیرهای مکنوناند و مستطیلها نشانگان اختالالت به شمار میروند (نشانگان  x1تا
 x5مربوط به اختالل الف و نشانگان  y1تا  y5مربوط به اختالل ب میباشند).
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شکل  .5مدل همبودی بر اساس رویکرد شبکه .نشانگان  x1تا  x5مربوط به اختالل ب و نشانگان  y1تا
 y5مربوط به اختالل الف میباشند .دو نشانة  B1و  B2نشانگان پل هستند که بین اختالالت الف و ب
مشترکاند .در این مدل همبودی نتیجة ارتباط مستقیم بین نشانگان پل دو اختالل میباشد.

در شکل  ،5همۀ نشانگان مربوط به یک اخفتالل بفا یکفدیگر در ارتبفاطانفد؛ امفا نشفانگانی
وجود دارد که نمیتوان آنها را به یکی از دو اختالل اختصاص داد .آنهفا فصفل مشفتری
بین دو اختالل شمرده میشوند و میتواند بهعنوان رابط بین دو اختالل عمل نمایند.
وجود حلقههای بازخورد یا فیدبک 1در اختالالت مختلف جنبفۀ مرکفزی دارد .مفثالً در
اختالل پانیک ،2ترس از اتفاا افتادن حملۀ پانیک یکی از عواملی است که بفه وقفوع چنفین
حادثفهای کمفک مفیکنفد (بورسففبوم و کرامفر ،2113 ،ص  .)112در مفدلهفای اسففتاندارد
اندازهگیری روانشناسی چنین پدیدهای نادیده گرفتفه مفیشفود .ایفن مفدلهفا فاقفد روابفط
بازتابیاند (بورسفبوم و همکفاران ،2113 ،ص  .)161عفالوه بفر ایفن از نگفاه درمفان بفالینی،
مدل های متغیر مکنون بر درمان و برطرف کردن علت عمومی تمرکز کردهانفد و از روابفط
بین نشانگان غفلت نمودهاند .بهعنوانمثال در درمان افسفردگی کمبفود سفروتونین مفوردنظر
است و به عوامل و نشانگانی که با کمبود سروتونین در ارتباط است پرداختفه نمفیشفود .یفا
در درمففان شففناختی تقلیففل جنبففهای از شففناخت روی روابففط بففین نشففانههففا مطففرح اسففت.
بهعنوانمثال اگر من تکلیفم را تمام نکردهام ،من فرد بیارزشی هستم و برای هرکسفی بهتفر
است که من بروم .یا در درمان مواجه سازی 3از طریق مواجهی مکفرر بیمفار بفا یفک شفیء
خاص ،بین مشاهدۀ یک شیء خاص و پاسخ دادن به آن انفصال ایجفاد مفیکننفد (کرامفر و
همکاران ،2111 ،ص  .)111در ایفن روش هفای درمفانی تمرکفز بفر روابفط بفین نشفانگان و
1. feedback
2. panic
3. exposure
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تفکرات سلسلهای است که در مدلهای متغیر مکنون پاسخی برای آن ارائه نشده است.
تمرکز مطالعات همبودی بر تشخیص است به این معنی که تشخیص همبودی بفر اسفاس
جمع نمراتی است که از طریق شمارش نشفانگان بفه دسفت مفیآیفد .در مفدلسفازی متغیفر
مکنون نمرات جمع شدۀ بدون وزن ،آمارهای کافی برای متغیر مکنون محسفوب مفیشفوند.
جمع بدون وزن نمرات نشانگان ،بهصورت تلویحی به این معنی است کفه اهمیفت نشفانگان
در بروز اختالل یکسان است .این مفروضه مشکالت زیاد را در این مطالعات ایجاد میکنفد
و ممکن است منبع مهمی در عدم دستیابی به نتایج مناسب بشمار آیفد .شفاخصهفایی ماننفد
مرکزیت 1در تحلیل شبکه امکانی را ففراهم مفیآورد کفه اهمیفت هفر یفک از نشفانگان در
مطالعات همبودی را برجسته میسازد (ماژ ،2115 ،ص .)183
بر اساس مفروضات نظریۀ متغیر مکنون ،تنهفا عامفل یفا متغیفر مکنفون رابطفۀ مسفتقیم بفا
اثرات یا معلولهای بیرونی دارد و وجود ارتباط بفین نشفانگان و معلفول بیرونفی غیرمسفتقیم
است (بورسبوم ،میلینبرگ ،وان هردن ،2113 ،2ص  .)213بهعنوانمثال در اختالل افسردگی
اساسی تالش برای خودکشی بهعنوان معلول متغیر مکنون افسردگی است .در ایفن مفدلهفا
رابطۀ بین افکار خودکشی و فقدان تمرکز بهعنوان نشفانگان دیگفر اخفتالل بفا تفالش بفرای
خودکشی متأثر از علت مشتری (یعنی متغیر مکنون افسفردگی اسفت) .بنفابراین مفدلهفای
مکنون فاقد توانایی الزم بهمنظور بررسفی ارتبفاط بفین نشفانگان و معلفولهفا یفا رخفدادهای
مربوط به اختالل میباشند (بورسبوم ،میلینبرگ ،وان هفردن ،2113 ،ص  .)213مفدل بنفدی
این روابط در نظریفه شفبکه امکفانپفییر اسفت .از منظفر شفبکه نفهتنهفا ارتبفاطی بفین افکفار
خودکشی و تالش برای خودکشی در نظر گرفته میشود ،بلکفه یکفی از علفتهفای آن نیفز
بشمار می رود ،ولی رابطۀ مسفتقیمی بفین فقفدان تمرکفز و تفالش بفرای خودکشفی متصفور
نیست .بنابراین در مدل شبکهای روابط علی بین نشانگان در نظر گرفتفه مفیشفود (کرامفر و
همکاران.)2111 ،
عالوه بر این مدل شبکه میتواند تفاوتهای فردی را بفهعنفوان یفک منبفع تشفخیص بفه
حوزۀ آسیبشناختی روانی وارد نماید (بورسبوم و کرامر ،2113 ،ص  .)116این تففاوتهفا
میتواند روی قدرت ارتباط علی بین متغیرهای مختلف در شبکه تأثیر بگیارد .بهعنوانمثفال
1. centrality
2. Borsboom, Mellenbergh & Van Heerden
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ممکن است فرد الف پس از سپری کردن یکشب بفدون خفواب ،احسفاس خسفتگی کنفد
درحالیکه فرد ب بعد از  1سفاعت بیفداری ایفن احسفاس را داشفته باشفد ،در ایفن صفورت
ارتباط بفین بفیخفوابی و خسفتگی در شفبکه ففرد ب قفویتفر از ففرد الفف اسفت .بفه دلیفل
تفاوت های فردی قدرت ارتباط بین نشانگان با یکدیگر متفاوت میشود؛ بنفابراین معمفاری
شبکه بهگونهای است که میتوان همزمان هم ساختار وابسته به اخفتالالت روانفی را در نظفر
گرفت و هم توضیح داد چرا در تشفخیص بایفد بفه تففاوتهفای ففردی توجفه داشفت .ایفن
موضوع بهطور تلفویحی نشفان مفی دهفد کفه شفبکۀ نشفانگان در اففراد مختلفف روی وقفایع
یکسان ،بهطور متفاوتی عمل مینماید.
روش
1

دادههای مربوط به این مطالعه از تکرار پیمایش همبودی ملی آمریکا گرفتهشده است .ایفن
پیمایش بهمنظور بررسی شیوع و تحلیفل همبسفتگی بفین اخفتالالت روانفی در آمریکفا بفین
سالهای  2111تا  2113اجراشده است (فوریۀ  2111تا آوریل  .)2113دادههای مربفوط بفه
این پیمایش بر اساس مصاحبههای رودررو 2و در منزل شفرکتکننفدگان ،گفردآوریشفده
است .در این پیمایش درمجموع  3282مصاحبه اجراشده و  551مصاحبه به دالیفل مختلفف
به اتمام نرسیده است .چک لیستهای مربوط به مصاحبهها نوعی از مصاحبههای تشخیصفی
بینالمللی 3سازمان بهداشت جهفانی 1اسفت کفه توسفط بخفش سفالمت روانفی جهفانی ایفن
سازمان تهیهشده است .این ابزار با عنوان 5WMH-CIDIشناخته مفیشفود .جامعفۀ موردمطالعفه
تمام افراد انگلیسیزبان با حفداقل سفن  18سفال اسفت کفه در منفاطق غیفر صفنعتی زنفدگی
کرده اند و به مشاغل غیر از مشفاغل نظفامی مشفغول بفودهانفد .نمونفه از طریفق نمونفهگیفری
تصادفی خوشهای در چهار مرحله و بر مبنای سرشفماری سفال  2111آمریکفا انتخفابشفده
است .کِسلر 6و همکاران ( ،2111ص  )38در مقالهای جزئیات این پیمایش را كکر کردهاند.
این مقاله بهصورت رایگان از طریق اینترنفت قابفلدسترسفی اسفت .3در ایفن مطالعفه تنهفا از
اطالعات مربوط به دو اختالل اضطراب فراگیر (تعمفیمیافتفه) و افسفردگی اساسفی (عمفده)
)1. The US National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) (http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
2. face-to-face
)3. Composite International Diagnostic Interview(CIDI
)4. World Health Organization(WHO
5. World Mental Health- Composite International Diagnostic Interview
6. Kessler
7. http://www.hcp.med.harvard.edu/wmh/publishedpaper_kessler_design.pdf
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استفاده میشود.
تحلیل دادهها :بهمنظور مطالعۀ همبفودی دو اخفتالل اضفطراب فراگیفر (تعمفیمیافتفه) و
افسردگی اساسی (عمده) الزم است شبکۀ ارتباطی بین نشانگان آنها ترسیم شفود .بنفابراین
در گام اول باید بر اساس دادههای موجود ،ماتریس مجاورت مربوط به ایفن نشفانگان تهیفه
شود .ماتریس مجاورت 1ماتریسی است که در آن ارزش ارتباط بین عناصر موردمطالعه (در
اینجا نشانگان دو اختالل) مشخص میشود .این مفاتریس را مفیتفوان بفر اسفاس روشهفای
مختلف به دست آورد .مقادیر موجود در این ماتریس بیانگر دوری-نزدیکی ،قدرت رابطفه
و یا هر شاخصی است که شدت وابستگی یا عدم وابستگی بین عناصر آن را نشان دهد.
ازآنجاکه دادههای نهایی نشاندهندۀ حضور یفا عفدم حضفور نشفانگان در اففراد اسفت،
می توان جداول فراوانفی تفوافقی بفرای تمفامی زوج نشفانگان دو اخفتالل اضفطراب فراگیفر
(تعمیمیافته) و افسردگی اساسی (عمده) تهیه کرد.
جدول  .1جدول توافقی مربوط به حضور یا عدم حضور نشانگان در افراد
نشانۀ اول

نشانه دوم

حضور

عدم حضور

حضور

n11

n12

عدم حضور

n21

n22

بر اساس مقادیر فراوانی جدول میتوان شاخصهای مختلفی برای بیفان مجفاورت یفا رابطفۀ
بفین هفر زوج نشففانه بفه دسففت آورد .در اینجفا از لگفاریتم نسففبت بخفت بففهعنفوان شففاخص
مجاورت استفادهشده است .البته شاخص های دیگری مانند همبستگی تتراکوریک یفا سفایر
همبستگیها که منطبق بر مقیاس دادهها باشند ،میتوانند جفایگزین نسفبت بخفت لگفاریتمی
شوند .الزم به كکفر اسفت کفه نسفبت بخفت در جفداول تفوافقی بفهصفورت
میشود (برسلو .)1336 ،2بنابراین رخداد همزمان باال

محاسفبه

نشاندهندۀ نسبت بخت باال نیست.

بهعنوانمثال اگر دو نشانه بهصورت همزمان در  n11= 1111نفر مشاهده شود و ایفن دو نشفانه
در  2نفر بهطور همزمان وجود نداشفته باشفد ، n22 =2 ،و  n21=35و ،n12 =111مقفدار لگفاریتم
بخت بسفیار کوچفک خواهفد شفد .بنفابراین همزمفانی رخفداد و نسفبت بخفت دو شفاخص
1. proximity matrix
2. Breslow
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متفاوت است .ازآنجاکه لگاریتم نسبت بخت همزمان تمام سلولهای جفدول تفوافقی را در
نظر میگیرد شاخص مناسبی بهمنظور تهیه ماتریس مجاورت نشانگان میباشد.
جدول  .2فراوانی توافقی مربوط به نشانگان اختالالت خواب (مربوط به اختالل اضطراب فراگیر) و
خلق افسرده (مربوط به اختالل افسردگی اساسی)
اختالل خواب

خلق افسرده

حضور

عدم حضور

كل

حضور

7681

5402

2175

عدم حضور

111

0417

0614

كل

5888

8778

6165

مقدار لگاريتم نسبت بخت= 7/02672

بر اساس لگاریتم نسبت بخت زوج نشانگان ،ماتریس مجاورت بین آنها تشکیل میشود تفا
بهعنوان ورودی نرمافزار استفاده شود .به دلیل طفوالنی بفودن مفاتریس مفیکور از كکفر آن
خودداری میشود .این ماتریس ( )21×21در وبالگ سنجش و اندازهگیری موجود است.1
در جدول زیر نشانگان مربوط به اختالالت اضطراب فراگیر (تعمفیمیافتفه) و افسفردگی
اساسی (عمده) ،معادل انگلیسی و حروف اختصاری آنها نشفان دادهشفده اسفت .در ضفمن
در شبکۀ مربوط به نشانگان حروف اختصاری آنها كکر خواهد شد.
جدول  .3نشانگان دو اختالل اضطراب تعمیمیافته و افسردگی اساسی
اختالل

افسردگي اساسي (عمده)

نشانگان

معادل انگليسي

حروف اختصاري نشانگان

خلق افسرده
حضور نشانههاي افسردگي بيشتر
از دو هفته
عدم عالقه نسبت به فعاليتهاي
لذتبخش
مشكالت مربوط به وزن

depressed mood

mDep

depressive symptoms
present>=2 weeks

mDur

loss of interest in
pleasurable

mInt

weight problems

mWeight

اختالالت خواب

sleep disturbances

mSleep

سرزنش خود

self-repproach
concenteration
problems
thoughts of suicide

mRep

مشكالت تمركز
تفكر در مورد خودكشي

mCone
mSuic

 .1ماتریس مجاورت از طریق لینک  www.measurement.blogfa.comقابل دستیابی است.
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اختالل

اضطراب تعميميافته (فراگير)

نشانگان

معادل انگليسي

حروف اختصاري نشانگان

بيقراري

restlessness

mRest

خستگي

fatigue

mFatigue

اضطراب حاد
حضور نشانههاي اضطراب بيشتر
از دو هفته
اضطراب دربارۀ دو يا بيشتر از دو
اتفاق
تحريکپذيري و زودرنجي

choronic anxiety

gAnx

depressive symptoms
present>=2 weeks

gDur

anxiety about more
than one event

gEvent

irriablility

gIrr

اختالالت خواب

sleep disturbances

gSleep

فقدان كنترل نسبت به اضطراب

no control over anxiety
concenteration
problems
muscle tension

gContro

gMuse

بيقراري

restlessness

gRest

خستگي

fatigue

gFatigue

مشكالت تمركز
تنش ماهيچهاي

gConc

دیداریسازی 1ارتباطات بین نشانگان اختالل افسردگی عمده و اضطراب فراگیر بفر اسفاس
تحلیلهای شبکهای هدف نظریۀ سیسفتمهفای پیچیفده 2دیفداریسفازی شفبکههفای پیچیفده
بهصورت بهینه و مناسب است .به همین دلیل الگوریتمهای مختلفی تنظفیم و ارائفهشفدهانفد.
این الگوریتمها در نرمافزارهای مختلفی بکار گرفته میشود تا ترسیم شبکۀ ارتباطفات میسفر
گردد .در این پفژوهش از بسفتۀ نفرماففزاری  qgraphتحفت نفرماففزار  ،Rاسفتفادهشفده اسفت
(اپسکامپ 3و همکاران ،2112 ،ص  .)18گرافی که بهمنظور مطالعۀ همبفودی در اخفتالالت
اضطراب فراگیر (تعمیمیافته) و افسردگی اساسی (عمده) ترسیم میشود دارای ویژگیهای
زیر است
الف .قطر یالها نشاندهندۀ رخداد همزمان دو نشانه باهم است .هر چه این ارتباط بیشفتر
باشد ،یال بین دو نشانه قطورتر میشفود .ب .رنفگ یفالهفا از طریفق لگفاریتم نسفبت بخفت
ارتباط بین دو نشانه تعیین می شود .هر چه لگفاریتم نسفبت بخفت بفین دو گفره بیشفتر باشفد،
رنگ یال بین آنها آبی تیره میشود و هر چه میزان ارتباط بیشتر باشد ،تیرگفی آن اففزایش
1. visualization
2. complex systems
3. Epskamp
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مییابد .ج .اندازۀ گرهها بر اساس فراوانی در دادههای خام تعیفین مفیشفود .هفر چفه میفزان
فراوانی یک گره بیشتر باشد ،اندازۀ مربوط به آن بیشتر خواهد شفد؛ و د .رنفگ گفره اسفت
که از طریق توان ففردی گفره مشفخص مفی شفود .تفوان ففردی گفره جمفع سفادۀ وزن همفۀ
یالهایی است که با گره در ارتباط مستقیماند .قهوهای کمرنفگ بفرای نشفانگانی اسفت کفه
توان فردی آنها کوچکتر مساوی  8است .رنفگ قرمفز بفرای تفوانهفای بفین  11تفا  18و
رنگ سیاه برای توانهای باالتر از  13استفاده میشود.
بهمنظور ترسیم گراف نهایی دو قاعده در نظر گرفتفه مفیشفود .اول ایفنکفه نشفانههفای
غیرمشتری بین دو اخفتالل در انتهفای محفور افقفی (محفور  )xقفرار مفیگیرنفد و نشفانگان
مشتری در میانۀ گراف جایداده خواهند شد .ایفن قاعفده بفه مخاطفب امکفان مفیدهفد تفا
بهسرعت وضعیت نشانگان مشتری ،شدت اشترای ،اهمیفت نشفانگان مشفتری و فراوانفی
آنها را دریابد .دوم اینکه گرهها از باال به پایین (محور  )yبر اساس توانشان مرتفب شفوند.
به این صورت که گرههای با توان باال در باالی گراف و گرههای با تفوان پفایین در قسفمت
پایین گراف نشان داده شوند .این عمل به شناسایی سریع گرههای با مرکزیت باال در شفبکه
کمک میکند.
بر این اساس شبکۀ ارتبفاط بفین نشفانگان دو اخفتالل اضفطراب فراگیفر (تعمفیمیافتفه) و
افسردگی اساسی (عمده) در شکل  6نشان دادهشده است .در این شکل تنهفا ارتباطفاتی کفه
لگاریتم نسبت بخت آنها بزرگتر یا کوچکتر از  1/6است ،نشفان دادهشفده و از ترسفیم
یالهایی که بیانگر ارتباطات بین  +1/6و  -1/6میباشند ،صرفنظر شده است.
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شکل  .6شبکة ارتباط بین نشانگان دو اختالل افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر بهمنظور مطالعة
همبودی.

شبکۀ ارتباط نشانگان افسردگی و اضطراب فراگیر از دید شبکه بنهمنظنور مطالعنۀ
همبودی :بر اساس شکل  ،6گرههفایی کفه در مرکفز شفبکه قرارگرفتفهانفد ،عبفارتانفد از
مشفففکالت تمرکفففز ( mConcو  ،)gConcمشفففکالت خفففواب ( mSleepو  ،)gSleepخسفففتگی
( mFatiguو  )gFatiguو بیقفراری ( mRestlessو  .)gRestlessایفن نشفانههفا بفهعنفوان نشفانگان
مشتری بین دو اختالل به شمار می روند .نشانگان مربوط بفه اخفتالل افسفردگی اساسفی در
سمت چپ شبکه و نشانگان مربفوط بفه اخفتالل اضفطراب فراگیفر در سفمت راسفت شفبکه
مشاهده میشوند.

نتایج
همانطور که در شکل  6مشاهده میشود فراوانی نشانههای مربوط به اضطراب تعمفیمیافتفه
بیشتر از فراوانی نشانههفای افسفردگی عمفده (اساسفی) اسفت چراکفه گفرههفای مربفوط بفه
اضطراب بسیار بزرگتر از گرهها ی افسردگی اساسفی اسفت .بفه همفین دلیفل بخفت شفیوع
اضطراب تعمیمیافته بیشتر از افسردگی عمده است .این نتیجفه توسفط کسفلر ،چیفو ،دملفر و
والتر ،2115( 1ص  )621تأییدشده است .بااین وجود در زمان تشخیص تنها پاسخدهنفدگانی
که یک تعداد خاص نشفانگان اضفطراب تعمفیمیافتفه یفا افسفردگی اساسفی در یفک مفدت
1. Kessler, Chiu, Demler & Walters
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مشخص را نشان میدهند ،اختالل در آنها تشخیص داده میشود .عالوه بفر ایفن بفر اسفاس
قانون منع سلسله مراتبی ،1اگر نشانگان اختالل اضطراب تعمیمیافته فقط در دورهای که ففرد
مبتالبه اختالل افسردگی اساسی است اتفاا بیفتد ،تشفخیص اخفتالل اضفطراب تعمفیمیافتفه
دریافت نمیکند (واتسون ،2115 ،2ص  .)521ازآنجاکفه ایفن دو اخفتالل خیلفی همزمفان و
همراهاند (براون و سایرین ،2111 ،3ص  )533بر اساس قوانین منع ،شیوع اخفتالل اضفطراب
تعمیمیافته یا فراگیر بهصورت تصنعی کاهش مفییابفد .در اینجفا دادههفای مربفوط بفه همفۀ
پاسخدهندگانی که بخشهای مختلف مصاحبه را کامل کردهاند و بفدون توجفه بفه ایفنکفه
تشخیص اختالل برای آنها دادهشده است یا نه را در نظر گرفتهایفم .همفانطفور کفه شفبکۀ
ارتباط بین اختالالت نشان مید هد ،زمفانی کفه آسفتانه و زیفر آسفتانۀ اخفتالالت افسفردگی
عمده و اضطراب تعمیمیافته باهم در نظر گرفته میشوند (بدون توجه بفه تشفخیص اخفتالل
در فرد) ،نشانگان اضطراب تعمیمیافته شیوع بیشتری دارد.
عالوه بر این درصورتیکه ماهیت اضطراب فراگیفر (تعمفیمیافتفه) و افسفردگی اساسفی
(عمده) جدا از یکدیگر باشفد ،انتظفار مفیرود یفال بفین نشفانگان هفر اخفتالل ضفخیمتفر از
یالهایی باشد که بین نشانگان دو اختالل ترسیمشدهاند .ولی همفانطفور کفه در شفبکۀ ایفن
ارتبففاط نشففان دادهشففده اسففت ،یففالهففایی کففه بففین بعضففی از نشففانگان اضففطراب فراگیففر
(تعمیمیافته) و افسردگی اساسی (عمده) ترسیمشده است ،قطورتر از یالهایی است که بفین
نشانگان یک اختالل بهتنهایی وجود دارد (بهعنوانمثال یالی کفه بفین از دسفت دادن عالقفه
نسبت به فعالیتهای لیتبخش)  mIntو اضطراب در مورد دو یا بیشتر از دو اتفاا ()gEvent
ترسیمشده است ،بسیار ضخیمتر از یال های دیگفری اسفت کفه بفین نشفانگان یفک اخفتالل
ترسیمشدهاند .همچنین انتظار داریم یال بین نشانگان یک اختالل تیفرهتفر از یفالهفای رابفط
بین دو اختالل باشد (به دلیل لگاریتم نسبت بخت بیشتر) اما شبکۀ ترسیمشده نشان مفیدهفد
که چنین انتظاری رد میشود .بهبیاندیگر ارتباط بین نشانگان یک اختالل قویتفر از ارتبفاط
بین نشانگان از دو اختالل متفاوت نیست .یافتفههفای بفهدسفتآمفده از طریفق تحلیفل شفبکه
کامالً با این فرض که اضطراب فراگیر (تعمیمیافته) و افسردگی اساسی (عمده) را نمیتوان

1. hierarchical exclusion rule
2. Watson
3. Brown
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در سطح ژنتیکی از یکدیگر متمایز کفرد (مینکفا ،واتسفون و کفالری )1338 ،1همخفوان و
منطبق است .مدتها تصور بر این بفود کفه تعفداد محفدودی ژن بفهعنفوان ژنهفای مسفوول
اختالل افسردگی اساسی میباشند که می توانند تغییفرات و واریفانس فنفو تیفپ را مشفخص
سازند ،گیشت زمان نشان داده است که این پژوهشها نتیجهبخش نیست .این نتیجفهگیفری
در مورد پژوهشهایی که اختالالتی مانند اخفتالل افسفردگی اساسفی را بفه عفدم تعفادل در
انتقالدهندگان عصبی مربوط میسازند (مانند فرضیۀ سفروتونین) و همچنفین نظریفۀ فرآینفد
روانشناختی خاص (که بهعنوانمثال شاد نبودن را به یادگیری مربوط میسازد) ،نیز صفادا
است .همفانطفور کفه نفولن و واتکینفز ،2111( 2ص  )211مفیگوینفد اخفتالالت روانفی از
فاکتورهای بسیار زیادی تشکیلشده است .بنابراین این س ال کفه آیفا دو اخفتالل اضفطراب
فراگیر (تعمیمیافته) و افسردگی اساسی (عمفده) واقعفاً قابفلتمایزنفد ،مفیتوانفد بفهصفورت
جدیتر مطرح شود.
بر اساس شبکۀ ارتباط بین نشانگان که در باال ترسیمشده است ،طول مدت یا زمان بروز
نشانگان ( mdurو  )gdurبا سایر نشانگان اضطراب فراگیر (تعمفیمیافتفه) و افسفردگی اساسفی
(عمده) ارتباط چندانی ندارند .همانطور که در شبکۀ ارتباطی نشانگان دو اخفتالل مشفاهده
میشود ،تنها یک یال بین این دو نشانه وجفود دارد و ایفن دو نشفانه از سفایر نشفانگان جفدا
افتادهاند .اهمیت این نکته ازاینجهت است که به نظر میرسد در تشخیصهای بالینی ،طفول
مدت نشانه ،کلید اصلی در تعیین وجود یا عدم وجود اختالل به شمار میرود .در تشفخیص
بیماریهای پزشکی بهعنوانمثفال در تشفخیص سفرطان ،زمفانی ایفن بیمفاری تشفخیص داده
می شود که یک تومفور بفدخیم وجفود داشفته باشفد و صفرف وجفود ایفن تومفور ،سفرطان
تشخیص داده میشود .بنابراین فرقی نمیکند که این تومور چه زمانی تشکیلشده است .بفر
مبنای این قیاس ،هرزمان ی که بعضفی از نشفانگان اخفتالل افسفردگی اساسفی بفدون در نظفر
گرفتن زمان حضور آن نشانهها ،وجود داشته باشند ،این اختالل تشخیص داده میشود .البتفه
این به معنی عدم نیاز به طول مدت برای تمام تشخیصها نمیباشد .طول دورۀ ابتال میتواند
به نحوۀ برخورد با بیماری به متخصص یاری رساند .بهعنوانمثال زمفانی کفه تومفور بفدخیم
سرطانی ت شخیص داده شد ،نحوۀ معالجه و برخفورد آن وابسفته بفه زمفانی اسفت کفه تومفور
1. Mineka, Watson & Clark
2. Nolen-Hoeksema & Watkins
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تشکیلشده است.
مهم ترین دلیل برای همبودی بین دو اختالل اضطراب فراگیر (تعمیمیافتفه) و افسفردگی
اساسی (عمده) ارتباط قوی و محکمی است که بین حداقل یک نشانه مشتری وجود دارد.
بهعنوانمثال بین خلق افسرده و مشکالت خواب ارتباط قوی برقرار است (بفر اسفاس شفکل
یال بین دو نشانه کامالً تیره اسفت) .ایفن دلیفل بفه نقفش غیرقابفلانکفار ارتبفاط نشفانگان در
اختالالت روانی اشاره دارد هرچند این یافته با نتیجۀ بعضی از پژوهشفگران دیگفر در تضفاد
باشد (فرانکلین و زیمرمن.)2111 ،1
شبکۀ ترسفیمشفده ماهیفت تشفخیص انتقفالی( 2نفولن و واتکینفز ،2111 ،ص  )211دارد،
چراکه اختالالت نشانگان مشفترکی دارنفد یفا نشفانگانی را بفا اخفتالالت دیگفری مشفتری
میشوند .بهعنوانمثال مشکالت خواب نشانۀ مشتری بین اضطراب فراگیفر (تعمفیمیافتفه) و
افسردگی اساسی (عمده) است .این نشانه ممکن است به خاطر نشفانۀ سفرزنش خفود 3باشفد
که جزء نشانگان افسردگی عمده بشمار میرود و یا از طریق اضطراب حاد کفه یفک نشفانه
اختالل اضطراب تعمیمیافته است ،بروز یابد .عالوه بر ایفن مشفکالت خفواب ممکفن اسفت
اثرات را به خلق افسرده که نشانهای از اختالل افسردگی است و یا بفه تحریفکپفییری کفه
نشانه اختالل اضطراب است ،فر افکنده 1کنفد؛ بنفابراین ففرض مفیشفود نشفانگانی کفه بفین
اختالالت مشتریاند مانند پلی عمل میکنند که باعث انتقال یک اختالل به اخفتالل دیگفر
میشود .الزم به كکر است که عوامل بیرونی و درونی میتوانند شبکۀ ارتبفاط بفین نشفانگان
را شدت بخشند و تشخیصهای انتقالی درونی و بیرونی را تشکیل دهند .بهعنوانمثال ففوت
اعضای خانواده میتواند منجر به خلق افسرده (یفک نشفانه از اخفتالل افسفردگی اساسفی) و
اضطراب حاد (یک نشانه از اختالل اضطراب فراگیر) شود .بنابراین عوامل درونی و بیرونفی
میتوانند روی نشانگان اختالالت هم بهصورت مستقیم و هفم بفهصفورت غیرمسفتقیم تفأثیر
بگیارند .در ضمن بر اساس شبکۀ ترسیمشده تفاوتهای فردی میتوانند بهعنوان یک منبفع
موردمطالعه بفه حفوزۀ آسفیب شناسفی روانفی اخفتالالت اضفطراب فراگیفر (تعمفیمیافتفه) و
افسردگی اساسی (عمده) وارد شوند .تفاوتهای فردی میتوانند روی قدرت ارتبفاط علفی
1. Franklin, C. L. & Zimmerman
2. trans-diagnostic
3. self-reproach
4. project
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بففین متغیرهففای مختلففف در شففبکه تففأثیر بگیارنففد (بورسففبوم و کرامففر ،2113 ،ص .)113
بهعنوانمثال ممکن است یک فرد بعفد از یفکشفب بفدون خفواب احسفاس خسفتگی کنفد
درحالیکه فرد دیگری فقط بعد از  1ساعت بیداری ،ایفن احسفاس را داشفته باشفد .بفر ایفن
اساس ارتباط بین بیخوابی و خستگی در شبکۀ فرد اول قویتر از شبکۀ فرد دوم است .ایفن
نشان می دهد که شبکۀ ارتباط نشانگان در افراد مختلف بهطور متفاوتی روی وقفایع یکسفان
عمل میکنند .بهعنوان مثال ممکفن اسفت یفک ففرد ابتفدا نشفانگان اضفطراب را بفروز دهفد
درحالیکه فرد دیگر ابتدا مبتالبه نشانگان افسردگی شود .در این حال همبودی میتوانفد بفه
خاطر رخ دادن هرکدام از اختالالت رخ دهد و به دیگری کشیده شود.
باید خاطرنشان کرد که تحلیلهای مبتنی بفر شفبکه ضفرورتاً کامفل نمفیباشفند (اسفکات،
کارینگتون ،2111 ،ص  .)213شبکۀ ترسیمشده در شکل  6بر پایۀ نشانگان افسردگی عمفده و
اضطراب تعمیمیافته است ،اما بهطور طبیعی الزم است کفه گفرههفایی دیگفری در شفبکه وارد
شوند چراکه عوامل دیگری وجود دارند که بر روابط بین نشفانگان شفبکه بفهصفورت مسفتقیم
تأثیر میگیارند .بهعنوانمثال وقایع و رخدادهای زندگی مانند از دست دادن نزدیکان ،طفالا
و غیره میتوانند بهعنوان راهانداز افسردگی اساسی باشفند .همچنفین ایفن رخفدادها مفیتواننفد
باعفث تفراژدیهفای شخصففی شفوند کفه بفهعنففوان نشفانههفای افسفردگی بففه شفمار مفیرونففد
(بهعنوانمثال خلق افسرده و یا تفکر دربارۀ خودکشی) (دیویفد 1و سفایرین ،2118 ،ص .)333
عالوه بر این ،شواهدی موجود است که بر اسفاس آن ویژگفیهفایی ماننفد تحریفکپفییری و
بازداری رفتاری (بهعنوانمثال خجالت کشیدن ،ترسو بودن و کنار کشیدن) میتوانفد راهانفداز
و آغازگر نشانگان افسردگی یا اضفطراب و یفا هفر دو همزمفان باشفد (روئلفوفس 2و سفایرین،
 ،2118ص  .)1285بنففابراین در مطالعففۀ شففبکه همبففودی اضففطراب فراگیففر (تعمففیمیافتففه) و
افسردگی اساسی (عمده) نمیتوان از مدل متغیر مکنون استفاده کرد .شبکهای که در آن چنفد
گره وجود ندارد معادل با مدلهای متغیر مکنونی نیسفت کفه در آن عامفل مکنفون روی همفۀ
نشانگان تأثیر میگیارد و رابطۀ بین دو نشانه نیز بر اساس همان متغیر مکنون توجیفه مفیشفود.
عالوه بر این نمیتوان هر متغیر غیرقابل مشاهده را بهعنوان یک متغیفر مکنفون روانسفنجی در
نظر گرفت و مطالعۀ آنها به مدلهای متغیر مکنون ارجاع داد.
1. David
2. Roelofs
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بحث و نتیجهگیری

بنا بر آنچه گیشت رویکرد شفبکه م عتقفد اسفت ارتبفاط درونفی بفین نشفانگان بسفیار حفائز
اهمیت است .عالوه بر این به دلیل عدم قدرت تمایز کامل بین نشانگان اختالالت مختلفف،
مدلهای همبودی از طریق رویکفرد شفبکه قابفل پفیشبینفی ،قابفل تفدوین و قابفلارائفهانفد.
رویکرد شبکه توضیح میدهد ،چرا اتفاقات باعث تشدید نشانگان و یا بروز آنها مفیشفود.
این اتفاقات میتواند بهعنوان نقاط ورودی 1شفبکه در نظفر گرفتفه شفوند .عفالوه بفر ایفن از
طریق این تحلیلها میتوان تفاوتهای فردی را به حوزۀ تشفخیص بفالینی و آسفیبشناسفی
روانی در مطالعات همبودی وارد نمود.
بنا بر تحلیل دادههفای شفبکهای و ترسفیم شفبکۀ نشفانگان دو اخفتالل اضفطراب فراگیفر
(تعمیم یافته) و افسردگی اساسی (عمده) ،راهی برای برش فضای ارتباطی بین نشفانگان ایفن
دو اختالل وجود ندارد تا از همبودی اجتناب شود .در مدل شبکه ،اخفتالالت بفهطفور كاتفی
پیچیدهاند و مانند مدلهای متغیر مکنون نشاندهندۀ یک یا چند متغیر زیربنفایی نمفیباشفند.
شبکۀ اختالالت ترسیمشده در شکل  6منطبق بر کشفهای مهمی اسفت کفه در قفرن اخیفر
در پژوهشهای بالینی اتفاا افتاده است .بر اساس اکتشافات جدید اختالالت روانی ماهیفت
ژنتیکی ،عصبی -زیستی و محیطی ندارند که بتوان بر اساس آنها همۀ اخفتالالت روانفی را
توضففیح داد (بوگگففان ،نیکولففوا و پیزاگففالی ،2113 ،2ص  .)15بففر اسففاس رویکففرد شففبکه،
اختالالت خوشهای از ویژگیها میباشند که بر اساس شبکۀ ارتباطی آنها بروز مییابند.

1. points of entry
2. Bogdan, Nikolova & Pizzagalli
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